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Þrír prestar til viðbótar
sakaðir um kynferðisbrot
Snýr aftur til Íslands
Kynlífsfræðingurinn Tracey
Cox endurnýjar kynni sín af
landi og þjóð.
fólk 54

Mikilsvirtur höfundur
Guðmundar Daníelssonar
rithöfundar minnnst með
menningarvöku á Selfossi.
tímamót 26

Undanfarinn mánuð hafa Þjóðkirkjunni borist mál þar sem þrír prestar eru sakaðir um kynferðisbrot.
Málin eru fyrnd að lögum. Einn prestanna starfar innan kirkjunnar, annar er hættur og sá þriðji er látinn.
ÞJÓÐKIRKJAN Þrjú ný mál hafa í
síðasta mánuði komið inn á borð
fagráðs þjóðkirkjunnar vegna ásakana um kynferðisbrot. Þrír einstaklingar hafa leitað til fagráðsins og eru ásakanirnar á hendur
þremur prestum. Enginn prestanna hefur áður komið við sögu
hjá fagráðinu.
Einn prestanna sem um ræðir
er enn að störfum innan kirkjunnar. Einn er hættur störfum og sá
þriðji er látinn. Málin eru öll það
gömul að þau eru komin út fyrir
mörk refsiréttar, en eitt þeirra átti
sér stað þegar þolandi var barn að
aldri. Sá prestur er hættur störfum.
Hin tvö eru á bilinu sex til tíu ára
og voru báðir þolendur fullorðnir

Níu mál í allt til fagráðs þjóðkirkjunnar
Fagráð Þjóðkirkjunnar var stofnað 1998 og kom fyrsta mál inn á borð þess
vegna kynferðisbrots prests árið 2005. Síðan þá hafa níu mál, þar með talin
þau þrjú sem hér um ræðir, komið upp. Hið síðasta var á hendur presti
sem starfaði meðal annars í trúboði erlendis fyrir hönd Sambands íslenskra
kristniboðsfélaga. Hinn 23. ágúst síðastliðinn bárust ásakanir um kynferðisbrot á hendur honum, sem hann játaði á fundi með fagráði kirkjunnar og
var í kjölfarið vikið úr starfi.

að sögn Gunnars Rúnars Matthíassonar, formanns fagráðs Þjóðkirkjunnar.
Gunnar segir málin þrjú vera í
skoðun og fagráðið sé nú að styðja
við þolendurna að koma þeim í réttan farveg.

„Ég veit ekki hvað verður úr þessum málum,“ segir Gunnar. „Það fer
allt eftir þeim sem til okkar leitar
og í hvaða farveg viðkomandi vill
að málið fari.“
Ekkert hefur verið aðhafst varðandi þann prest sem ásakaður er og

er enn að störfum. Gunnar segir að
það sé ekki hlutverk fagráðsins að
grípa þar til aðgerða. „Sum mál eru
þannig vaxin að þau kalla á inngrip
en önnur ekki,“ segir Gunnar. „Ég
efast um það að þetta mál sem um
ræðir sé þannig vaxið að það kalli á
að víkja viðkomandi úr starfi.“
Gunnar segir að ef mál fari í
formlegan farveg hjá lögreglu
eða úrskurðarnefnd sé það þeirra
aðila að segja til um áframhaldandi
aðgerðir. Ef brotaþoli kjósi að opinbera ekki málið sé það alfarið hans
að ákveða.
Gunnar vildi ekki gefa upp hvar
á landinu þeir prestar sem málin
varða væru eða hefðu verið starfandi.
- sv

Útsvarið hækkað í Reykjavík:

Ekki á leið í stól
borgarstjóra

Naumt gegn Lettum
Ísland vann tveggja
marka sigur á Lettlandi í
undankeppni EM 2012.
sport 48
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VÆTA AUSTAN TIL Í dag verður
stíf NA-átt við SA-ströndina en
annars víða 5-10 m/s. Úrkomulítið
en væta A-til. Hiti 0-8 stig, mildast
syðst.
VEÐUR 4

BALL Á BANGSADEGI Alþjóðlegi bangsadagurinn var haldinn hátíðlegur í gær víða um heim.
Börnin á Austurborg létu ekki sitt eftir liggja heldur héldu ball í tilefni dagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Hefur náð fjórðungs markaðshlutdeild á einu ári:

Íslenskt skyr slær í gegn í Noregi
FRAMLEIÐSLA Norska mjólkurbúið Q, sem á síðasta
ári hóf framleiðslu á skyri að íslenskri fyrirmynd,
hlaut á þriðjudag þekkt norsk nýsköpunarverðlaun
fyrir skyrframleiðslu sína.
Íslenska skyrið hefur slegið í gegn í Noregi og á
skömmum tíma náð um fjórðungs markaðshlutdeild
á markaði fyrir léttar jógúrtvörur. Í rökstuðningi
fyrir verðlaunaafhendingunni segir að um nýja,
holla vöru sé að ræða sem hafi breytt matarvenjum
margra Norðmanna.
Skyrframleiðslan fer fram í samstarfi við

Nú í bíó

Mjólkursamsöluna en framleiðslutæknin er sú sama
og notast er við hjá MS.
Skyr hefur verið framleitt á Íslandi allt frá landnámi en talið er að landnámsmennirnir hafi flutt
kunnáttuna með sér til Íslands og hún hafi tíðkast
á hinum Norðurlöndunum á þeim tíma. Skyrgerð
virðist hins vegar hafa dáið út annars staðar en á
Íslandi allt þar til nýlega, en auk þess að hafa náð
fótfestu í Noregi á skyr nokkrum vinsældum að
fagna í Danmörku auk þess að vera selt í Bandaríkjunum.
- mþl

STJÓRNMÁL Viðbúið er að útsvar
hækki á næsta ári, segir Dagur
B. Eggertsson,
formaður
borgarráðs. Sú
hækkun dugar
hins vegar
ekki ein og sér
heldur verður einnig að
hækka gjöld
og skera niður
útgjöld til að
DAGUR B.
brúa gatið
EGGERTSSON
milli tekna og
gjalda Reykjavíkurborgar, segir
Dagur. Útsvar í Reykjavík er nú
0,25 prósentum undir hámarki.
Jón Gnarr borgarstjóri snýr
aftur til starfa í dag eftir spítalaveru vegna sýkingar. Nýlega
útilokaði Jón ekki að Dagur
tæki jafnvel við borgarstjóraembættinu en aðspurður í gær
sagði Dagur það ekki standa til.
- mþl

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING

Tilboð á heilsurúmum.
Sjá bls 19.
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Tillögur ráðuneytis vegna netöryggismála verða ræddar á ríkisstjórnarfundi:

Verðmætið 38 milljarðar:

Ríkisstjórnin ræðir netöryggi

Veiði smábáta
76 þúsund tonn

FJARSKIPTI Ögmundur Jónasson,

Einar, sérðu bara stjörnur
þegar þú dansar?
„Nei, og ég ætla að reyna að vera
ekki með stjörnur í augunum.“
Einar Aðalsteinsson leikari tekur þátt í
hópdansatriði við upptökur á myndinni
Sherlock Holmes 2. Guy Ritchie leikstýrir
myndinni. Aðalhlutverkin leika sem fyrr
þeir Robert Downey Jr. og Jude Law.

FUNDNIR Heimamenn kalla apateg-

undina „nwoah“, sem þýðir „api með
andlitið á hvolfi“. MYND/DR. THOMAS GEISSMANN

Ný apategund finnst í Búrma:

Aparnir hnerra
í rigningunni
DÝRALÍF Vísindamenn á ferð um

frumskóga Búrma hafa uppgötvað nýja apategund í norðurhluta landsins. Heimamenn hafa
reyndar vitað af öpunum lengi,
og því sérkennilega einkenni
þeirra að hnerra þegar rignir.
Skýringin á hnerrunum er einföld, nef apanna er afar uppbrett,
svo mjög að það beinlínis rignir
upp í nefið á þeim. Þeir eiga það
því til að sitja með höfuðið milli
lappanna í rigningu.
Aparnir eru smávaxnir en með
langt skott. Feldurinn er svartur
að mestu en hvítur á eyrum og
höku. Talið er að stofninn sé
aðeins um 300 dýr.
- bj

Tólf mánaða fangelsi:

Höfuðkúpubraut mann
DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið
dæmdur í tólf mánaða fangelsi,
þar af tíu mánuði á skilorði, fyrir
stórfellda líkmsárás. Þá var hann
dæmdur til að greiða fórnarlambinu rúmlega 630 þúsund krónur í
skaðabætur.
Maðurinn var ákærður fyrir
að hafa slegið annan mann í andlitið við Lækjargötu í Reykjavík.
Sá síðarnefndi skall með höfuðið
í götuna. Við árásina hlaut hann
mikil höfuðmeiðsl, þar á meðal
höfuðkúpubrot, mar á heila, nefbrot og heyrnartap.
Árásarmaðurinn játaði brot sitt
skýlaust fyrir dóminum eins og
því var lýst í ákæru.
- jss

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ætlar að kynna tillögur um
viðbrögð og vinnulag vegna netöryggis á fundi ríkisstjórnarinnar
á föstudag. Verið er að leggja lokahönd á málið í ráðuneytinu, samkvæmt upplýsingum þaðan.
Eins og Fréttablaðið hefur fjallað
um undanfarið eru stjórnvöld illa
búin undir hvers konar tölvuárásir og tölvuvandamál sem upp gætu
komið. Ekki hafa fengist nákvæmar upplýsingar frá ráðuneytinu um
stöðu mála þrátt fyrir að eftir því
hafi verið leitað.

Unnið hefur verið að netöryggismálum innan Póst- og
fjarskiptastofnunar. Í skýrslu
stofnunar innar frá árinu 2008
er bent á að veruleg ógn stafi að
íslenskum netkerfum vegna tölvuárása, netglæpa og skemmdarverka. Þar er hvatt til þess að
stjórnvöld stofni sérstakan viðbragðshóp. Í fjarskiptaáætlun fyrir
árin 2005 til 2010, sem samþykkt
var á Alþingi, er kveðið á um stofnun slíks hóps.
Viðbragðshópar hafa verið starfandi lengi í nágrannalöndunum.
Starfsemi viðbragðshóps norskra

SJÁVARÚTVEGUR Afli smábáta á síð-

ÖRYGGI Ekki hafa fengist nákvæmar
upplýsingar hjá samgönguráðuneytinu
um stöðu mála.
NORDICPHOTOS/AFP

stjórnvalda hófst til að mynda í
ársbyrjun 2003.
- bj

Mjög ósáttur vegna
krufningar folalda
Ríkharður Flemming Jensen er ósáttur við Keldur eftir að hann missti tvö folöld. Hann segir rannsóknarstöðina hafa hafnað krufningu á öðru folaldinu og
efast um þær niðurstöður að hitt folaldið hafi drepist úr blóðeitrun.
HESTAMENNSKA „Þetta eru ekk-

ert annað en hamfarir fyrir mér
í minni hrossarækt,“ segir Ríkharður Flemming Jensen hrossaræktandi. Hann missti nýverið tvö
folöld af þremur, sem hann átti,
úr hóstapestinni, að því er hann
telur.
„Þetta voru stórættuð folöld,
undan fyrstu verðlauna hryssum og stóðhestunum Kappa frá
Kommu og Álfi frá Selfossi,“ bætir
Ríkharður við.
Hann er ósáttur við tilraunastöðina á Keldum, þar sem honum
var hafnað um ókeypis krufningu
á því folaldinu er síðar drapst. Ríkharður bendir á að þetta sé ekki
í samræmi við þau skilaboð til
hestaeigenda sem birt voru á vef
Matvælastofnunar, þar sem segir
að Keldur kryfji nú hross eigendum að kostnaðarlausu, ef líkur séu
á að hóstinn hafi orðið hrossinu að
fjörtjóni. „Hestaeigendur eru því
hvattir til að láta dýralækni vita
um grunsamleg tilvik, með því
móti leggja þeir sitt af mörkum til
aukinnar þekkingar á sjúkdóminum,“ segir enn fremur.
„Ég gat fengið folaldið krufið, en
það átti að kosta mig tæpar fjörutíu þúsund krónur,“ segir Ríkharður.„Ég hefði talið að þeir sem eru
að rannsaka hóstaveikina þyrftu á
öllum þeim upplýsingum um hana
að halda sem fyrir hendi væru.
Þeir segjast vera komnir með
skýra mynd af ástandinu með því
að kryfja sautján folöld. Mér finnst
það allt of lítið úrtak af landinu
öllu eins og staðan er núna.“
Ríkharður segir að veikindin í
fyrra folaldinu, Kappadótturinni,
hafi uppgötvast um mánaðamótin
ágúst-september.
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OLÍUSKIP BÍÐA Fyrir utan olíubirgðastöð

í Frakkklandi.

NORDICPHOTOS/AFP

Franska þingið:

Eftirlaunafrumvarp samþykkt
FRAKKLAND, AP Franska þingið

samþykkti í gær frumvarpið
umdeilda sem felur í sér hækkun
eftirlaunaaldurs í Frakklandi um
tvö ár. Nánast stanslaus mótmæli
gegn frumvarpinu vikum saman
hafa sett þjóðlíf í Frakklandi úr
skorðum.
Nicolas Sarkozy forseti hafði
því sitt fram þrátt fyrir mótmælin, en vinsældir hans eru fyrir
vikið í algjöru lágmarki meðal
landsmanna.
Mótmælendur ætla þó ekki að
gefast upp og vonast enn til að
Sarkozy hætti við að staðfesta
lögin með undirskrift sinni. Efnt
verður enn á ný til mótmæla og
verkfalla um land allt í dag.
- gb
ÁLFSSONURINN Skjótta hestfolaldið hafði þroskast mjög vel þegar það drapst, að

sögn eiganda þess. Hann segir Keldur hafa neitað að kryfja það, eins og MAST hafi
þó hvatt menn til.

KAPPADÓTTIRIN Úrskurðað var að litla
brúna hryssan hefði drepist vegna
blóðeitrunar en ekki af völdum hóstaveikinnar.

„Ég tók mæðgurnar heim í hesthús, þar sem dýralæknir meðhöndlaði folaldið í þrjár vikur. Það
var allt reynt, öll hugsanleg fúkkalyf, auk þess sem ég var kominn
með góðan vin minn, sérfræðing
í háls,- nef- og eyrnalækningum

í málið. Við gáfum því asmabúst,
stera og annað sem að gagni gæti
komið, því það var með svo mikla
öndunarerfiðleika. Það eru engin
lyf til í landinu fyrir hross með
þannig einkenni, svo að við urðum
að nota mannalyf.“
En litla hryssan lifði ekki af.
Hún hafði fengið blóðeitrun í kjölfar veikinnar. Eftir krufningu
á Keldum var úrskurðað að hún
hefði drepist úr eitruninni, en ekki
veikinni.
„Fagmenn segja mér að blóðeitrunin hafi verið kjölfarssýking þegar ónæmiskerfi folaldsins
veiktist vegna hóstaveikinnar. Ég
spyr mig hvort þær staðhæfingar
sem Matvælastofnun gefur út um
lítinn folaldadauða af völdum veikinnar séu fengnar á svipaðan hátt.“
jss@frettabladid.is

Fékk aðstoð eftir nauðgun:

Mistök voru að
rukka konuna
HEILBRIGÐISMÁL Ung stúlka sem

leitaði til Heilbrigðisstofnunar
Vestmannaeyja (HSV) í kjölfar
nauðgunar í ágúst síðastliðnum
fékk nýlega senda rukkun í pósti
vegna aðstoðar sem hún hlaut í
kjölfar nauðgunarinnar. Heilbrigðisstofnanir skulu ekki rukka
einstaklinga sem leita eftir aðstoð
vegna nauðgunar um komugjald.
„Væntanlega var um mistök að
ræða ef því er rétt lýst að þessi
einstaklingur hafi leitað hingað
vegna nauðgunar. Ef svo var þá
er um mistök að ræða og þá verður það leiðrétt,“ segir Gunnar K.
Gunnarsson, framkvæmdastjóri
HSV.
- mþl

Rjúpnaveiðin hefst á morgun og má veiða í samtals 18 daga og ekkert selja:
Fjölbreytt og gott
veganesti fyrir lífið

Suðvesturhornið áfram friðað
SKOTVEIÐI Rjúpnaveiðitímabilið í ár hefst á morgun

Kjarngóð næring
Ósaltað
Ósykrað
Engin aukaefni

www.barnamatur.is

asta fiskveiðiári var 75.966 tonn.
Það er 2.500 tonna aukning á milli
ára. Verðmæti upp úr sjó sló fyrri
met, 19,1 milljarður króna sem
jafngildir útflutningsverðmætum
upp á rúma 38 milljarða, að því
kemur fram á heimasíðu Landssambands smábátaeigenda.
Af heildaraflanum var um
helmingur þorskur sem jafngildir
22,8 prósentum af heildar þorskaflanum. Ýsuafli smábáta varð
16.923 tonn sem er 24,7 prósent af
ýsuaflanum á fiskveiðiárinu. - shá

og stendur til sunnudagsins 5. desember.
Að því er kemur fram á vef Umhverfisstofnunar
er áfram friðað fyrir veiði á ákveðnu svæði á Suðvesturlandi og enn er í gildi sölubann á rjúpu og
rjúpnaafurðum. Samtals verður leyft að veiða í
átján daga sem bundnir eru við föstudaga, laugardaga og sunnudaga á tímabilinu.
„Rjúpnaskyttur eru sem fyrr hvattar til að
stunda hófsamar og ábyrgar veiðar. Virkt eftirlit
verður með veiðunum á landi og úr lofti,“ segir í
frétt Umhverfisstofnunar sem hvetur veiðimenn til
að ganga vel um náttúruna og kynna sér hvar þeir
mega veiða.
Þá eru rjúpnaveiðimenn hvattir til notkunar á
rafrænni veiðibók þar sem hægt er að skrá afla,
tíma og koma á framfæri athugasemdum. „Þegar
veiðimaður skráir afla getur hann séð ýmsar upplýsingar, svo sem hve margir skrá veiði þann dag,
samtals veiði þann dag, samtals fjölda kukkustunda og meðalveiði svo eitthvað sé nefnt,“ segir
Umhverfisstofnun.
- gar / sjá síðu 50

FRIÐUNARSVÆÐI RJÚPUNNAR Umhverfisstofnun lokar á

rjúpnaveiðimenn á öllum Reykjanesskaga og að vesturbakka
Ölfusár og Sogs og yfir í Hvalfjörð eins og sést á kortinu.
MYND/UMHVERFISSTOFNUN

Svanhildur Þórsteinsdóttir
(Svansí) útvarpskona á Bylgjunni
er kynnir á Konukvöldi

Helgi Björnsson
tekur lagið af sinni
einstöku snilld

TÍSKUSÝNING
frá Volcano

TÍSKUSÝNING frá
Evuklæði og skartgripir frá Gallerí Dunga

HUMARSÚPA - FRÍTT FYRIR KONUR
MILLI KL.18:00 - 19:30
KONUR MÆTIÐ SNEMMA OG
GÆÐIÐ YKKUR Á HUMARSÚPU
Í KAFFI GARÐI Í BOÐI HÚSASMIÐJUNNAR OG BLÓMAVALS.
Vínber fyrir lengra komna, á tilboðsverði!

í Skútuvogi
í kvöld fimmtudaginn 28. október

kl. 19:00 - 22:00
GLÆSILEGIR VINNINGAR
Dregnir verða út fjöldi vinninga og
gjafabréf að verðmæti
20.000 og 10.000

TIL SÖLU, SÝNIS OG
SMAKK Á KONUKVÖLDI:
FJÖLDI TILBOÐA OG SKEMMTIATRIÐA.
Tískusýning frá Evuklæðum og Volcano,
ÍSFLEX gefur prufur af dömuilmum
frá
Guess og Beyoncé. „Einstakur ilmur
jólanna“ - kynning á NOËL frá Crabtree & Evelyn einnig kynning á Purity
Herbs snyrtivörum. Smakk á lífrænum
ávöxtum á Græna torginu, Nyåkers piparkökum, bætiefninu Artic root. Þá verður kynning og smakk á Aada engiferdrykknum og Beat
the Body with Goji frá My Secret. Nói Síríus
býður konfekt að smakka. Salka kynnir bókina
Mataræði (handbók um hollustu) eftir Michael Pollan. Skartgripir til sýnis og sölu frá Hjördísi Reykdal og
Galleri Dunga. Allar konur fá 20% afslátt af nýrri L’Oréal
kremalínu hjá Lyfju Smáralind. Snyrtivörur frá AVON á
40% afslætti. Verðlaunahönnunin Reykjavíkurhandklæðið/
Reykjavík Towel, YHUèXUWLOVêQLVRJV|OXRJPDUJWÀHLUD
Jón Þröstur Íslandsmeistari í blómaskreytingum sýnir það
QêMDVWDRJÀRWWDVWDtMyODVNUH\WLQJXP

GLAÐNINGUR.
Allar konur fá ofnhanska
frá Blómavali að gjöf

ELLÝ ÁRMANNS kynnir
bók sína ÁSTIN OG
STJÖRNUMERKIN

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

112,29

112,83

Sterlingspund

177,91

178,77

Evra

155,29

156,15

Dönsk króna

20,816

20,938

Norsk króna

19,115

19,227

Sænsk króna

16,661

16,759

Japanskt jen

1,377

1,385

175,98

177,02

SDR
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GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
196,1484
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

New York Times birti myndina frægu af Bill Clinton á Bæjarins bestu:

Borða þar sem Bill Clinton borðar
FJÖLMIÐLAR Bandaríska dagblaðið New York

Times birti á mánudag frétt um matsölustaði sem slegið hafa í gegn í kjölfar þess
að Bill Clinton, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, hafi borðað þar. Meðal staðanna
sem teknir eru fyrir í fréttinni er Bæjarins bestu.
Í fréttinni er minnst á matsölustaði í
Nýju-Delí, Madríd, London, Berlín, Peking, New York, Prag og Washington auk
Reykjavíkur en svo virðist sem fólk víða
um heim sé sérlega sólgið í að borða á stöðum sem Clinton hefur heimsótt. New York
Times birtu með fréttinni myndina þekktu
af Clinton og Maríu Einarsdóttur pylsusala
sem Gunnar V. Andrésson ljósmyndari tók

þegar Clinton heimsótti Ísland árið 2004.
Gunnar segir það ekki gerast á hverjum
degi að stórblað á borð við New York Times
birti mynd eftir Íslending og segist ánægður með myndina. Um tilurð myndarinnar
segir hann: „Ég man að ég hafði fylgt
Clinton eftir um miðbæinn þennan dag.
Þegar hann svo kom að Bæjarins bestu
kallaði ég til elskulegu konunnar sem
vinnur í vagninum að bjóða honum pylsu.
Hún kallaði þá á móti: „Best hot dog in the
world!“ Við það snarstoppaði Clinton, leit
á mig og sagði í spurnartón: „Why not?“
Hann gekk síðan brosandi rakleiðis að
pylsuvaginum og virtist bara nokkuð sáttur
með pylsuna.“
- mþl

BILL CLINTON OG MÆJA Myndin fræga af Bill Clinton og

Maríu Einarsdóttur pylsusala eða Mæju eins og hún er
kölluð.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslenska merkið á áætlun
Icelandic Group ætlar að taka upp umhverfismerkið MSC sem íslensk útgerð hafnaði lengi vel. Á sama
tíma er unnið að kynningu íslensks umhverfismerkis sem átti að vera séríslenskt svar við MSC.
FRÉTTASKÝRING
THEO HOEN Forstjóri Marels er ánægður

með afkomu fyrirtækisins á þriðja ársfjórðungi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Afkoma Marels batnar mikið:

Hagnast um 2,4
milljónir evra
VIÐSKIPTI Marel hagnaðist um
2,4 milljónir evra, jafnvirði 373
milljóna króna, á þriðja ársfjórðungi. Þetta er 180 prósenta aukning frá sama tíma í fyrra.
Greiningarfyrirtækið IFS
segir afkomu Marels yfir væntingum. Þó séu fjármagnsgjöld,
sem námu 10,8 milljónum evra á
fjórðungnum, meiri en búist var
við. Það staðfesti að mikilvægt sé
að félaginu takist að endurfjármagna skuldir á betri kjörum.
Í uppgjöri Marels kemur fram
að formlegar viðræður standi
yfir við takmarkaðan fjölda
alþjóðlegra banka um fjármögnun. Það geti auðveldað samþættingu í starfsemi fyrirtækisins.
- jab

LEIÐRÉTTING
Rangt var farið með nafn fyrirtækisins
Jóhann Ólafsson & Co, umboðsaðila
Osram, í sérblaðinu Lýsing og lampar
sem fylgdi Fréttablaðinu á miðvikudag.
Í frétt um símahrekk á FM957 kom
fram að móðir stúlkunnar hefði
ekki viljað að hún væri á pillunni
sökum þess að hún væri gjörn á að
fá kynsjúkdóma. Hið rétta er að hún
vildi ekki að dóttir sín væri á pillunni
heldur notaði aðrar getnaðarvarnir til
að sporna við kynsjúkdómum. Beðist
er velvirðingar á þessum misskilningi.

Hvar stendur íslenska umhverfismerkið í sjávarútvegi?

Icelandic Group tilkynnti í gær
að fyrirtækið hefði hafið vottunarferli í öllum þorsk- og ýsuveiðum við Ísland samkvæmt vottunarferli Marine Stewardship
Council (MSC). Icelandic Group
er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á
Íslandi og því er þetta stórt skref.
MSC var stofnað árið 1996 af
Alþjóðanáttúruverndarsjóðnum
(WWF) og stórfyrirtækinu Unilever. Yfirlýstur tilgangur var að
bregðast við því að ríkisstjórnir
heimsins hefðu brugðist í ábyrgri
fiskveiðistjórnun og í samstarfi
við neytendur væri ætlunin að
þrýsta á úrbætur. Merkið vottar að
fiskur komi frá stofnum sem nýttir séu á sjálfbæran hátt og er þar
litið heildrænt á veiðarnar, ástand
stofnsins og aðferðir við að ná aflanum.
LÍÚ og fjölmargir aðrir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hafa
alfarið hafnað því að taka upp
þessa vottun vegna tengsla hennar við umhverfissamtök. Í stað
þess var ákveðið að þróa íslenskt
umhverfismerki til að undirstrika
sérstöðu íslenskra sjávarafurða og
treysta orðspor þjóðarinnar sem
ábyrgrar fiskveiðiþjóðar.
Guðný Káradóttir, forstöðumaður hjá Íslandsstofu, segir að
aðilar í sjávarútvegi og markaðssetningu hafi um nokkurt skeið
getað nýtt sér íslenska upprunamerkið. Nú eru tæplega áttatíu
aðilar að nýta merkið í erlendu
markaðsstarfi. Auk þess að einkenna uppruna fisksins hefur verið
unnið að vottun undir merkjum
Iceland Responsible Fisheries.
„Áætlanir gera ráð fyrir að
veiðar á þorski, sem nú eru í

vottunarferli, fáist vottaðar sem
ábyrgar fyrir lok nóvember næstkomandi. Aðrir mikilvægir fiskistofnar, eins og ýsa og ufsi, munu
fylgja í kjölfarið,“ segir Guðný.
Vottunarferlið er unnið samkvæmt ströngustu alþjóðlegum
kröfum. Kröfulýsingar eru unnar
samkvæmt leiðbeiningum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna (FAO) um
umhverfismerkingar og vottun
vegna veiða úr villtum fiskistofnum.
Guðný segir að umhverfismerkið gangi út á rekjanleika vörunnar;
að um íslenskan fisk sé að ræða.
„Íslenski uppruninn er það sem
lögð er megináhersla á.“ Hún viðurkennir að það hafi verið gagnrýnt
hversu lengi það hefur tekið að
hleypa íslenska vottunarverkefninu af stokkunum en nú sjái fyrir
endann á vottun á þorski. „Hins
vegar stöndum við vel, orðspor
íslenskra sjávarafurða er gríðarlega sterkt.“
„Icelandic Group stendur 110
prósent að baki íslenska merkinu
og við munum greiða götu þess,“
segir Ingvar Eyfjörð, aðstoðarforstjóri IG, spurður hvort fyrirtækið
hafi hafnað íslenska merkinu fyrir
MSC. „Merkin eru bæði mikilvæg.
Íslenska merkið mun vega þungt á
ákveðnum mörkuðum og æ þyngra
þegar til lengri tíma er litið. En við
erum sein til með íslenska merkið

FARSÆLL Á VEIÐUM Rekjanleiki leikur stórt hlutverk: að kaupandinn geti rakið uppruna fisksins til Íslands, þaðan til bátsins og jafnvel sjómannsins sem blóðgaði hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

og þetta eru annars vegar viðbrögð
við því. Hins vegar er óumflýjanlegt að Ísland fari inn í MSC-vottunarkerfið því nokkrir af okkar
viðskiptavinum fara fram á það.“

Ingvar segir að MSC sé leiðandi
í vottun á sjávarafurðum. „Þeir
eru í raun allsráðandi. Þetta er
stórt skref en í raun óumflýjanlegt.“
svavar@frettabladid.is

PIPAR\TBWA
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-10 kr.
VIÐ FYRSTU NOTKUN ÓB-LYKILSINS
SÍÐAN ALLTAF -2 kr.

ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair.
Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141

Elísabet
Margeirsdóttir
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veðurfréttamaður
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BÆTIR Í VIND
Næstu daga verður nokkuð stíf
norðaustlæg eða
norðlæg átt með
kólnandi veðri.
Úrkomulítið á landinu á morgun en
á laugardag eru
horfur á slyddu eða
snjókomu um allt
norðan og austanvert landið og
2
má því búast við
slæmri færð.

Á MORGUN
Vaxandi A- og NA-átt.
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LAUGARDAGUR
10-18 m/s.
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23°

Basel

14°

Berlín

11°

Billund

12°

6 Frankfurt

4

3

Alicante

12°

Friedrichshafen

16°

Gautaborg

11°

Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas

26°

London

16°

Mallorca

22°

New York

20°

Orlando

31°

Ósló

7°

París

15°

San Francisco

17°

Stokkhólmur

10°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is

GILDIR EINGÖNGU Á GRANDA

OPNUM Í

DAG KL 8:00

FRÁBÆR OPNUNARTILBOÐ
75

stykki

50
stykki

150
stykki

.995

14
Verð áður:

9.995

Ný vara

99.995

erður að
Steindinn v
O Granda
árita í ELK
0 og 12:30
milli kl 11:0
Verð áður:

42“ PLASMA sjónvarp. PS42C435XXE.
HD stuðningur með 1024x768p upplausn.
Mega Contrast í skerpu. Endurnýjunartíðni
100Hz. Tengimöguleikar: Scart, component,
HDMI x 2. USB tengi fyrir minnislykla, spilar
MP3, MP4, AVI, FLV, JPG og MP3. DVB-T/C
móttakari.

Verð áður:

13.495

Kaffivél, HD7810SVORT. Mjög
einföld í allri notkun og lagar kaffi á
aðeins 30 sek. Lagar 1 eða 2 bolla í
einu og slekkur sjálfvirkt á sér ef hún
stendur ónotuð í 60 mín.

200
stykki

7.777
100
stykki
GSM sími. NOK2720. Samlokusími með
Bluetooth og innbyggðri myndavél (1,3mpix) með
video. Allt að 5 tímar í tali og 432 í bið. Fjöltóna
og MP3 hringitónar. 65 þús. lita innri litaskjár og
mono ytri skjár. EDGE, HSCDS, MMS, GPRS.
FM útvarp og margt fleira.

1.495

42”

60
stykki

1.495
Verð áður:

777

7.
Verð áður:

50
stykki
12
Verð áður:

.995

4.995

2.695

895

5.555
Bleksprautuprentari, IP2700. Mjög
einfaldur prentari sem tengist við tölvu
með USB, upplausn 4800x1200 dpi.

Logic3
Stýri með pedölum, PSU448.
Fyrir PS3, PS2 og PC. 25,5 cm stýri
með gúmmígripi, pedali.

KÖNIG
Nuddtæki, HCMC10. Lítið og einfalt
tæki með þremur mjúkum nuddfótum.
Öflugt tæki sem kemst alls staðar að.

0% VEXTIR
SJÁ NÁNAR Á WWW.ELKO. IS

Opið: Mán-fös: 08:00-19:00 – Lau: 10:00-18:00 – Sun: 11:00-17:00

Grandi – Fiskislóð 15 – 101 Reykjavík
Almennar upplýsingar 544 4000 – Blaðið gildir 28.-31. október
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KJÖRKASSINN

Skipulagsbreytingar og uppsagnir hjá Símanum vegna efnahagsástandsins:

Heildarinnflutningur minni:

Síminn segir 29 upp störfum

Meira flutt inn
af nautakjöti

VINNUMARKAÐUR Síminn sagði í

Vilt þú að sett verði upp víkingaþorp í Engey?
Já

49,5%
50,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú neytt fæðubótarefna?
Segðu skoðun þína á visir.is

gær upp 29 starfsmönnum. Uppsagnirnar eru hluti af skipulagsbreytingum hjá fyrirtækinu,
segir Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans.
„Við erum að sníða fyrirtækið
að breyttum aðstæðum,“ segir
Margrét.
Hún segir efnahagsástandið
koma við Símann eins og önnur
fyrirtæki, einkaneysla hafi dregist saman og fá teikn á lofti um að
það sé að breytast. Sömuleiðis hafi
markaðshlutdeild fyrirtækisins

UPPSAGNIR Starfsmönnum var tilkynnt
um skipulagsbreytingarnar á fundi í
hádeginu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

dregist saman og þar með tekjurnar.
Starfsmenn Símans verða 597

eftir uppsagnirnar, en voru áður
626 talsins. Margrét segir að ekki
verði gerð krafa um að starfsmennirnir vinni út uppsagnarfrestinn. Starfsmennirnir sem
sagt var upp störfuðu á ýmsum
sviðum fyrirtækisins.
Samhliða uppsögnunum verður
markaðssvið Símans lagt niður
og starfsemi þess, þar með talið
markaðsdeildin, færð undir önnur
svið, segir Margrét.
Lögð er áhersla á að breytingarnar hafi ekki áhrif á þjónustu
við viðskiptavini.
- bj

VIÐSKIPTI Innflutningur á nautakjöti hefur aukist umtalsvert milli
ára, um 27 prósent. Á fyrstu átta
mánuðum ársins voru flutt inn
95 tonn af kjöti en á sama tímabili í fyrra nam innflutningur 74
tonnum. Þetta kemur fram á vef
Landssambands kúabænda.
Heildarinnflutningur á kjöti
hefur hins vegar dregist saman
um tvö prósent frá árinu 2009.
Enn er langmest flutt inn af alifuglakjöti, sem nemur 52 prósentum alls kjötinnflutnings. Hlutfall
nautakjöts er 23 prósent.
- mþl

Verkefnin
framundan
Allir velkomnir á opinn fund Samfylkingarinnar
á Grand Hótel kl. 20 í kvöld, ﬁmmtudagskvöld.
Á fundinum verða stutt ávörp og góður tími geﬁ nn til umræðna. Komið og takið þátt í líﬂegum skoðanaskiptum.
Frummælendur:
Jóhanna Sigurðardóttir
Össur Skarphéðinsson
Fundarstjóri:
Kjartan Valgarðsson
Þingmenn Samfylkingarinnar í Reykjavík þakka borgarbúum
góðar móttökur á vinnustaðafundum í kjördæmavikunni.

ASKA YFIR ÖLLU Björgunarfólk leitar í nágrenni eldfjallsins Merapi.

NORDICPHOTOS/AFP

Leit að fólki á tveimur hamfarasvæðum
Eldgos og flóðbylgja á Indónesíu hafa kostað að minnsta kosti þrjú hundruð
manns lífið. Að auki er að minnsta kosti 400 manns saknað. Eldfjallið er enn
óútreiknanlegt, en sumir íbúanna í hlíðum þess hafa samt snúið heim aftur.
INDÓNESÍA, AP Síðdegis í gær var

www.xs.is

Helgartilboð!
50%

afslát

tur

vitað um rúmlega 270 manns sem
látist höfðu af völdum flóðbylgjunnar sem lenti á Indónesíu. Eldgosið, sem hófst á þriðjudag annars staðar í eyjaklasanum, hafði
kostað um þrjátíu manns lífið.
Susilo Bambang Yudhoyono,
forseti Indónesíu, flýtti sér heim
frá Víetnam, þar sem hann var í
opinberri heimsókn.
Í gær tókst loks að lenda
þyrlum með hjálpargögn á Mentawai-eyjum, þar sem mikið tjón
varð af völdum flóðbylgjunnar
aðfaranótt þriðjudags. Flóðbylgjunni var hrundið af stað af jarðskjálfta, sem mældist 7,2 stig, og
varð skammt undan strönd Súmötru, sem er ein af stærstu eyjum
Indónesíu.
Á þriðjudaginn, aðeins fáeinum
klukkustundum eftir jarðskjálftann, hófst síðan gosið í eldfjallinu Merapi á eyjunni Jövu. Ekki
er þó talið að jarðskjálftinn tengist eldgosinu neitt, enda er langt
á milli.
Vísindamenn höfðu hins vegar
varað við gosinu fyrir fram og
íbúar í hlíðum fjallsins höfðu
verið fluttir burt. Nokkuð létti á
þrýstingi í fjallinu eftir að gosið
hófst, en enn er þó hætta á að

mikið sprengigos hefjist sem gæti
valdið miklu tjóni.
Meðal þeirra sem fundust
látnir í hlíðum fjallsins var Maridjan, aldraður maður sem hefur
gegnt því hlutverki að gæta anda
fjallsins. Hann hefur stjórnað
helgi athöfnum sem felast í því
að kasta hrísgrjónum og blómum
niður í gíg fjallsins í því skyni
að friða andana. Hann neitaði að
yfirgefa svæðið þegar það var
rýmt, og sagðist vera fastbundinn þessu starfi sínu og geta því
hvergi farið.
Nafn fjallsins, Merapi, þýðir
„eldfjall“ á íslensku. Þetta er eitt
virkasta eldfjall heims og hefur
gosið margoft síðustu tvær aldirnar, síðast árið 2006. Árið 1994 kostaði gos úr fjallinu 60 manns lífið en
árið 1930 létust nærri 1.300 manns
vegna hamfaranna í fjallinu.
Á Indónesíu eru nærri 130 virk
eldfjöll, sem grannt er fylgst
með.
Meira en ellefu þúsund manns
búa í hlíðum fjallsins. Flestir
þeirra höfðu verið fluttir á öruggari slóðir, en í gær voru margir þeirra á leiðinni til baka til að
huga að eignum sínum, þrátt fyrir
að hættan hafi engan veginn verið
liðin hjá.
gudsteinn@frettabladid.is

Hamfarir í Indónesíu
Eldgos í fjallinu Merapi á eyjunni Jövu
hófst stuttu eftir harðan jarðskjálfta úti af
strönd Súmötru sem hratt af stað stórri
flóðbylgju
Mentawai-eyjar, 25. október:
Þriggja metra há flóðbylgja eyddi að
minnsta kosti sex afskekktum þorpum
og kostaði nokkur hundruð manns lífið.

Singapúr

I N DÓN ESÍA
Djakarta
JAVA
Indlandshaf
Merapi,
26. október:
Eldgos hófst
með drunum
og öskufalli

Fjögur héruð
rýmd

Bojolali

Magelang

JAVA
Klaten

Sleman
Jogjakarta
Heimild: OCHA
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Ók bíl inn á hárgreiðslustofu
DÓMSMÁL Kona hefur verið úrskurð-

uð í gæsluvarðhald til 19. nóvember. Hún er grunuð um fjölmörg
brot, þar á meðal að hafa ekið bíl
inn um glugga á hárgreiðslustofu,
þar sem hún síðan stal fjármunum
og snyrtivörum.
Ofangreint atvik átti sér stað í
síðasta mánuði. Konan er grunuð
um að hafa stolið um fjögur þúsund
krónum úr peningakassa hárgreiðslustofunnar, svo og snyrtivörum fyrir rúmlega tuttugu þúsund krónur.
Í skýrslutökum hjá lögreglu
viðurkenndi konan að hafa farið

inn á hárgreiðslustofuna, en kvaðst
muna lítið eftir því sökum ölvunar. Hún kvaðst einungis hafa tekið
þaðan einn brúsa af hársápu.
Hún sagðist neyta morfíns daglega og hafa gert það í rúm tuttugu
ár, með hléum þó. Þá kvaðst hún
vera hjartveik og HIV-smituð.
Auk þessa er konan grunuð um
fimmtán önnur brot frá því í byrjun
júní og fram til 1. október á þessu
ári. Er þar aðallega um að ræða
innbrot, þjófnaði og eignaspjöll.
Konan hefur fengið þrjá fangelsisdóma. Í júlí var hún svo enn
ákærrð fyrir fjölmörg brot.
- jss

HANDTEKIN Handtökuskipun var gefin

út á konuna þegar hún mætti ekki fyrir
dómi.

Dior kynning í Hagkaup 28. Október – 3. Nóvember.
Kringlunni, Smáralind, Skeifunni, Holtagörðum og á Akureyri.
Vertu velkomin og kynntu þér nýju Rouge Dior varalitalínuna ásamt nýja
Diorskin Nude Creme Gel farðanum. Sérfræðingar verða á staðnum og
veita þér ráðgjöf um litaval og val á kremum fyrir þína húðtegund.
+N}JJ]PKMVOEYTYQïIKEVOI]TXMVIVYIëE¾IMVMLPYXMVu(MSV
* Gildir meðan birgðir endast
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VEISTU SVARIÐ?

Skólastjóri Hraðbrautar sendir alþingismönnum bréf vegna nemendafjölda:

Lögreglufélag mótmælir:

Ranghugmyndir um starfið

Óttast uppsagnir starfsmanna

MENNTAMÁL Ólafur Haukur Johnson,

1

Í hvaða kvikmynd, sem verið er
að kvikmynda, mun Einar Aðalsteinsson dansa vals?

2

Hvaða íslenska fyrirtæki hefur
sótt um vottun hjá Marine Stewardship Council?

3

Hver er helsti málsvari Teboðshreyfingarinnar í Bandaríkjunum?
SVÖR

skólastjóri Hraðbrautar, skrifaði
alþingismönnum bréf síðastliðinn
föstudag þess efnis að ranghugmyndir væru meðal þingmanna
um að Hraðbraut hafi gefið upp
rangan fjölda nemenda til menntaog menningarmálaráðuneytisins.
Hann fullyrðir í bréfinu að ekkert
slíkt hafi nokkru sinni gerst.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét gera úttekt á ársreikningum Hraðbrautar í haust og komst
Ríkisendurskoðun að þeirri niðurstöðu að ekkert saknæmt athæfi
hafi átt sér stað. Hins vegar kemur

fram að skólinn hafi fengið ofgreitt
frá ráðuneytinu um tiltekið árabil
og liggja skýringar á því fyrir. Ólafur segir þó að allir útreikningar á
uppgjöri ráðuneytisins og skólans
fyrir árin 2004 til 2009 séu rangir
og þar með sé talinn útreikningur
Ríkisendurskoðunar. Hann hyggst
þó ekki grípa til aðgerða.
„Skólinn og ráðuneytið eru sammála um þessa niðurstöðu og það er
það sem skiptir höfuðmáli,“ segir
hann. „En við erum nú búin að bjóðast til þess að fara niður fyrir þær
lágmarksgreiðslur frá ríkinu sem
tíðkast alls staðar á landinu. Þetta

ÓLAFUR JOHNSON Skólastjóri Hraðbrautar segir nemendur aldrei hafa verið
fleiri en í ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

er hagkvæmasti framhaldsskóli
landsins fyrir ríkið.“ Ólafur segir
að skólastarf gangi vonum framar
og aldrei hafi verið fleiri nemendur
en í ár.
- sv

LÖGGÆSLA Félagsfundur Lögreglufélags Vestfjarða, sem haldinn
var fyrr í vikunni hefur mótmælt
harðlega boðuðum niðurskurði
hjá lögregluembættum.
Fundurinn minnir á að niðurskurður sem varð á fjárlagaárinu 2010 olli því að ein staða
forvarnafulltrúa við embætti lögreglustjórans á Vestfjörðum var
lögð niður. Auk þessa muni, að
óbreyttu, verða lagðar niður tvær
stöður lögreglumanna um næstu
áramót vegna niðurskurðaráforma á árinu 2011.
- jss

1. Sherlock Holmes 2. 2. Icelandic Group.
3. Sarah Palin.

Auglýsing um álagningu
opinberra gjalda
á lögaðila árið 2010
Álagningu opinberra gjalda á árinu 2010 er lokið á alla lögaðila sem skattskyldir
eru samkvæmt I. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum,
og aðra sem lagt er á í samræmi við VIII. – XIV. kafla tilvitnaðra laga. Jafnframt er
álagningu lokið á lögaðila, sem skattskyldir eru af fjármagnstekjum samkvæmt
ákvæði 4. mgr. 71. gr. laganna.

LARS LØKKE RASMUSSEN OG HAMID KARZAI Forsætisráðherra Danmerkur, lands

minnstu spillingarinnar, heimsótti fyrr á árinu Afganistan, sem lenti í þriðja neðsta
sæti á listanum.
NORDICPHOTOS/AFP

Álagningarskrár, sem sýna álagða skatta á lögaðila í viðkomandi sveitarfélagi,
liggja frammi á skattstofum eða á sérstaklega auglýstum stöðum dagana 28.
október til 11. nóvember að báðum dögum meðtöldum.

Spillingarlisti Transparency International birtur:

Ísland aldrei mælst
neðar á listanum

Álagningarseðlar eru nú aðgengilegir á þjónustuvef ríkisskattstjóra
á www.rsk.is og www. skattur.is.
Kærurufresti vegna álagningar þeirra gjalda, sem hér um ræðir,
lýkur mánudaginn 29. nóvember 2010.

Ísland er fallið niður í ellefta sæti
á lista alþjóðasamtakanna Transparency International, sem mæla
spillingu í opinbera geiranum.
Ísland hefur ekki áður mælst
neðar á listanum, en fyrir hrun
var Ísland jafnan í efstu sætunum
og iðulega í því fyrsta.
Minnst spilling mælist nú í Danmörku, Nýja-Sjálandi, Singapúr,
Finnlandi og Svíþjóð. Þessi fimm
ríki fá meira en níu í einkunn á
þeim kvarða, sem samtökin notast við.
Spilltustu löndin á listanum
í ár eru, í þessari röð neðan frá:

Álagningarskrár eru lagðar fram samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 98. gr.
framangreindra laga.
28. október 2010

Sómalía, Búrma, Afganistan og
Írak.
Aðferð fyrirtækisins við að
mæla spillingu er að láta gera fyrir
sig skoðanakannanir í hverju landi,
þar sem fólk er spurt hvort það
telji spillingu fyrirfinnast í landinu. Samtökin segja þetta áreiðanlegustu mælinguna sem til er, þar
sem erfitt sé að mæla spillingu með
tölfræðilegum útreikningum.
Samtökin skilgreina spillingu
þannig að hún sé misnotkun valds,
sem einstaklingum í opinberum
störfum er trúað fyrir, í eiginhagsmunaskyni.
- gb

Fjármagnstekjuskattur
Tímabilið 1. júlí - 30. september

18% staðgreiðsla
Frá 1. janúar 2010 ber bönkum og öðrum fjármálastofnunum að reikna
og halda eftir 18% staðgreiðslu af vaxtatekjum og innleystum gengishagnaði ársfjórðungslega. Sama gildir um arð sem greiddur er til eigenda
af eignarhlutum í félögum.
Athygli er vakin á breyttum reglum um skattalega meðferð á úthlutuðum arði sem fer umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé viðkomandi félags í lok viðmiðunartímans til þeirra sem skylt er að reikna sér
endurgjald vegna starfa í þágu félagsins.

Rafræn skil á fjármagnstekjuskatti
Nú er hægt að gera skil á fjármagnstekjuskatti á rafrænan hátt.
Farið er á þjónustusíðu ríkisskattstjóra, skattur.is, með kennitölu og aðallykli
eða skilalykli. Síðan er valið vefskil > staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts
og opnast þá form útfyllingar. Fylgja þarf leiðbeiningum til enda og verður
þá til krafa í heimabanka gjaldanda. Hafi ekki verið um að ræða neinar skattskyldar greiðslur arðs og vaxtatekna á tímabilinu skal gera grein fyrir því.

Gjalddagar
Fjármagnstekjuskattur er 18% frá 1. janúar 2010.
Gjalddagar afdreginnar staðgreiðslu eru 20. apríl, 20. júlí og
20. október 2010 og 20. janúar 2011. Eindagi er 15 dögum síðar.

Gjalddagi afdreginnar staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts
á þriðja ársfjórðungi 2010 er 20. okt. en eindagi er 4. nóv.
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Upplag Símaskrárinnar hefur dregist saman um fjórðung síðastliðin fimm ár:

Sex mánaða fangelsi:

150 þúsund eintök prentuð

Ruddist inn á
heimili í Eyjum

VIÐSKIPTI Upplag Símaskrárinnar

RANI OTAR RANANUM Þessi fimmtán
ára fíll, sem er í eigu hindúahofs í
Ahmedabad á Indlandi, heitir Rani,
þótt merking orðsins á mállýsku
þarlendra sé vafalaust allt önnur en
merking íslenska orðsins.
NORDICPHOTOS/AFP

hefur dregist saman um 25 prósent á síðastliðnum fimm árum.
Mest var prentað af skránni árið
2005, eða tvö hundruð þúsund eintök. Símaskráin kemur út í maí á
næsta ári í 150 þúsund eintökum.
Þetta er ein umfangsmesta bókaútgáfa landsins.
Sigríður Margrét Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri Já, sem gefur
Símaskrána út, segir aukna netnotkun ástæðu þess að færri noti
prentuðu útgáfu Símaskrárinnar
við upplýsingaleit en áður. „Vefurinn er fyrsta val neytenda. Á móti

hefur hann vaxið margfalt á þessu
fimm ára tímabili,“ segir hún en
bendir á að í Símaskránni megi
finna mikinn fjölda upplýsinga
sem ekki sé að finna á vefnum, svo
sem um allar menningar- og bæjarhátíðir sem haldnar eru í landinu,
upplýsingar um almannavarnir og
fleira til. Sú nýbreytni var tekin
upp fyrir tveimur árum að láta
myndasögu Hugleiks Dagssonar
prýða Símaskrána. Eins og fram
hefur komið mun Egill „Gillzenegger“ Einarsson vinna með næstu
útgáfu. Hugmyndavinna er í gangi
um það hvernig hann setur mark

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-

MEÐHÖFUNDUR Verk Egils Einarssonar

líkamsræktarfrömuðar mun prýða
næstu Símaskrá.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sitt á bókina. „Við viljum vera bæði
með efni sem er skemmtilegt og
uppbyggilegt,“ segir Sigríður. - jab

aldri hefur verið dæmdur í sex
mánaða fangelsi fyrir húsbrot,
hótanir og líkamsárás. Einnig var
hann dæmdur til að greiða um 50
þúsund krónur í skaðabætur.
Maðurinn ruddist inn á heimili
í Vestmannaeyjum. Hann veittist
að starfsmanni barnaverndarnefndar. Skömmu síðar veittist
maðurinn að öðrum manni með
líflátshótunum og kýldi hann tvívegis í andlitið. Þá olli árásarmaðurinn skemmdum á húseign í
bænum.
- jss

Gefur lítið fyrir rökstuðning
Rökstuðningur ráðherra fyrir því að skipa fyrrverandi aðstoðarmann sjávarútvegsráðherra í starf í
því ráðuneyti eru eftirárök segir einn umsækjenda.
Íhugar að skjóta málinu til umboðsmanns Alþingis.
STJÓRNSÝSLA Einn umsækjenda
um starf skrifstofustjóra auðlindaskrifstofu sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytisins gefur
lítið fyrir rökstuðning dómsmálaráðherra fyrir ráðningu fyrrum
aðstoðarmanns ráðherra í starfið.
„Mér finnst þessi rökstuðningur ekki merkilegur, og augljóst að
þetta eru eftirárök,“ segir Geir
Oddsson auðlindafræðingur.
Þrettán sóttu um starfið, og var
Jóhann Guðmundsson, fyrrverandi pólitískur aðstoðarmaður
Jóns Bjarnasonar, sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra, meðal
umsækjenda. Vegna þessa var Jón
vanhæfur til að skipa í stöðuna og
Ögmundi Jónassyni dómsmálaráðherra falið það hlutverk. Hann
taldi Jóhann hæfastan og skipaði
hann í stöðuna, sem er tímabundin
til tveggja ára.
Geir fór fram á rökstuðning
ráðherrans fyrir því að hæfasti
maðurinn hefði verið ráðinn til
starfans. Í svari frá dómsmálaráðuneytinu, sem sent er fyrir
hönd ráðherra, kemur fram að þrír
umsækjendur hafi verið metnir
hæfastir, og þeir kallaðir til viðtals. Jóhann og Geir voru báðir í
þeim hópi.
Í rökstuðningnum segir meðal
annars að Jóhann hafi það umfram
aðra umsækjendur að þekkja til
starfa Stjórnarráðsins og starfa

skrifstofustjóra innan þess. Þá
þekki hann til starfa auðlindaskrifstofu ráðuneytisins.
Þar segir enn fremur að það þyki
styðja þá ákvörðun að ráða Jóhann
að hann þekki starfsemi ráðuneytisins og geti því hafið störf af fullum krafti „innan skamms“.
Geir gerir athugasemdir við
þennan rökstuðning og íhugar nú
að leita til umboðsmanns Alþingis
vegna málsins. Hann segir það til
dæmis stinga í stúf að því sé haldið til haga að Jóhann geti sett sig
hratt inn í starfið, þegar ráðningarferlið hafi tekið hátt í þrjá mánuði. Þetta fari ekki saman. Ef legið
hafi á að skipa í stöðuna hefði ferlinu verið hraðað.
Þá gerir Geir alvarlegar athugasemdir við að reynsla Jóhanns af
sjávarútvegsmálum sé metin sambærileg við aðra umsækjendur.
Jóhann hafi innan við tveggja ára
reynslu af sjávarútvegsmálum, en
sjálfur hafi hann 23 ára reynslu af
sjávarútvegi og fiskveiðistjórnun.
Reynslan sé því ekki samanburðarhæf, og sama megi örugglega
segja um aðra umsækjendur.
„Það er erfitt að sjá annað en að
einhvers konar pólitík hafi blandast inn í málið, sama hvað menn
segja,“ segir Geir. „Miðað við það
sem hefur verið að gerast hér á
landi undanfarin misseri kom
þetta mér á óvart.“
brjann@frettabladid.is

JÓN VAR VANHÆFUR Ögmundur Jónasson skipaði í starf skrifstofustjóra sjávarútvegsráðuneytisins þar sem Jón Bjarnason sjávarútvegsráðherra var vanhæfur í málinu.
Geir Oddsson auðlindafræðingur íhugar að skjóta málinu til Umboðsmanns Alþingis.
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Sló lögreglumann í bringuna:

Evrópusambandið hefur samþykkt að taka við aðildarumsókn Serbíu:

Neitaði að fara
úr lögreglubíl

Aðildin gæti strandað á Mladic og Hadzic

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

ákært konu á fertugsaldri fyrir
brot gegn lögreglulögum og valdstjórninni.
Konunni er gefið að sök að hafa
neitað að fara út úr lögreglubifreið
sem hún hafði farið inn í, í leyfisleysi, við Smiðjustíg í Reykjavík
í mars síðastliðnum. Þá er hún
ákærð fyrir að hafa skömmu síðar
slegið lögreglumann með krepptum hnefa í bringuna. Lögreglumaðurinn var við skyldustörf á
staðnum. Konan neitaði sök í málinu við þingfestingu þess.
- jss

SERBÍA Ráðamenn í Serbíu hafa

fagnað ákvörðun ráðherraráðs
Evrópusambandsins um að hefja
fyrsta stig undirbúnings aðildarviðræðna við Serbíu.
Dragan Sutanovic, utanríkisráðherra Serbíu, sagði að nú geti ekkert lengur komið í veg fyrir aðild
Serbíu að ESB.
Ráð utanríkisráðherra ESB ákvað
á mánudag að biðja framkvæmdastjórn ESB um álit þeirra á aðildarumsókn Serbíu. Stefan Füle, stækkunarstjóri ESB, segir að Serbía
þurfi þó að gera ýmsar umbætur
áður en af aðild geti orðið.

Utanríkisráðherrar ESB tóku
sérstaklega fram að Serbía þurfi
að sýna stríðsglæpadómstólnum í Haag fulla samvinnu við að
hafa uppi á þeim Ratko Mladic og
Goran Hadzic, tveimur grunuðum stríðsglæpamönnum sem enn
leika lausum hala.
Aðildarríki Evrópusambandsins leggja misjafnlega mikla
áherslu á þetta mál. Þannig
sagði fulltrúi Hollandsstjórnar
að Serbía verði að sannfæra öll
27 aðildarríkin um heilindi sín í
þessu máli.

VEGGJAKROT Í BELGRAD „Mladic til Haag“ stendur á þessum vegg í Belgrad.

- gb

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kynntu þér notkun og kosti
metaneldsneytis á metan.is.

FORSTJÓRINN Jón Sigurðsson, forstjóri

stoðtækjafyrirtækisins Össurar, sýnir
framleiðslu fyrirtækisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Dregur úr hagnaði Össurar:

Norrænir bankar eru sáttir

Metanlán

VIÐSKIPTI Stoðtækjafyrirtækið
Össur hagnaðist um fjórar milljónir dala, jafnvirði 446 milljóna
króna, á þriðja ársfjórðungi.
Þetta er einni milljón dala minna
en á sama tíma í fyrra.
Sala nam 87 milljónum dala á
tímabilinu og er það sjö prósenta
aukningin í staðbundinni mynt.
Hún var þremur milljónum minni
í fyrra. Þá jókst rekstrarhagnaður um 22 prósent.
Erlendir greiningaraðilar voru
almennt sammála sammála um
að uppgjörið væri almennt gott.
Þar af mælti norræni risabankinn með því að fjárfestar héldu í
bréf sín í stað þess að selja þau.
Óvíst er hins vegar hvort fjárfestar deili sömu skoðun, en
gengi hlutabréfa Össurar hefur
fallið um rúm þrjú prósent frá
því uppgjörið var birt.
- jab

Landsbankinn býður nú hagstæð yfirdráttarlán til þeirra sem vilja breyta bílnum og skipta yfir í
umhverfisvænna og ódýrara eldsneyti. Í boði er lán með hagstæðari vaxtakjörum en hefðbundið
yfirdráttarlán og er lánstími til allt að 48 mánaða.

· Umhverfisvænna eldsneyti

· Innlent eldsneyti

· 40-45% lægri eldsneytiskostnaður

· Gjaldeyrissparnaður

· Minni hávaði frá vél

· Græn atvinnustarfsemi

· Sömu þægindi í akstri

· Aukið orkuöryggi

Beitti felgulykli
gegn lögreglu
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í Kópavogi þar sem hann var að reyna
að stela dekkjum undan bifreið í
bænum.
Tilkynning um grunsamlegar
mannaferðir barst lögreglu á
fjórða tímanum og héldu lögreglumenn þegar á vettvang. Sá
óprúttni reyndi að komast undan
á tveimur jafnfljótum en var
hlaupinn uppi af lögreglumönnum. Þjófurinn var ekkert á því
að gefast upp og beitti felgulykli
til að reyna að forðast handtöku.
Það hafði ekkert að segja og var
maðurinn yfirbugaður fljótt
og örugglega og síðan færður í
fangageymslu.
- jss

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 47 1008-0280.

Dekkjaþjófur handtekinn:
Landsbankinn vill með þessu leggja sitt af mörkum til samfélagsins og komandi kynslóða.
Nánari upplýsingar á landsbankinn.is eða í næsta útibúi.

METANLÁN | landsbankinn.is | 410 4000

ENNEMM / SÍA / NM44046

Metaneldsneyti hefur verið notað til að knýja bíla hér á landi í áratug og reynslan verið góð.
Hægt er að uppfæra allar gerðir bensínbíla með beinni innspýtingu og margar gerðir dísilbíla.
Ávinningurinn er margþættur:
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FRÉTTASKÝRING: Hvað gerist í brennheitum þotuhreyfli þegar inn í hann berst gosaska?

Öskuglerið flagnar af við kólnun
Ný íslensk rannsókn sýnir hvernig gosaska verður að gleri í hita flugvélahreyfla, en flagnar síðan af þegar glerið dregst saman við
kólnun. Ferlið varpar nýju ljósi á hvað gerðist þegar drapst á öllum fjórum hreyflum Boeing 747 þotu yfir Jövu árið 1982.
Nýjar rannsóknir sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands kynnti í gær
varpa nýju ljósi á þá atburðarás
sem á sér stað þegar gosaska berst
í þotuhreyfil. Niðurstaðan varpar
meðal annars ljósi á það af hverju
kviknaði aftur á hreyflum Boeing
747 farþegaþotu sem flaug í gegnum öskuský yfir Jövu í júní 1982.
Um er að ræða fyrstu staðprófun á áhrifum íslensku gosöskunnar
sem fram fer í heiminum. „Ég var
staddur í Kaupmannahöfn í öskustoppinu í apríl og var þar fastur í
fimm daga,“ segir Þorsteinn I. Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar. Þar segist hann hafa fengið hugmyndina að rannsókninni.

Fyrsta skref frekari rannsókna
„En hugmyndin fólst í því að taka
hluta úr flugvélarhreyfli, svokallaða leiðiskóflu, eða nozzle guide
vane, og framkalla þær aðstæður sem yrðu í raun og veru,“ segir
Þorsteinn og kveður rannsóknina á áhrifum gosösku á flugvélahreyfla hafi legið vel fyrir
Nýsköpunarmiðstöð, því hún hafi
annast margvíslegar aðrar rannsóknir á áhrifum umhverfisins á
vélarhluta. „Til dæmis hvernig
sandur sem berst með ám skemmir hverfla hjá Landsvirkjun og svo
höfum við verið að skoða áhrifin
sem jarðhitagas hefur á rör og
leiðslur í slíkum virkjunum.“
Þorsteinn kynnti niðurstöður
rannsóknarinnar á blaðamannafundi í gær með vísindamönnunum Ara Trausta Guðmundssyni og
Ingólfi Þorbjörnssyni, en þær voru
jafnframt afhentar Pétri Maack
flugmálastjóra. Fram kom á fundinum að skýrslan sem þá var kynnt
væri bara fyrsta skrefið í frekari
rannsóknum á áhrifum íslenskrar
ösku á flugvélarhreyfla.
Í tilrauninni var safnað ösku
í nágrenni Eyjafjallajökuls, hún
sigtuð og minnsta kornastærð
aðgreind. „Kornastærðin við tilraunirnar varð að vera minni en
57 míkrómetrar eða 57 milljónustu
hlutar úr metra,“ segir Þorsteinn.
Síðan voru leiðiskóflurnar, sem

Á KYNNINGU Í GÆR Ari Trausti Guðmundsson jarðvísindamaður sýnir fína ösku úr Eyjafjallajökli sem notuð var í nýrri rannsókn á áhrifum hennar á flugvélahreyfla. Honum á
hægri hönd sitja Þorsteinn I. Sigfússon og Ingólfur Þorbjörnsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

komu frá þremur framleiðendum
flugvélahreyfla hitaðar í gasloga,
allt upp í 1.600°C sem mun vera
algengur hiti í hreyflum. Ösku var
svo dreift á skóflurnar, bæði með
og án þrýstilofts.
Fram kom í máli Ara Trausta
Guðmundssonar jarðvísindamanna
á fundinum í gær að askan væri í
raun glersalli, með snefilefnum, og
því hafi hún bráðnað í hitanum og
þakið málmstykkin.

Hefur áhrif á hönnun flugvéla
Síðan var fylgst með kólnuninni og
hún kvikmynduð um leið. „Við um
það bil 600°C byrjaði glerkennd
húðin að flagna af málminum og
innan fárra mínútna voru stykkin án ösku og hafði þunn himna
sem þau eru varin með fylgt með
öskuskáninni. Skýringin er sú að
á hitastigsbilinu 730 til 600 stig
verða formbreytingar á glerskáninni; hún dregst saman, missir
samloðun við málminn og flagnar
af,“ segir í lýsingu Nýsköpunarmiðstöðvar á tilrauninni. Um leið
voru mældir eiginleikar fasabreytinga í öskunni.
Ummyndunin sem verður til þess
að öskuglerið flagnar af málmi

Áhrif eldgossins
Eftir hraungosið við austurrætur Eyjafjallajökuls sem hófst 20. mars síðastliðinn og stóð í tuttugu daga hófst gjóskugos í toppgíg eldfjallsins 14. apríl.
„Það stóð í um fjörutíu daga og skilaði um 300 milljón rúmmetrum af ísúrri
andesítgjósku til umhverfisins,“ segir í tilkynningu Nýsköpunarmiðstöðvar.
„Gosstrókar náðu um 30 þúsund feta hæð, rúmum níu kílómetrum, og
barst aska til meginlands Evrópu. Mest var sprengivirknin fyrstu vikuna og
vegna öskudreifar í loftrými margra landa var ákveðið að leggja flugumferð
niður í um það bil sex daga.“ Í kjölfarið hófu flugmálayfirvöld, ríkisstofnanir
og sérfræðingar umræður og rannsóknir svo taka mætti til við aðgerðir sem
lágmörkuðu tjón af völdum eldgosa í flugþjónustu.

hreyfilsins þegar hann kólnar er
því hugsanlega sögð skýra hvers
vegna tókst að koma hreyflum
Boeing-þotunnar, sem lenti í vandræðum árið 1982, aftur í gang.
Þorsteinn segir næstu skref felast í því að kanna fleiri túrbínuhluta með sama hætti, auk þess
sem gerðar verði sams konar tilraunir með sand af Arabíuskaga og
úr Sahara. „Þessi hegðun aðskotakorna í þotuhreyflum varðar miklu
um viðbrögð við hættu í flugumferð af völdum eldgosa og sandfoks,“ segir hann og fagnar því að
með þessum hætti hafi mátt sýna
umheiminum íslenskt hugvit að
verki, við að bregðast við vá sem
uppruna sinn átti hér á landi.
Þorsteinn segist búast við töluverðum áhuga flugfélaga og flugvélaframleiðenda á niðurstöðum
Nýsköpunarmiðstöðvar, en brugðist verði við beiðnum um upplýsingar í samráði og samvinnu við Flugmálastjórn.
Þorsteinn segir að jafnvel megi
við því búast að framleiðendur
flugvélahreyfla endurskoði, í ljósi
niðurstaðna nýju rannsóknarinnar,
hvernig háttað er hönnun kælibúnaðar hreyflanna.
Þá segir Þorsteinn mikilvægt
fyrir Ísland að gera sig með þessum hætti gildandi í rannsóknum
sem séu að fara af stað á vettvangi
Evrópusambandsins á áhrifum eldgosa á flugiðnað í kjölfar gossins í
Eyjafjallajökli.

Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

KEEN

dömu kuldaskór
Verð: 33.000 kr.
(Stærðir: 38- 42)

Hlýir og þægilegir uppháir kuldaskór fyrir dömur.
Fóðraðir með gerviskinni og gott grip í sóla.

ÚR NÝRRI SKÝRSLU NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐVAR Hér má sjá hluta af svokallaðri

leiðiskóflu (e. nozzle guide vane) úr þotuhreyfli sem fengið hefur á sig öskuglerung.
Myndirnar sýna um 12 mínútna kælingu. Efst til vinstri er hitinn um 880°C, á efstu
mynd til hægri er hann um 760°C og á neðstu mynd til vinstri hefur hitinn fallið í um
650°C. Vel má sjá öskuglerið sem myndast á skóflunni. Á myndinni neðst til hægri
hefur liðið um tugur mínútna og sést hvernig öskuglerið hefur flagnað af.
MYND/NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐ ÍSLANDS

Vissu ekki hvað var að gerast
„Við höfðum ekki hugmynd um hvað var að gerast. Það
drapst bara á hreyflunum,“ sagði Eric Moody, flugstjóri
Boeing 747 farþegaþotunnar sem flaug í gegn um öskuský við Jövu, 24. júní 1982, í viðtali við Fréttablaðið á
flugráðstefnu sem Keilir stóð fyrir um miðjan september. Flogið var að næturlagi og því sást ekki til öskuskýsins. „Við vissum ekki orsökina fyrr en tveimur dögum
eftir að við vorum lent.“
247 farþegar voru í vélinni og 16 í áhöfn og máttu
allir innanborðs ganga í gegn um nagandi óvissu um
ERIC MOODY
afdrif sín þær 16 mínútur sem liðu frá því að drepast tók
á hreyflum vélarinnar, þar til tókst að koma þeim í gang á ný. Sjálfur sagðist
Moody hafa haft of mikið að gera við að fljúga vélinni til þess að finna
sjálfur fyrir hræðslu.
Nú hefur ný rannsókn Nýsköpunarmiðstöðvar varpað ljósi á hvernig aska
bráðnar í hita hreyflanna og verður að gleri sem stöðvar þá, en flagnar síðan
af á ný þegar hreyflarnir kólna.

Hagnýtt gildi fyrst og fremst
„Fyrst og fremst er þarna verið að afla almennrar þekkingar sem getur haft gildi fyrir flugumferð í heiminum,“
segir Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamálastjóri um gildi rannsóknar á borð við þá sem Nýsköpunarmiðstöð kynnti í
gær. „Síðan skiptir auðvitað líka máli og er skemmtilegt,
af því gosið var jú tengt okkur, að nýrrar þekkingar sem
ekki hefur verið til staðar áður sé aflað hér á landi.“
Rannsóknina sem slíka segir Ólöf þó tæpast hafa
mikil áhrif til Íslandskynningar, fyrst og fremst hafi hún
hagnýtt gildi í flugiðnaði. „En það skiptir auðvitað máli
ÓLÖF ÝRR
að þess sjáist stað að við viljum skilja hvað það er í
ATLADÓTTIR
eðliseiginleikum okkar lands sem haft getur svo víðtæk
áhrif,“ segir hún og bendir á að auk þessarar rannsóknar hafi Keilir staðið
fyrir umfangsmikilli alþjóðlegri ráðstefnu í september um áhrif gossins í
Eyjafjallajökli.

KEEN

KEEN

smábarna kuldaskór

barna kuldaskór
Verð: 16.800 kr.
(Stærðir: 25- 38)

Góðir vatnsheldir barna kuldaskór með snjóvörn.
Leður neðst á skóm, gott grip í sóla og távörn.

Verð: 11.500 kr.
(Stærðir: 21- 25)

Hlýir og léttir smábarna kuldaskór sem auðvelt er að
klæða börnin í. Távörn og gott grip í sóla.

Málning!

Deka Pro 4. Loft og
veggjamálning. 10 lítrar

DekaCryl 7
Innimálning. 10 lítrar

Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

4.990 kr.

4.990 kr.

5.895 kr.

3.995 kr.

Veggspartl fínt
0,5 lítrar

695kr.
Deka Meistaragrunnur
Hvítur. 1 líter

Deka Meistaralakk 40
Akrýllakk. 1 líter

1.295 kr. 1.495 kr.

Deka Meistaralakk 70
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

Scala Lackfarg 30 (olíu)
1 líter

Hágæða sænsk málning
10% gljástig, verð 10L

1.495 kr. 1.395 kr.

4.590

Veggspartl medium
10 lítrar

3.995kr.
kr

allir ljósir litir

MAKO pensill
50mm
Scala Panellakk 15
Glært. 3 lítrar

Scala Steypugrunnur
Betoprime glær. 1 líter

395

Dicht-Fix þéttiefni. 750ml

1.795 kr.

2.995 kr. 595 kr.

kr.

MAKO málningarlímband
25mm - 50m

Gæða rúllusett

795

325

kr.

kr.

Málningarrúlla með
stækkanlegu skafti

995kr.
Reykjavík Klettháls 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 9-16
Kópavogur Smiðjuvegur 72. GRÓFVARA Opið virka daga kl. 8-18
Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Akureyri Furuvellir 15. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14
Húsavík - Flúðir - Vestmannaeyjar

Áltrappa 4 þrep

4.995

kr.

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Útgjöldin

NEYTANDINN: Maríus Hermann Sverrisson söngvari

Buxnaskálmin rifnaði af í Berlín
146.603 kr.

124.178 kr.

100.692 kr.

107.122 kr.

febrúar 2010

133.138 kr.

júlí 2010

158.783 kr.

>Húsaleiga á höfuðborgarsvæðinu (meðalverð)

Tveggja herb. 65m² Þriggja herb. 90m² Fjögurra herb. 120m²
Heimild: www.ns.is

hagur heimilanna

„Verstu kaupin sem ég hef gert undanfarið
hljóta að vera gallabuxur sem ég keypti í
ónefndri búð í Reykjavík,“ segir Maríus Hermann Sverrisson. Hann segir gallabuxurnar
vissulega hafa verið ódýrar, en nýtingin hafi
verið fremur lítil.
„Ég var ekki einu sinni búinn að þvo
þær, og var búinn að vera í þeim í
sirka hálftíma þegar þær eyðilögðust,“ segir Maríus.
„Ég var á göngu í Berlín,
þar sem ég bý, og hafði
sest á bekk. Þá gáfu
saumar í buxunum sig
algerlega, með þeim
afleiðingum að önnur
skálmin fór næstum af.“

Maríus segir að hann hafi orðið
að grípa til þess ráðs að binda
jakkann um mittið og koma sér
þannig búinn heim, og viðurkennir
að þetta hafi ekki verið sérstaklega
skemmtileg upplifun, þó vissulega sé
hún eftirminnileg.
Bestu kaupin segir Maríus vera
nýju fartölvuna sína. „Ég var
búinn að vera að nota
sömu tölvuna í sex ár
þegar ég keypti loksins
nýja vél í haust. Þetta
eru augljóslega bestu
kaupin sem ég hef gert
nýlega, þetta er þvílíkur
munur.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
GALLABUXUR Á ULLARPRÓGRAMM
„Til þess að auka endinguna á
svörtum og dökkbláum gallabuxum
þvæ ég þær alltaf á
ullarprógrammi og
með ullarsápu,“ segir
Þóra Dögg Jörundsdóttir matvælafræðingur.
Eins og starfsheitið
gefur til kynna á Þóra
ÞÓRA D. JÖReinnig gott ráð til
UNDSDÓTTIR
að nota í eldhúsinu.
„Það er gott að hafa einn dag í viku
þar sem bannað er að kaupa inn í
matinn en nota í staðinn það sem er
til í skápunum. Það er alltaf eitthvað
til auk þess sem við hendum allt of
miklum mat,“ segir Þóra.

■ Neytendahjálp

Auglýsingasími

Sextíu þúsund mál til ENA
Alls bárust um 60 þúsund mál til Evrópsku neytendaaðstoðarinnar á síðasta
ári, en þetta er töluverð aukning síðan 2005 þegar fjöldi mála var 43 þúsund.
Tæplega helmingi málanna lauk með sáttum, en í tæplega 40 prósentum
þeirra náðist engin lausn. Rúmlega þrettán prósentum málanna var vísað
áfram til úrskurðaraðila og annarra stofnana, svo sem lögreglu, lögfræðinga
eða dómstóla. Evrópska neytendaaðstoðin tekur að sér mál frá íbúum allra
Evrópusambandsríkjanna, auk Íslands og Noregs. Hún aðstoðar neytendur í
tengslum við hvers konar viðskipti milli landanna, svo sem ferðaþjónustu eða
vörukaup á netinu.

■ Flug

Ferðaskrifstofan ber ábyrgð
Samkvæmt úrskurðarnefnd Samtaka ferðaþjónustunnar og Neytendasamtakanna dugar ekki að ferðaskrifstofa bjóði upp á hótel með hálfu fæði þá
daga, sem farþegi er strandaglópur vegna tafa á flugi, eins og raunin var vegna
eldgossins í Eyjafjallajökli. Samkvæmt úrskurði nefndarinnar ber ferðaskrifstofu
að greiða fyrir fullt fæði þessa daga, og þarf varnaraðili málsins að greiða sóknaraðila mismuninn samkvæmt kvittunum fyrir fæðiskaup. Nefndin lítur svo á að
ferðaskrifstofur séu gagnvart farþegum flugrekendur í skilningi laganna.

POWERADE Þau efni sem eru flokkuð af Evrópuþinginu sem asó-litarefni er ekki að

finna í bláum Powerade líkt og var gefið í skyn í frétt blaðsins í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Brilliant Blue er
ekki asó-litarefni
Blátt Powerade inniheldur
engin asó-litarefni, sem
hafa verið til endurskoðunar hjá Evrópuþinginu á
síðustu misserum. Litarefnið Brilliant Blue FCF getur
orsakað litun í húð, þvagi,
saur og blóði. Evrópuþingið
flokkar e-104, sem er að
finna í gulum Powerade,
sem asó-litarefni en Vífilfell
fullyrðir að svo sé ekki.
Fréttablaðið birti í gær grein um
atvik sem átti sér stað þegar kona
drakk blátt Powerade fyrir íþróttaleik og mjólkaði grænni mjólk í
kjölfarið. Fréttin fjallaði einnig
um mögulega skaðleg áhrif asólitarefna á börn og að Neytendasamtökin vildu fá efnin af markaði
hér á landi.
Það efni sem gefur Powerade
Mountain Blast hinn bláa lit sinn,
Brilliant Blue FCF eða FD&C Blue
No. 1 (e-133), er hins vegar ekki
flokkað sem asó-litarefni, eins og
ýjað var að í fréttinni. Leiðréttist
það hér með. Hins vegar er Brilliant Blue FCF bannað í fjölda Evrópulanda, þar á meðal Danmörku,
Svíþjóð og Noregi. Samkvæmt Matvæla- og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna (FDA), getur neysla á Brilliant Blue FCF orsakað bláan lit í
húð, blóðvökva, þvagi og saur, en
einnig mun alvarlegri kvilla.
Hjá Evrópuþinginu er litarefnið
Quinoiline Yellow (e-104 og Jaune

de quinoléine) flokkað sem asólitarefni. Samkvæmt heimasíðu
Vífil fells er það að finna bæði í
gulum og appelsínugulum Powerade
en Stefán Magnússon, markaðsstjóri Vífilfells, sem er umboðsaðili Powerade á Íslandi, fullyrðir að
upplýsingarnar á heimasíðunni séu
ekki réttar sem helgast af því að það
séu margar formúlur í boði og ekki
er alltaf flutt inn frá sama stað.
Slík efni sé ekki að finna í appelsínugulum Powerade, heldur einungis í þeim gula, og e-104 sé ekki
skilgreint sem asó-litarefni miðað
við þær reglugerðir sem fyrirtækið
hefur undir höndum. Hins vegar er
að finna e-122 í rauðum Powerade
og slíkt er óumdeilanlega flokkað
sem asó-efni.
„Samkvæmt okkar upplýsingum
er Cherry eini asó-drykkurinn og
við ætlum að taka það til skoðunnar hvort við ætlum að halda áfram
að selja það eða ekki,“ segir Stefán. „Ef markaðurinn vill ekki asóliti þá verðum við að bregðast við
því.“
Stefán segir að á Norðurlöndunum sé sú stefna Coca Cola fyrirtækisins að útrýma öllum ónáttúrulegum efnum í vörum fyrirtækisins
og sú vinna sé einnig í gangi hér á
landi.
Í júlí 2008 ákvað Evrópuþingið að merkja bæri öll þau matvæli
sem innihéldu eitthvert af þeim sex
efnum sem flokkuð eru sem asó-litarefni. Þau matvæli verði að vera
greinilega merkt þar sem þau geta
mögulega verið skaðleg börnum.
sunna@frettabladid.is

Úr fréttatilkynningu Vífilfells
1. Asó-litarefni er ekki að finna í bláum Powerade sem er umfjöllunarefni
greinarinnar og því villandi að blanda bláum Powerade í umræðuna um
asó-litarefni.
2. Vífilfell og The Coca-Cola Company, eigandi vörumerkisins Powerade, fylgja
í einu og öllu Evrópureglugerðum varðandi innihald í matvælum. Ef íslensk
stjórnvöld vilja breyta einhverjum lögum og reglugerðum þurfa þau að fara
eftir Evrópulöggjöf og fyrirtækið aðlagar sig að því eftir því sem við á.
3. Engar vörur sem framleiddar eru af Vífilfelli hérlendis innihalda asólitarefni.
4. Engin dæmi eru til um það hér hjá Vífilfelli að neysla drykkja frá fyrirtækinu hafi haft þau áhrif sem lýst er í tilfelli prófessorsins í Fréttablaðinu.

www.ellingsen.is

ALLT FYRIR
RJÚPNAVEIÐINA!
Mikið úrval skotvopna og
fylgihluta af ýmsu tagi. Gæðamerki
frá heimsþekktum framleiðendum.
Komdu við í Ellingsen áður en þú
heldur til rjúpnaveiða.

ERTU KLÁR FYRIR

RJÚPUNA?
20%
tur
afslát

Tatonka legghlífar

Columbia Daska Pass

Handblys, rautt

Red Feather snjóþrúgur

Hawke sjónaukar

Hlífa skófatnaði og buxum
við bleytu.

Uppháir gönguskór sem veita stuðning,
eru vatnsheldir og anda vel. Henta vel fyrir
rjúpnaveiði í íslenskum aðstæðum.

Nauðsynlegt öryggistæki
fyrir alla sem halda á veiðar.

Auðvelda yfirferð í snjóþungu
landslagi, 1,5 kg að þyngd.

Góðir og traustir sjónaukar.
Nauðsynlegir í allar veiðiferðir.

Verð 2.267 kr.

Verð 25.490 kr.

Verð frá 4.990

Verð 4.990 kr.

Verð

30.392 kr. Áður 37.990 kr.

Browning Phoenix Composite 28”
Browning Phoenix Composite fæst með 28 tommu
hlaupi og skiptanlegum þrengingum. Fislétt og með
áreiðanlegri gasskiptingu frá Winchester.

Verð 199.900 kr.

Remington 870 Express
Pumpa með svörtu skefti. Sterk, örugg og ein
besta byrjendabyssan á markaðnum.

Verð 76.900 kr.



Reykjavík
Fiskislóð 1  Sími 580 8500
Opið mánudag–föstudag 10–18
Laugardag 10–16
Akureyri
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630
Opið mánudag–föstudag 8–18
Laugardag 10–16

Rjúpnaskot frá
Winchester
og Remington

Verð frá 1.190 kr.

Áttavitar

Álpokar

Allen rjúpnaveiðivesti

Áttavitar í miklu úrvali.

Einangrunarpokar sem
koma í veg fyrir hitatap.

Klæðnaður í skærum lit er mikilvægt öryggisatriði í skotveiði.

Verð frá 8.990 kr.

Verð frá 690 kr.

Verð 7.190 kr.
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32 STIG

er væntingavísitala Gallups í mánuðinum. Vísitalan hrundi um 35,7 stig frá í september og hafa neytendur
ekki verið svartsýnni í rúmt ár, að sögn Greiningar Íslandsbanka.

Umsjón:

nánar á visir.is

Óttast að frétt DV setji
Sjóvárkaup í uppnám
KLÆÐALAUSAR ÚTSÖLUGÍNUR Verð á fatnaði hækkaði meira milli mánaða en grein-

ingaraðilar höfðu spáð.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Verðbólga liggi við verðbólgumarkmið um áramótin:

Kostnaður reyndist
hærri en spáð var
Vísitala neysluverðs lækkaði
um 0,74 prósent á milli mánaða
og mælist verðbólga nú 3,3 prósent samanborið við 3,7 prósent í
september. Sé húsnæðisliður tekinn úr tölunum mælist verðbólga
nú 4,6 prósent.
Þetta er nokkuð minna en greiningaraðilar gerðu ráð fyrir. IFS
Greining spáði 3,1 prósents verðbólgu í mælingunni en Greining
Íslandsbanka 3,0 prósentum. Helst
munar um meiri hækkun á húsaleigu, hitaveitukostnaði, flugferðum til útlanda og matvöruverði en
gert var ráð fyrir.
Greining Íslandsbanka segir
mælingu ekki breyta spá um verðbólguþróun næstu mánuði. Verðbólga muni hækka næstu mánuði
fram til áramóta vegna frekari

Helstu kostnaðarliðir í
verðbólgutölunum*
Liður
Hitaveita
23,5%
Flugfargjöld til útlanda
15,6%
Kostnaður vegna eigin húsnæðis
0,9%
Mat- og drykkjarvara
0,7%
* Heimild: Hagstofa Íslands

áhrifa af hækkun veitufyrirtækja
og verðhækkunum á landbúnaðarhrávörum erlendis. Verðbólgan
muni engu síður hjaðna hægt og
bítandi.
Greining bankans gerði ráð fyrir
því fyrir mánuði að verðbólga
verði komin niður að langþráðum
verðbólgumarkmiðum Seðlabankans um næstu áramót og standi þá
í 2,4 prósentum.
- jab

Fyrrverandi framkvæmdastjóri Novators íhugar að
fara í mál við DV, dragi
blaðið ekki til baka ásakanir um að hann hafi átt þátt í
falli krónunnar með bandarískum fjárfestum. Ekkert
beinlínis rangt við stöðutökur, segir siðfræðingur.
„DV er að reyna að skemma þessi
viðskipti með Sjóvá með rakalausum þvættingi,“ segir Heiðar Már
Guðjónsson fjárfestir um greinar blaðsins um meinta stöðutöku
hans gegn íslensku krónunni árið
2007 með bandarískum vogunarsjóðum. Á sama tíma var hann
framkvæmdastjóri Novators,
félags Björgólfs Thors Björgólfssonar. Heiðar krefst þess að DV
dragi fullyrðingar sínar til baka,
ellegar höfði hann meiðyrðamál
gegn blaðinu.
Heiðar fer fyrir hópi fjárfesta
sem eiga í viðræðum um kaup á
tryggingafélaginu Sjóvá. Búið er
að semja um verð og afhendingu
hlutabréfa. Aðeins vantar undirritun seðlabankastjóra sem innsiglar kaupsamninginn auk samþykkis Fjármálaeftirlits. Heiðar
veit ekki hvað skýrir tafirnar en

Alltaf tapar einhver á
stöðutöku

FLUTTI VARNAÐARORÐ Fáir vildu hlusta

á varnaðarorð þekktustu hagfræðinga
heims um hættuna sem steðjaði að
Íslandi á árunum fyrir hrun, segir fjárfestirinn Heiðar Már Guðjónsson.

útilokar ekki að skrif DV hafi
áhrif. „Það er Fjármálaeftirlitið sem á að dæma hver megi eiga
tryggingafélag, ekki DV,“ segir
hann. Heiðar vill ekki gefa upp
verðið, segir það trúnaðarmál.
Þó sé það helmingi hærra en aðrir
buðu auk þess að greitt verður í
beinhörðum peningum. Ekki er
tekið lán fyrir kaupunum, að hans
sögn.

„Stöðutaka gegn krónunni eða
hlutabréfum er sem slík ekki röng.
Ef þú hins vegar reynir að raungera
verðlækkun með einhverjum
hætti, svo sem samstarfi við
áhrifamikla aðila, og hvetur þá til
að fella gjaldmiðilinn, þá tekurðu
ekki tillit til hagsmuna þeirra sem
geta ekki borið hönd fyrir höfuð
sér en eru bundnir gjaldmiðlinum,“
segir Stefán Einar Stefánsson, viðskiptasiðfræðingur við Háskólann
í Reykjavík. Hann bendir á að með
sama hætti geti neikvæð áhrif á
stöðutöku gegn fyrirtækjum, það
er þegar fjárfestar veðja á að gengi
hlutabréfa í tilteknum fyrirtækjum
muni lækka mikið, haft áhrif á
starfsfólk fyrirtækisins.

„Málið er í vinnslu,“ segir
Rúnar Guðmundsson, sviðsstjóri
á vátryggingasviði Fjármálaeftirlitsins. Eftirlitið þarf að samþykkja öll kaup á svokölluðum
virkum eignarhlutum, sem er yfir
tíu prósentum. Á meðal þess sem
eftirlitið skoðar er þekking bjóðenda á tryggingastarfsemi, fjárhagslegur styrkur þeirra og orðspor.
jonab@frettabladid.is

VÖNDUÐ HEILSURÚM
R
U
T
T
Á
L
S
F
A
30%
Framleiðum rúm í öllum stærðum!

FA G L E G R Á Ð G J Ö F O G

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

Landsins mesta úrval
af heilsudýnum
50% afsláttur af heilsukoddum
Verð frá 3.500 kr

Mikið úrval af rafmagnsrúmum
Verð frá 192.052,- kr
með sérvalinni
heilsudýnu.

30% AFSLÁTTUR
AF HEILSURÚMUM
VERÐDÆMI:
Íslensk rúm:
90 x 200 cm - Verð frá kr. 58.000,160 x 200 cm (2 dýnur) - Verð frá kr. 139.226,Dýnur: 80 x 200 cm - Verð frá kr. 39.473,-

ÖLL ARINELDSTÆÐI Á
50% AFSLÆTTI
EITT BESTA VERÐ LANDSINS
Á GEL / ETHANOL
ARINELDSTÆÐUM.
Ethanol uppkveikilögur 2L.
Kr. 1.600,-

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÓSKUM
Rúmgott framleiðir svæðaskiptar hágæða heilsudýnur í öllum stærðum.
Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

20% AFSLÁTTUR
INTT]UJIZVINI\VIǈQ
JIZVI[S~UTMQSNVO]U
WOVV]Z\QTJWǈ
20%
AFSLÁTTUR

af öllum
JIZVINI\VIǈQ

20%
AFSLÁTTUR

IN)TO RZ
;^MXXQ

20%
AFSLÁTTUR

af öllum
TMQSNVO]U

20%
AFSLÁTTUR

af öllum
barnamat

BARNADAGAR
28. - 31. október

\Q T J Wǈ
2.990-.

N] TT\^M Zǈ!!

28. október 2010 FIMMTUDAGUR

22

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Icelandic og MSC í samstarf um umhverfisvottun:

Mark tekið á
markaðnum

Á

kvörðun Icelandic Group um að taka upp samstarf við
Sjávarnytjaráðið, Marine Stewardship Council, um
umhverfisvottun á sjávarafurðum er umtalsverð tíðindi.
MSC hefur starfað í fjórtán ár og náð afgerandi
forystu á alþjóðlegum vettvangi í umhverfismerkingum á sjávarafurðum. MSC-vottunin kom til á sínum tíma vegna vaxandi
vitundar neytenda um uppruna sjávarafurða eins og annarrar
matvöru. Merki MSC vottar meðal annars að stofnunum, sem
fiskurinn kemur úr, sé stjórnað með sjálfbærum hætti og að
SKOÐUN
vistvæn veiðarfæri séu notuð.
Ólafur Þ.
Strax í upphafi, árið 1996,
Stephensen
komu fulltrúar MSC hingað
olafur@frettabladid.is
til lands og buðu íslenzkum
sjávarútvegi til samstarfs. Þeir
töldu að Ísland hlyti að taka
umhverfisvottuninni fagnandi,
enda í forystu fyrir ábyrgri og sjálfbærri nýtingu sjávarauðlinda.
Talsmenn sjávarútvegsins hafa hins vegar frá upphafi tortryggt
ráðið, einkum vegna tengsla þess við umhverfisverndarsamtök.
Í sjávarútveginum hefur fólki hætt til að afskrifa allan málflutning alþjóðlegra umhverfisverndarsamtaka sem vitleysu og áróður
og óttast að þau gætu, í krafti áhrifa á umhverfisvottun aðila á
borð við MSC, öðlazt ítök í fiskveiðistjórnun á Íslandsmiðum.
Heimurinn er hins vegar ekki svart-hvítur. Þegar sum
umhverfisverndarsamtök hvetja neytendur til að sniðganga allan
þorsk vegna þess að tegundin er ofveidd í Norðursjó eða við Kanada er það augljóslega villandi áróður. En þegar önnur umhverfisverndarsamtök benda á þá hættu, sem lífríki jarðarinnar og
lífsafkomu mannkynsins stafar af ofveiði og hvetja neytendur
til að kaupa aðeins fisk, sem er veiddur og unninn með sjálfbærum hætti, hafa þau mikið til síns máls. Neytendur víða um heim
eru meðvitaðir um þetta og gera kröfu um að fiskurinn sem þeir
kaupa á markaðnum eða úti í búð sé umhverfisvottaður.
Þessi krafa er einfaldlega orðin hluti af markaðsumhverfi
íslenzks sjávarútvegs. Það var til marks um aukinn skilning á
því, þegar ákveðið var að fara af stað með séríslenzka umhverfisvottun. Þá þegar voru Íslendingar samt orðnir of seinir, vegna
þess að talsmenn sjávarútvegsins höfðu of lengi mælt það upp
hver í öðrum að umhverfisvottun væri tóm vitleysa, í stað þess að
nýta sér samkeppnisforskotið sem hefði falizt í því að verða með
þeim fyrstu til að nýta sér slíka vottun. Undanfarin misseri hafa
keppinautar Íslendinga, til dæmis Norðmenn, fengið MSC-vottun
á sínar vörur og þar með náð forystunni af Íslendingum.
Þetta viðurkennir Ingvar Eyfjörð, aðstoðarforstjóri Icelandic
Group, í raun í Fréttablaðinu í dag þegar hann segir að annars
vegar hafi Íslendingar verið seinir til með sitt merki og hins vegar
sé MSC orðið allsráðandi í umhverfisvottun.
Það var löngu tímabært að íslenzkur sjávarútvegur tæki mark
á kröfum markaðarins um umhverfisvottaðar sjávarafurðir.
Nú þegar Icelandic, sem verzlar með þriðjung alls sjávarafla á
Íslandi, hefur tekið skrefið sigla aðrir væntanlega í kjölfarið.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Einfalt

Hlusta

Einstakt

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra skrifar nú hverja blaðagreinina
á fætur annarri um hve mikilvæg
aðild Íslands að Evrópusambandinu
sé fyrir framtíð lands og þjóðar. Ein
birtist í Fréttablaðinu í gær. Í henni
leggur Össur málið upp á einfaldan
hátt. Hann segir Ísland standa
frammi fyrir því að búa
annað hvort við viðvarandi
fjöldaatvinnuleysi eða ganga
í Evrópusambandið.
Rökin eru þau að
erlendar fjárfestingar
í smáum ríkjum
stóraukist þegar þau
gangi í ESB.

Ríkisstjórnin sem Össur situr í hefur
mátt þola meiriháttar gagnrýni vegna
atvinnumála. Meðal annars er henni
borið á brýn að lyfta ekki litla fingri
til að fjölga hér störfum. Hún hefur
verið sökuð um að vinna gegn
atvinnuuppbyggingu. Sögð
fjandsamleg atvinnulífinu.
Ríkisstjórnin ætti kannski að
hlusta á tillögur um atvinnusköpun eða jákvæðar
aðgerðir fyrir atvinnulífið áður en hún
boðar að hér verði
massaatvinnuleysi
ef ekki kemur til
ESB-aðildar.

Hreyfingin á sér sjaldan skoðanabræður í röðum annarra stjórnmálaflokka og háskólafólks og er einstök í
stjórnmálunum að því leyti. Því vekur
athygli þegar það gerist. „Sammála
Hreyfingunni,“ var fyrirsögn greinar
Jóns Steinssonar lektors við Columbia-háskóla hér í blaðinu í gær.
Hann er sammála Hreyfingunni um
galla á frumvarpi til breytinga á
gjaldþrotalögum. Telja báðir
aðilar að lánardrottnum
séu færð of mikil völd.
Liðsstyrkur Jóns gæti orðið
málinu til framdráttar.
bjorn@frettabladid.is

HALLDÓR

Kirkja og skóli á forsendum barnsins
Skólamál

Halldór
Reynisson
verkefnisstjóri
fræðslusviðs
Biskupsstofu

U

mræðan um kirkju og skóla byggir um
sumt á misskilningi. Talað hefur verið
um tillögu mannréttindaráðs Reykjavíkur
sem „bann við trúboði“ eins og trúboð á
vegum kirkjunnar sé þar iðkað í stórum stíl.
Það er stefna kirkjunnar að eiga samstarf
við skólann á þeirri forsendu hans að fræða
um trú en ekki boða hana.
Þá hefur verið látið að því liggja að tillögur mannréttindaráðs byggi á tillögum
menntasviðs borgarinnar frá 2007 og að
fulltrúi kirkjunnar hafi „blessað“ þær. Ég
er sá blessaði maður og vil leiðrétta þann
misskilning.
Í fimmta lið tillagna mannréttindaráðs
segir „Kirkjuferðir skulu ekki farnar á
starfstíma…“. Í 2007 skýrslunni segir:
„Varðandi börn og nemendur getur samstarf falist í vettvangsheimsóknum … fá
kynningu á hátíðum og athöfnum er tengjast lífshlaupi mannsins.“
Tillaga mannréttindaráðs gengur því í
þveröfuga átt.
Í sjötta lið tillagna mannréttindaráðs
segir „ …að tryggt sé að fagaðilar komi að
sálrænum áföllum í stað þess að leitað sé til
trúar- og lífsskoðunarfélaga“. Í 2007 skýrslunni segir: „Samstarf getur einnig falið í
sér að kennarar í leik- og grunnskólum leiti

aðstoðar hjá fulltrúum trúar- og lífsskoðunarhópa vegna áfalla sem tengjast nemendum og kennurum skólanna.“
Tillaga mannréttindaráðs gengur í þveröfuga átt.
Varðandi umfjöllun um fermingarfræðslu
Þjóðkirkjunnar þá er hugmyndin í tillögunum að banna skólum að veita leyfi til fermingarferða. Í árslok 2007 áréttaði menntamálaráðuneytið að ekki stæði til að banna
skólastjórnendum að veita slík leyfi en foreldrar skyldu sækja um en ekki kirkjurnar.
Í rauninni held ég að allir séu sammála
um að skólinn sé ekki vettvangur trúboðs.
Deilan snýst um hvað kallað er trúboð. Er
það að prestur gengur inn í skóla trúboð?
Eru englamyndir á litlu jólunum trúboð?
Forðumst öfgar, höfum þá siðfræði Aristótelesar að leiðarljósi að dygðin sé fólgin í
meðalhófi en lestir í öfgunum.
Loks þetta. Í skólamálaumræðunni er
sjónarmið barnsins sjálfs og náms þess nú í
brennidepli en ekki hagsmunir kennarans,
hvað þá kirkjunnar eða siðmenntar. Hverjir
eru hagsmunir barnsins? Hvað nærir það
og þroskar? Hvað styður þegar áföll dynja
yfir? Hvernig hjálpum við því að auðga sitt
andlega líf, hvort sem það er kristið eða trúlaust?
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Hvað getum
við gert? IV
sagt um kostina í stöðunni reyndist líka rétt, þ.e. að staðan þyrfti
hreint ekki að vera svo slæm ef
gripið yrði til réttra ráðstafana.

Efnahagsmál
Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson
formaður
Framsóknarflokksins

Í

þremur greinum hef ég fjallað
um forystu framsóknarmanna
í uppgjöri við fortíð, leiðandi
stefnu í lýðræðisumbótum og
málefnum heimila og atvinnulífs.
Í síðustu grein rakti ég 10 af þeim
málum sem Framsókn hefur barist fyrir síðastliðin 2 ár. Margt af
því hefur þegar sannað gildi sitt
og er nú ofarlega í umræðunni.
Ástæða er til að nefna nokkur
slík atriði til viðbótar.

11. Skjaldborgin
Þegar til stóð að leggja niður
samráðshóp þingmanna um stöðu
heimilanna síðast liðið vor, þar
eð allar aðgerðir sem von væri á
væru fram komnar, fengum við
því afstýrt. Við töldum allt betra
en ekkert en vöruðum ítrekað
við því að hinar sértæku lausnir
væru óraunhæfar. Það hefur nú
sýnt sig þar sem aðeins 128 mál
einstaklinga hafa verið leyst með
þeim hætti.

16. Óhagkvæmar skattahækkanir
og stefnuleysi
Frá upphafi höfum við bent á að
tilraunir ríkisstjórnarinnar til að
skattleggja Ísland út úr kreppu
væru óraunhæfar. Gagnrýnt var
að í góðærinu hefðu stjórnvöld
lækkað skatta. Hin hliðin á þeim
peningi er sú að í kreppu hækka
menn ekki skatta.
Hvað getum við gert?
Framsókn réðist í róttækari
endurnýjun en dæmi eru um í
íslenskri stjórnmálasögu, innleiddi ný vinnubrögð, sýndi að
flokkurinn tekur almannahagsmuni fram yfir flokkshagsmuni.
Þrátt fyrir þetta hefur umræða
um flokkinn stöðugt verið látin
snúast um ímynd úr fortíðinni. Þó
ekki of nálæga fortíð og ekki of
fjarlæga heldur mjög afmarkað
tímabil og hlutdræga söguskýringu á því tímabili. Þetta er gert
skipulega til að dreifa athyglinni frá endalausum mistökum stjórnvalda í samtímanum.
Þannig þekki ég tiltekin dæmi

„MAMMA
ER STUNDUM
ÆST Á LEIKJUM
EN MÉR FINNST
SAMT GOTT
AÐ HÚN
MÆTI“

Þrátt fyrir þetta hefur umræða um
flokkinn stöðugt verið látin snúast
um ímynd úr fortíðinni. Þó ekki of
nálæga fortíð og ekki of fjarlæga heldur mjög afmarkað tímabil og hlutdræga söguskýringu á því tímabili.
12. Landflótti eða atvinna
Þegar við höfum rætt áhyggjur
okkar af því að störf væru að
tapast hratt á Íslandi og fólk að
flytja af landi brott hefur því
jafnan verið svarað á kunnuglegan hátt. Nú hefur komið á
daginn að fólksflóttinn er sá
mesti frá því á 19. öld. Við höfum
reynt hvað við getum til að benda
á þau fjölmörgu tækifæri sem
eru til atvinnuuppbyggingar og
hvað þarf að gera til að þau verði
nýtt.
13. Opin og fagleg stjórnsýsla
Fyrirspurnir framsóknarmanna
leiddu í ljós að tugir starfsmanna
höfðu verið ráðnir á nokkrum
mánuðum án auglýsingar. Líklega hefur engin ríkisstjórn
gengið jafnhart fram í því að fara
á svig við lög til að raða sínu fólki
á jötuna.
14. Fagmennska í stað flokksræðis
Ég gerði grein fyrir því á flokksþinginu í fyrra að ég mundi leita
ráða hjá þeim sem best þekktu
til á hverju sviði óháð flokkstengslum. Margar þeirra lausna
sem við höfum talað fyrir hafa
komið fram með þeim hætti. Það
er því ekki svo að allir flokkar
séu lokaðir fyrir utanaðkomandi
hugmyndum og reiði sig á pólitík
fremur en sérfræðiþekkingu.
15. Staða ríkissjóðs
Ábendingar framsóknarmanna
um þá hættu sem fylgdi skuldastöðu ríkissjóðs og fullyrðingar
um að ríkisstjórnin hefði hvorki
gefið réttar upplýsingar um stöðuna né gripið til nauðsynlegra
ráðstafana voru líklega meginrót hins linnulausa áróðurs um
að framsóknarmenn væru neikvæðir. Síðan þá hefur komið í
ljós að staða ríkissjóðs var helmingi verri en ríkisstjórnin fullyrti fyrir kosningar en um leið
sannaðist að það sem við höfðum

um fjölmiðlamenn sem liðsinna
stjórnvöldum í hvert sinn sem
þau lenda í verulegum vandræðum með því að beina athyglinni
að umræddri fortíðarímynd.
Framsóknarflokkurinn hefur
í nærri heila öld verið flokkur
sem byggist á því að leita að
hinni rökréttu leið við úrlausn
vandamála, fremur en pólitískum kreddum og átt stóran þátt
í einhverri mestu framfarasögu
20.aldar – því að breyta Íslandi
úr fátækasta landi Evrópu í eitt
hið þróaðasta og farsælasta.
Þrátt fyrir bankahrun er landið enn í efstu sætum lista yfir allt
frá þjóðartekjum að jafnrétti.
Stóra hættan er hins vegar sú
að viðbrögðin við hruninu valdi
meiri skaða en hrunið sjálft.
En þrátt fyrir fjölmörg mistök
á undanförnum tveimur árum
getum við enn unnið okkur hratt
til farsældar á ný. Það er háð
því að stjórnmálamenn og aðrir
hætti að líta á hrunið fyrst og
fremst sem tækifæri til að innleiða pólitískar öfgar.

Rökhyggja og skynsemi
Á undanförnum tveimur árum
hef ég kynnst hundruðum framsóknarmanna um allt land
sem eiga það sameiginlegt að
fórna tíma sínum og leggja á
sig ómælda vinnu til að bæta
samfélagið. Heilsteyptara og
heiðarlegra fólk er vandfundið.
Þetta fólk endurbætti flokkinn
sinn ekki fyrir sjálft sig heldur
vegna þess að það trúir að skynsemdar-miðjustefna sé best til
þess fallin að bæta lífskjör samborgaranna.
Strax eftir hrun ræddum við
að í því fælist tækifæri til að
betrumbæta samfélagið og við
byrjuðum hjá okkur sjálfum.
Hvaða flokkur er betur til
þess fallinn að ráðast í umbætur
og endurnýjun í samfélaginu
en flokkurinn sem endurnýjaði
sjálfan sig?

Rannsóknir sýna að ein besta
forvörnin gegn fíkniefnum er

þátttaka í skipulögðu
íþrótta- og æskulýðsstarfi
Kynntu þér málið á www.forvarnardagur.is
eða vertu með okkur á facebook.com/forvarnardagur
Verkefnið er styrkt af

Miðvikudagurinn 3. nóvember er forvarnardagur í öllum grunnskólum landsins. Ofangreind fullyrðing er byggð á áralöngum rannsóknum fræðimanna við
Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík á hegðun ungmenna og hvað skilar árangri í forvörnum. Forvarnardagurinn er samstarfsverkefni ofantaldra aðila.
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Áhættuvarnir og
rangar sakir

„ MÉR FINNST
GAMAN AÐ
MÆTA Á LEIKI
HJÁ HONUM,
ÉG ER YFIRLEITT
RÓLEGASTA
FORELDRIÐ
Á STAÐNUM“

Viðskipti
Heiðar Már
Guðjónsson
fjárfestir

A

ð undanförnu hef ég þurft að
glíma við frekar óskemmtilega reynslu þar sem fjölmiðill ber
upp á mig rangar sakir. DV hefur
haldið því ítrekað fram að ég hafi
skipulagt árás á íslensku krónuna
ásamt alþjóðlegum vogunarsjóðum. Við það andrúmsloft sem nú
ríkir er sennilega auðveldast fyrir
mann sem starfar í viðskiptum að
gefast upp og hætta að reyna að
hafa áhrif á að því er virðist stjórnlausa umræðu og leyfa henni einfaldlega að ganga yfir. Mig langar hins vegar í þessari grein að
hrekja viðkomandi fullyrðingar DV
og benda á hve veikum grunni þær
eru byggðar.
Ásakanir DV hafa verið studdar með langsóttum rangtúlkunum
á tölvupóstum sem ég sendi árið
2007. „Ja eg er.I NYC og hitti Soros
adan og BRuce Kovner. Thad freistar theirra ad radast a kronuna.“
Á fundinum var ég að kynna
hlutabréf Straums fyrir viðkomandi
fjárfestum en á þessum tíma þótti
okkur spennandi að fá alþjóðlega
fjárfesta að félaginu, slík kynning
bar að sjálfsögðu ekki þau skilaboð
að ráðast ætti á gjaldmiðilinn. Á
fundinum hafði hins vegar skapast
umræða um krónuna þar sem fjárfestarnir töldu hana geta veikst.
Í tölvupóstinum er ég að vara við
mögulegum fyrirætlunum þessara
fjárfesta enda alvarlegt mál fyrir
mig og mína samstarfsmenn sem

Ég setti árið 20 06 saman
hagfræðihluta minnisblaðs dagsett 17. janúar 2006 sem var sent á
2 menn í bankaráði Landsbankans
og sýndi hversu brothætt kerfið
væri. Minnisblaðið fjallaði um
áhættustýringu Landsbankans og
hvernig mætti undirbúa bankann
fyrir lokun lánamarkaða, gengisfall krónu og lækkun hlutabréfaverðs. Hagnaður yrði af gengisvörnum og hlutabréfavörnum sem
myndu draga úr tapi Landsbankans
við lækkun markaða.
Í janúar 2006, á opnum fundi sem
Arnór Sighvatsson, þáverandi aðalhagfræðingur Seðlabankans stýrði,
sagði ég að krónumarkaður væri á
sama stað og hlutabréf í netbólunni
í febrúar 2000, mánuði fyrir þá
miklu leiðréttingu sem varð.
Ég greiddi fyrir komu Nouriel
Roubini til landsins haustið 2006,
þar sem hann hitti Seðlabankastjóra, hagfræðinga Seðlabankans
og fjármálaráðuneytisins og hann
varaði við miklum alþjóðlegum
áföllum, sem myndu hafa neikvæð
áhrif á Ísland og undirritaður sagði
á þessum fundum að efla þyrfti
gjaldeyrisforðann og huga að upptöku nýrrar myntar.
Sumarið 2007 bauð ég sérfræðingi AGS, Manuel Hinds, til landsins, sem sagði að skuldir landsins
væru of miklar og fall krónunnar
myndi auka þær frekar. Efni fundarins var dreift á alþingismenn.
Manuel Hinds lagði til einhliða
upptöku nýrrar myntar og ef farið
hefði verið að ráðum hans væri
skuldastaða fyrirtækja og heimila
allt önnur en hún er í dag.
Í myndinni Draumalandið færði
ég ítarleg rök fyrir því að íslenska
hagkerfið myndi ganga í gegnum

Tímasetning umfjöllunar blaðsins er
án efa ekki tilviljun þar sem undirritaður á í lokaviðræðum um möguleg
kaup á Sjóvá ásamt hóp fjárfesta.

Rannsóknir sýna að ein besta
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áttu mikið af innlendum eignum ef
slíkt stæði til.
DV styður ásakanir sínar einnig
með því að ég hafi sagt „… en mer
blaedir a hverjum degi“
Ég hafði lengi verið svartsýnn á
íslensku krónuna. Til þess að draga
úr áfalli við fall íslensku krónunnar
í fjárfestingum hafði ég um
nokkurn tíma varið hluta íslenskra
eigna fyrir verðfalli gjaldmiðilsins. Það var gert með því að gera
framvirkan samning sem virkaði
í raun sem trygging gegn lækkun
gjaldmiðilsins, en á alþjóðlegum
verðbréfamörkuðum er vísað til
kostnaðar við slíkar tryggingar
sem „bleed“ vegna vaxtakostnaðar
sem þær hafa í för með sér. Ég
nýtti slíkar tryggingar sem lið í
áhættustýringu en á engum tímapunkti var ég hins vegar með
skortstöðu á íslensku krónuna
þar sem eignir á Íslandi voru það
miklar að ógerlegt hefði verið að
verja þá áhættu að fullu. Það sést
best á því að Novator og ég sjálfur töpuðum miklum fjármunum á
hruni íslenska markaðarins og er
einnig í fullu samræmi við skýrslu
Rannsóknarnefndar Alþingis sem
rannsakaði hreyfingar á gjaldeyrismarkaði fyrir hrun.
Ástæðan fyrir því að ég keypti
tryggingar gegn gengisleiðréttingu íslensku krónunnar var að
ég hafði miklar áhyggjur af stöðu
krónunnar og íslenska hagkerfisins allt frá árinu 2005 og fram að
hruni. Ég reyndi á þessum tímapunkti opinberlega að benda á veikleika kerfisins og vara við mögulegu hruni markaðarins og reyndi
að takmarka tjón mitt og Novator
af þessu með ýmsum hætti eins og
rakið er hér að neðan:
Ég varaði bankastjóra Landsbankans við hættunni af því að
alþjóðlegir lánamarkaðir myndu
lokast með tilheyrandi áföllum á
gjaldeyrismarkaði árið 2005.

gríðarlega erfitt samdráttarskeið,
en viðtalið er óstytt í ítarefni DVD
útgáfunnar. Viðtalið var tekið árið
2007.
Ég kom minnisblöðum um brothætt ástandið og leiðir til úrbóta á
marga ráðherra í ríkisstjórn og til
starfsmanna Seðlabanka.
Ég hafði milligöngu um að Alonzo
Perez kom til landsins til að ræða
við ráðamenn um reynslu sína en
hann dollaravæddi Equador.
Ég ræddi við John Greenwood,
föður Hong Kong dollarsins og bað
hann um að segja frá reynslu Hong
Kong, sem hann gerði á fyrirlestri
á Íslandi 2008.
Eftir hrun fékk ég Lee Buchheit
til landsins, 12. desember 2008,
og hann bauð fram aðstoð sína
við samninga um IceSave, en Lee
er virtasti lögfræðingur heims
á sviði samninga um uppgjör á
ríkisskuldum. Lee var síðar ráðinn
til að leiða samninganefnd Íslands
í IceSave málum.
Af ofangreindu má vonandi
sjá að ég lýsti skoðunum mínum
margoft opinberlega og það mátti
því vera öllum ljóst frá 2005 að ég
teldi gengisleiðréttingu geta átt sér
stað á Íslandi og því ekkert óeðlilegt þótt ég reyndi að hluta til að
verja þessa áhættu. Ég vann hins
vegar aldrei á neinn hátt gegn
hagsmunum Íslands, heldur þvert á
móti, varaði við og reyndi að vinna
gegn mörgum þeim veikleikum
sem á endanum ollu hruninu.
Ég hef margoft reynt að útskýra
mál mitt fyrir DV en án árangurs.
Tímasetning umfjöllunar blaðsins er án efa ekki tilviljun þar sem
undirritaður á í lokaviðræðum um
möguleg kaup á Sjóvá ásamt hóp
fjárfesta. Mér finnst að fjölmiðlar
jafnt sem aðrir verði að starfa af
ábyrgð og hef ákveðið að höfða
meiðyrðamál gegn DV til að fá fullyrðingar blaðsins dæmdar dauðar
og ómerkar.

R
%
TU
T
6Á

R
%
TU
T
0Á

4AFSL

4AFSL

NAUTAMÍNÚTUSTEIK

GRÍSAKÓTELETTUR

FERSK

FERSKAR

1.989kr

899kr

KR/KG

KR/KG

TTÐ
GOER
V

%TU
1
ÁT
L
3S

R

AF

LAXAFLÖK

BAYONNESKINKA

1.298kr
KR/KG

SALTKJÖT

ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

355kr
KR/KG

KALKÚNAGRILLSNEIÐAR

1.599kr
KR/KG
R
0Á%TTU

MEXICO/TOSCANA
325 G

699 KR/PK.
LAXABITAR
250 G

5AF

SL

GRÍSASNITSEL
Í RASPI – FROSIÐ

1.199kr

Í RASPI – FROSNAR

899kr

KR/KG

KR/KG

LT

%TU
30SLÁT

S

I
ÍG

599 KR/PK.

KREBENETTUR

KJÚKLINGAVÆNGIR - 500 G

JARÐARBER

HOT EÐA BBQ

200 G ASKJA

R

599 KR/PK.

AF

KLAKALENGJUR
SCOOBY DOO
325 G

ÓDÝRT FYRIR HEIMILIÐ

259kr
KR/KG

LONDONLAMB

1.399kr
KR/KG

Gildir meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

GILDIR 28. - 31. OKTÓBER
SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!

MJÓDD
GRINDAVÍK
SALAVEGUR
AKUREYRI
HVERAFOLD
HÖFN
REYKJANESBÆR

PEPSI/PEPSI MAX

2L

198kr
KR/STK.

198 KR/PK.

markhonnun.is

LAMBASVIÐ

28. október 2010 FIMMTUDAGUR

26

IVAN TURGENEV Rússneski rithöfundurinn fæddist þennan dag árið 1818.

„Konur – maður getur ekki búið með þeim – og ekki heldur skotið þær.“
timamot@frettabladid.is
ÞETTA GERÐIST: 28. OKTÓBER 1636

Harvard-háskóli stofnaður
Okkar ástkæri

Árni Freyr Guðmundsson
Þrastarási 11, Hafnarfirði,

lést af slysförum í Riga í Lettlandi 22. október.
Guðmundur Jónsson
Auður Dögg Bjarnadóttir
Jón Örn Guðmundsson
Guðrún Guðmundsdóttir
Daníel Guðmundur Nicholl

Harvard-háskóli er einkarekinn háskóli
í Cambridge í Massachusetts í Bandaríkjunum. Skólinn var stofnaður 28.
október árið 1636 og er elsti háskólinn þar í landi. Skólinn var nefndur
Harvard College 13. mars 1639, í
höfuðið á John Harvard sem arfleiddi
hann að helmingi eigna sinna og um
400 bókum en þær voru fyrsti vísirinn
að bókasafni skólans.

Forseti skólans Charles William Eliot
umbreytti skólanum á árunum 18691909 og gerði hann að nútímalegum
rannsóknarháskóla. Eliot innleiddi
meðal annars valnámskeið, smærri
málstofur og inntökupróf.
Harvard er ríkasti skóli Bandaríkjanna
en í sjóðum skólans voru um 29,2
milljarðar Bandaríkjadala árið 2006.
Heimild: Wikipedia

Ruth Árnadóttir

Kjartan Sigurðsson
Bríet Jónsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Hallbjörn Sigurðsson
frá Krossholti, Kveldúlfsgötu 26,
Borgarnesi,

verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju laugardaginn
30. október kl. 14.00.
Kristín Björnsdóttir
Ingibjörg Hallbjörnsdóttir
Sigurður Hallbjörnsson
Svandís Hallbjörnsdóttir
Elínborg Hallbjörnsdóttir
og barnabörn

Guðmundur Bragason
Þórhalla Agla Kjartansdóttir
Grétar Þór Reynisson
Hallur Sigurðsson

GUÐMUNDUR DANÍELSSON Rithöfundarins
HEIÐRAR AFA SINN Auður Gunnarsdóttir söngkona er barnabarn Guðmundar og syngur

honum til heiðurs á menningarvökunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

verður minnst á menningarvöku á Hótel
Selfossi í kvöld.

ALDARMINNING GUÐMUNDAR DANÍELSSONAR: MENNINGARVAKA Á HÓTEL SELFOSSI

Ástkær faðir okkar, eiginmaður,
tengdafaðir og afi,

Ingi Hilmar
Ingimundarson
hæstaréttarlögmaður,
Ránargötu 13, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 22.
október. Útför fer fram mánudaginn 1. nóvember kl. 15
í Vídalínskirkju í Garðabæ.
Erla Kr. Hatlemark
Snorri Örn Hilmarsson
Sveinbjörg Þ. Sveinsdóttir
Örvar Hilmarsson
Arna Þóra Káradóttir
Darri Örn Hilmarsson
Þuríður Björg Guðnadóttir
Sunníva Hrund Snorradóttir
Heikir Orri Snorrason
Aþena Líf Örvarsdóttir
Hilmar Örn Darrason

Barnabarn skáldsins
heiðrar afa sinn með söng
Menningarvaka tileinkuð Guðmundi
Daníelssyni rithöfundi verður haldin
á Hótel Selfossi í Árborg í kvöld klukkan 20, en 4. október síðastliðinn voru
liðin 100 ár frá fæðingu hans.
Guðmundur flutti á Selfoss 1968 og
bjó þar til dauðadags. Arnheiður Guðmundsdóttir, dóttir skáldsins, segir
föður sinn hafa flutt frá Eyrarbakka á
Selfoss þegar hann lét af störfum sem
skólastjóri. „Hann kenndi svolítið við
framhaldsskólann á Selfossi, stundakennslu í íslensku svona til að halda
tengslum við unga fólkið, en aðalstarf
hans voru auðvitað skriftirnar. Hann
var líka ritstjóri Suðurlands um tíma
og í alls konar störfum fyrir rithöfundafélagið.“
Arnheiður hefur aldrei sjálf búið

á Selfossi, en ætlar að sjálfsögðu að
mæta á menningarvökuna í kvöld,
enda dagskráin fjölbreytt. Matthías
Johannessen, skáld og fyrrverandi
ritstjóri, og Óli Þ. Guðbjartsson, fyrrverandi skólastjóri, ræða kynni sín af
Guðmundi og fjalla um ritverk hans.
Valdimar Bragason prentari segir frá
samskiptum sínum og Guðmundar og
les úr verkum rithöfundarins. Einnig
verða flutt ýmis söng- og tónlistarverk.
Auður Gunnarsdóttir söngkona, barnabarn Guðmundar, syngur nokkur lög
honum til heiðurs við undirleik Jónasar Ingimundarsonar og nemendur úr
Tónlistarskóla Árnesinga leika saman
á fiðlu og píanó. Það atriði er í umsjá
Heimis Guðmundssonar.
Kjartan Björnsson, formaður

Ástkær sambýliskona mín, móðir
okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,
Okkar ástkæra

Lækjasmára 2, Kópavogi,

Erla Kristín Bjarnadóttir

Aðalsteinn Guðlaugsson
Sigurveig Helga Hafsteinsdóttir
Eiríksína Kr. Hafsteinsdóttir
Guðný Hafsteinsdóttir
Sigurður Hafsteinsson
Júlíus Geir Hafsteinsson
Þröstur Hafsteinsson
Sólveig Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Bjarni Ragnarsson
Óskar Sverrisson
Jóhann Sveinsson
Svava Aldís Viggósdóttir
Margrét Guðmundsdóttir
Hrafnhildur Karlsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

María Stefanía
Björnsdóttir
lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð mánudaginn
25. október síðastliðinn. Útförin verður auglýst síðar.

menningar nefndar Árborgar, hefur
umsjón með dagskránni, sem verður
öllum opin og er aðgangur ókeypis.
Guðmundur stundaði nám við
Laugarvatnsskóla 1930 –1932, lauk
kennaraprófi 1934 og nam við Danmarks Lærerhöjskole í Kaupmannahöfn
1948–1949. Eftir heimkomuna stundaði
hann kennslu víða um land, en hætti
að kenna 1973 og sneri sér alfarið að
ritstörfum. Hann var formaður Félags
íslenskra rithöfunda 1970–1972 og sat í
Rithöfundaráði 1974–1978. Hann sendi
frá sér fjölda bóka og má nefna Á bökkum Bolafljóts, Hrafnhettu, Son minn
Sinfjötla og Spítalasögu. Síðasta skáldsaga hans var Vatnið, sem kom út 1987.
Guðmundur lést árið 1990.

áður Brekkustíg 29a, Njarðvík,

andaðist 27. september 2010. Útförin hefur farið fram.
Innilegar þakkir til allra, sem sýnt hafa okkur samúð
og hlýhug við andlát hennar. Sérstakar þakkir færum
við starfsfólki Víðihlíðar, sem annaðist hana og veitti
henni og okkur einstaka umhyggju og hlýju.
Gunnlaug B. Jónsdóttir
Ásmundur Sigurðsson
Guðrún Sigurjónsdóttir
Guðbjörn Sigurjónsson
Erla Sigurjónsdóttir, Sævar Sigurðsson, Anna Halla
Jóhannesdóttir, Aðalbjörg Jóna Jóhannesdóttir, barnabörn
og barnabarnabörn.

Sigurður Lárus
Kristjánsson
(Siggi í Bót)
Lindasíðu 4, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 20. október. Útför hans fer
fram frá Glerárkirkju mánudaginn 1. nóvember
kl. 13.30.
Kristján Jakob Pétursson
Guðmundur Friðrik Sigurðsson
Ingibjörg Anna Sigurðardóttir
Harpa Hrönn Sigurðardóttir
Kristlaug María Sigurðardóttir
Íris Halla Sigurðardóttir
afa- og langafabörn

Ragnheiður Ólafsdóttir
Auður Hansen
Gunnlaugur Sverrisson
Gunnar Viktorsson
Loftur Guðni Kristjánsson
Jón E. Árnason
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Tískuvikan í London stóð yfir dagana 17. til 22. september en þar sýndu
fremstu hönnuðir heims vor- og sumarlínur sínar fyrir 2011. Næsta tískuvika
er ráðgerð dagana 18. til 23. febrúar en þá verður haust- og vetrarlínan 2011
kynnt. Á slóðinni www.londonfashionweek.co.uk er hægt að skoða það
helsta frá nýafstaðinni tískuviku og hita upp fyrir þá næstu.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Skór & töskur í miklu úrvali

Mikið var um dýrðir á nýliðinni tískuviku í Moskvu:

Rússnesk
litagleði

www.gabor.is

Sérverslun með

FÁKAFENI 9 -

- Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

S

ýningarstúlkurnar svifu um pallana á tískuvikunni í Moskvu sem
lauk nú um helgina. Þar mátti
meðal annars sjá skósíða sparikjóla í djörfum litum eftir rússneska
hönnuðinn Galinu Vasilyevu.

2

9HMRUUPY
O¤NPUKHZ[}SHY
ZLTH\ó]LSKH
ôtYHóZL[QHZ[
VNZ[HUKH\WW
-QSIYL`[[Y]HS
6WPó]PYRHKHNHRS 
VNmODXJDUGŌJXPRS
:xTP :[}YOMóH^^^LPYILYNPZ

 AFSL¹TTUR

AF ÎLLUM SKËM OG STÅGVÁLUM
FR¹ -ELVIN  (AMILTON

3ÅMI   o WWWHJAHRAFNHILDIIS

naða
6 má ausar
l
vaxta ðslur
i
gre

Gerið gæða- og
verðsamanburð

SVEFNSÓFAR

ÚRVAL STILLANLEGRA
HEILSURÚMA

SAGA OG ÞÓR
Hágæða heilsudýnur

Hágæða svefnsófar.
Íslensk framleiðsla.
Heilsudýna úr þrýstijöfnunarefni.
Svefnflötur 140x200.
Nú aðeins kr. 264.900

SAGA Queen rúm, nú aðeins 129.900
ÞÓR Queen rúm, nú aðeins 149.900

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900

2x90x200 og 2x90x210
Nú aðeins 349.900 með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnum
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Fyrirsætur þykja margar augnayndi og sumir eiga sér sína uppáhalds fyrirsætu. Á vefsíðunni www.
style.com er að finna lista yfir margar af þekktustu fyrirsætum heims og fjölda mynda af þeim við ýmis
tækifæri. Þar er einnig að finna lista yfir þær tíu vinsælustu og trónir breska fyrirsætan Agyness Deyn
efst á toppnum. Fast á hæla henni koma gamlar kempur eins og Kate Moss og Naomi Campbell.

TOPP
MORGNAR
SVALI OG
FÉLAGAR

ALLA MORGNA FRÁ

6:45-10:00

VETRARTILBOÐ

Einföld
blússa við
skærgult
pils með
áprentuðu
blómamunstri.

Silki og satín voru
áberandi í kjólalínu
Galinu Vasilyevu á
sýningarpöllunum
á tískuvikunni.

20%
AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM VÖRUM
FIMMTUDAG, FÖSTUDAG
OG LAUGARDAG

www.fm957.is

.¹KV¾MAR ÅSLENSKAR LEIÈBEININGAR ¹ WWW4RINDCOM
²TSÎLUSTAÈIR !PËTEK OG SNYRTIVÎRUVERSLANIR

Framhald af forsíðu
Tískuvikan
í
Moskvu þótti takSkósíðir
ast vel í alla staði en
sparikjólar í
á vefsíðu viðburðarsterkum litum
stálu senunni.
i ns, w w w.r ussi a n fashionweek.com, má
lesa ummæli gesta og
hönnuða. Þeim ber
flestum saman um að
tískuvikan í Moskvu
batni með hverju
árinu. Í ár hafi hún
verið vel skipulögð
og skipi sér á stall
með öðrum helstu
tískuviðburðum
heims. Þá sé hún
jafnframt stærsti
tískuviðburður
Austur-Evrópu.
Ungir hönnuðir hafa jafnan
fengið tækifæri
til að kynna hönnun sína en eitt af
markmiðum tískuvikFleira en kjólar
unnar er að beina sjónum
voru til sýnis
tískuheimsins að rússneskum
eins og þessi
fatahönnuðum og því sem er að
áhugaverða
gerjast í rússneskri hönnun á hverjmúndering.
um tíma. Meðal hönnuða sem sýndu verk sín
í vikunni sem leið var Galina Vasilyeva sem
sýndi litríka sparikjóla, buxur og toppa.

Auglýsingasími

Fallegur og
kannski örlítið
gamaldags kjóll í
ögrandi lit.

Sælgætisbleikur kjóll
með slaufu á
mjöðm.

FIMMTUDAGUR 28. október 2010
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Olga Perla Nielsen og Bergrós Kjartansdóttir stofnuðu nýlega fyrirtækið Gling gló og hanna skartgripi undir því merki. Fyrstu
gripina má líta á sýningunni Handverk og hönnun í Ráðhúsinu sem verður opnuð í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Glingur og glóandi gull
Fyrstu skartgripirnir frá skartgripamerkinu Gling gló verða sýndir á Handverki og hönnun í Ráðhúsinu
um helgina. Það eru þær Olga Perla Nielsen og Bergrós Kjartansdóttir sem mynda tvíeykið Gling gló.
„Við kynntumst í gullsmíði í
Tækniskólanum fyrir um tveimur árum og urðum strax vinkonur. Fljótlega fengum við þá hugmynd að finna húsnæði þar sem
við gætum haft sameiginlegt
verkstæði,“ segir Olga Perla Nielsen, sem ásamt Bergrós Kjartansdóttur stofnaði fyrirtækið Gling
gló, en undir því hanna þær skartgripi. „Við hönnum hvor í sínu lagi
en þó undir þessu sama merki,“
útskýrir Olga en þar af leiðandi
eru skartripirnir frá Gling gló
afar fjölbreyttir.
Bakgrunnur þeirra tveggja er
æði misjafn. Olga er með gráðu í
byggingaverkfræði, lærði hönnun og arkitektúr í Danmörku og
síðan gull- og silfursmíði í Tækniskólanum en Bergrós er með BApróf í bókmenntum og
þjóðfræði
Hrein form
og stundheilla Olgu,
aði listnám
sem nýtir
áður
e n þau í skarthún lærði gripahönnskartgripaun sinni.
smíði. Þ á
er hún einnig virk í
prjónahönnun og er
ein þriggja kvenna
sem hanna í uppskriftablaðið Lopi
sem Ístex gefur út.

de la Renta
aftur í tímann
RÓMANTÍSK LÍNA OSCARS DE LA
RENTA FYRIR VOR OG SUMAR 2011
MINNIR Á ELEGANT ÚTGÁFU AF
SKÓLABÖLLUM SJÖTTA ÁRATUGARINS.

Oscar de la Renta fór 60 ár aftur í
tímann með nýjustu línu sinni fyrir
vorið 2011. Lína hans var
rómantísk og á köflum
jafnvel dramatísk með
mikilfenglegum kjólum,
bæði síðum og stuttum sem minntu um
margt á skólaböll
sjötta áratugarins.
Litaskali de la
Renta var hófstilltur og voru
ljósir litir áberandi í grunninn.
Blómamynstur, doppur og
blúndur komu
víða við sögu
og eru greinilega það sem
koma skal
næsta sumar.
- jbá

Hálsmen úr smiðju
Bergrósar.

MYND/ANNA KRISTÍN SCHEVING

„Textílhönnunin endurspeglast
því oft í gullsmíðinni hjá henni.
Ég er meira í hreinum formum
með minn arkitektúrsgrunn,“ segir Olga.
„Við elt u m l í k a
báðar strauma og
stefnu r tísk u n nar. Erum kvenlegar og rómantískar
í dag en það gæti
breyst með tímanum.“
Þær Olga og
Bergrós sýna
fyrstu skartgripina frá merkinu Gling

24h Aqua Booster kremið frá Marbert er algjör rakabomba
fyrir húðina og viðheldur rakastigi hennar. Inniheldur A, D
og Evítamín ásamt Shea Butter sem bindur rakann í húðinni.
Frískar samstundis og gefur húðinni aukinn ljóma og mýkt.
Útsölustaðir á stór-Reykjavíkursvæðinu: Hagkaup í Kringlu,Smáralind, Skeifu,
Spöng, Holtagörðum og Njarðvík. Nanna Hólagarði , Lyfjaval, Mjódd, Laugarnes
Apótek, Reykjavíkur Apótek
Útsölustaðir á landsbyggðinni: Hagkaup Akureyri, Betri líðan Akureyri, Apótek
Vesturlands Akranesi og Miðbær Vestmannaeyju.

Bergrós hannar
kvenlega og
fallega gripi.

Nýtt frá Paris

20%

Fallegur hringur eftir Olgu.

gló á Handverki og hönnun í Ráðhúsinu um helgina. Eftir sýninguna verða skartgripirnir til sölu í
Kraumi og auk þess á vefsíðunni
www.glingglo.is. Einnig er hægt
hringja og koma á verkstæði
þeirra vinkvenna í Bankastræti
6.
solveig@frettabladid.is

afsláttur af
öllum vörum

Pönkdrottningin
klikkar ekki
Pönkdrottningin Vivienne Westwood frumsýndi vor- og sumarlínu sína fyrir árið 2011
í London í lok síðasta mánaðar.
Hin rauðhærða pönkdrottning Vivienne Westwood hélt sig að venju við mikla litadýrð og var
brenndur appelsínugulur litur áberandi í nýrri
línu hennar fyrir næsta vor og sumar. Flíkur
Vivienne Westwood hafa löngum verið afar
klæðilegar, sniðnar að alvörukonum með bæði
brjóst og rass.
Engin breyting var þar á í þetta skiptið.
Á sýningu Westwood mátti líta klæðskerasniðnar buxur, munstraða jakka, stuttbuxur,
skyrtur, litaglaða samfestinga og pönkaða
kjóla sem bæði litlar og stórar konur ættu
að geta bætt við fataskápinn fyrir sólskinsríkari daga næsta árs.
- jbá

Hinn brenndi appelsíniuguli litur
verður áberandi á næsta ári.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kjólar
Áður 6990
Nú 12990
St. 36-48

Fleiri myndir á facebook

Úlpur
Áður 24990
Nú19990
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TVEIR ALVEG
SPLÚNKUNÝIR

FYRIR
RIR
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:
teg. 98880 létt fylltur, mjúkur og æðislegur
í BC skálum á kr. 4.350,buxur í stíl á kr. 1.990,-

einn
barnaís

eða

Jóhann Eymundsson að prófa sig áfram
með vöfflur í hári.

teg. 100161 - létt fylltur og flottur
í BC skálum á kr. 4.350,vænar buxur í stíl á kr. 1.990,-

frábæra skemmtun í
heilan sólarhring fyrir
alla fjölskylduna
Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild.
Tryggðu þér áskrift í dag!

Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

6ERTU VINUR

FULL BÚÐ
af flottum
fötum fyrir
flottar konur
Stærðir 40-60

vertu vinur á facebook
3KEIFUNNI  o  2EYKJAVÅK o 3ÅMI  
WWWBELLADONNAIS

Mikið úrval af kuldaskóm

kr. 10.995 st. 31-39
kr. 9.995 st. 24-32

SKÓHÖLLIN

Firði Hafnarfirði S: 555-4420
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 90 stöðum
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

„Stundum ýkjum við veruleikann, annars væri þetta ekki sýning,“ segir Rakel. Það
gildir um hárgreiðsluna sem Hanna Khyzhnyak vinnur að.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skemmtileg útgáfa af afrókrullum í
meðförum Tinnu Bjarkar Guðjónsdóttur.

Framsækin og nútímaleg
Allt það nýjasta úr heimi hártískunnar verður til sýnis á skemmtistaðnum Spot í kvöld. Sýningin er hluti
af útkriftarverkefni nema við hársnyrtiskóla Tækniskólans sem bera hitann og þungann af skipulaginu.
„Við ætlum að sýna það sem er
helst í tísku fyrir dömur og herra,
til dæmis rokkaðar hárgreiðslur,
ýktar og framsæknar klippingar
og fleira til,“ segir Rakel Jensdóttir
sem er, ásamt samnemendum sínum
við hársnyrtiskóla Tækniskólans, að
leggja lokahönd á undirbúning hárgreiðslusýningar sem fer fram á
skemmtistaðnum Spot í kvöld.
Sýningin er hluti af árlegu
útskriftarverkefni hárgreiðslunema
við Tækniskólann þar sem þeim
gefst færi á að sýna afraksturinn
af fjögurra ára námi. „Þarna fáum

við að sýna hvað við höfum lært á
þessum árum, bæði í skólanum og á
stofum, allt frá litun upp í permanent,“ segir Rakel og getur þess að
nemendur úr Airbrush and Make Up
School annist förðun.
Rakel viðurkennir að mikillar eftirvæntingar gæti meðal hárgreiðslunemanna tólf, ellefu kvenna
og eins karls, í tenglsum við sýninguna í kvöld enda bera þau sjálf hitann og þungann af skipulaginu. „Við
erum öll búin að vera á haus enda
gegnir hvert og eitt okkar mikilvægu hlutverki í að hanna og búa

til sýninguna. Ég sé til dæmis um
fjölmiðla og er þess vegna meðal
annars að tala við þig,“ segir hún
og hlær. Bætir við að gaman sé að
sjá sýninguna smám saman smella
saman. „Þetta á eftir að verða flott
og líka skemmtilegt, en við höfum
fengið til liðs við okkur plötusnúð,
Danna Deluxe, sem mun halda uppi
stuðinu.“
Spot verður opnað í kvöld klukkan 19 og hefst hárgreiðslusýningin klukkan 20.30. Að henni lokinni
hefst venjuleg dagskrá á staðnum.
roald@frettabladid.is

Nýir þættir um fatahönnun
Nýju fötin keisarans er heiti
sjónvarpsþátta sem fara brátt í
loftið á sjónvarpsstöðinni ÍNN.
Skyggnst er inn í heim fatahönnunar þar sem nýgræðingar og
reynsluboltar segja frá því sem á
daga þeirra drífur.
Ný þáttaröð um íslenska fatahönnun, Nýju fötin keisarans, fer í loftið
á sjónvarpsstöðinni ÍNN mánudaginn 1. nóvember. Steinunn Ketilsdóttir er þáttastjórnandi, en sjálf
hefur hún hannað og selt vörur
undir merkinu Volcano-Iceland.
„Þegar ég hóf sjálf að hanna föt
uppgötvaði ég hvað það vantaði
tilfinnanlega einhvers konar vettvang sem fjallaði um allt það sem
er að gerast í fatahönnun hérlendis,“ segir Steinunn. „Eftir að hafa
fylgst með sjónvarpsstöðinni ÍNN
sem var að gera svolítið öðruvísi
hluti hafði ég samband við Ingva
Hrafn og í september var fyrsti
prufuþátturinn tekinn upp.“
Alls verða sex þættir á dagskrá
fram að jólum en auk Steinunnar
sér Arnar Jónsson um upptöku og
klippingu og Ásdís María Grétarsdóttir aðstoðar við upptöku þáttanna. „Við eigum enn eftir að taka
það fyrir sem gerist úti á landi og
vonumst til að komast í að gera
framhaldsþætti af þessum sex.
Gróskan er svo mikil í þessum
heimi að við náðum aðeins að gera

Steinunn Ketilsdóttir, þáttastjórnandi á sjónvarpsstöðinni ÍNN, ásamt Arnari Jónssyni,
sem sá um upptöku og klippingu þáttanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

broti af því sem er í gangi hér á
höfuðborgarsvæðinu skil. Við einblíndum líka á hönnuði sem hafa
fagið að lífsviðurværi.“
Í þáttunum eru viðtöl við hönnuði sem hafa mismunandi reynslu
að baki, allt frá þeim sem eru
nýbúnir að opna verslun og svo
reynsluboltar sem eru sumir hverjir komnir í útflutning. „Við skoðum einnig aðra þætti er viðkemur
þessum heimi svo sem skóla í boði,
birgja, efnisöflun og markaðssetningu á vörum. Við gengum ekki út
frá neinum stöðluðum spurningum

heldur eru viðtölin persónuleg og
margir sem deila skemmtilegum
sögum. Viðtölin eru því allt öðru
vísi en við bjuggumst við og veita
fróðlega og skemmtilega innsýn í
alls kyns króka og kima fatahönnunar auk þess að veita praktískar
upplýsingar.“
Þættirnir verða sem fyrr segir á
dagskrá á mánudögum og hefjast
klukkan 20.30. „Upphaflega hugmyndin að þáttunum var að miðla
minni reynslu en sjálf hef ég lært
ótrúlega margt af gerð þessara
þátta,“ segir Steinunn.
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Pjattrófur
og töffarar

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París

E

lestir ganga illa eða jafnvel ekki
neitt, umferð er reglulega trufluð af kröfugöngum og ólátum, þá
fækkar snarlega erlendum viðskiptavinum í París. Enda ekki
skrýtið því hver vill eyða í Parísarferð og sitja svo á hótelinu eða
eyða fleiri klukkutímum hnepptur í umferðarhnút í leigubíl og
komast hvorki lönd né strönd.
Miklu auðveldara er bara að fara
til Lundúna, New York eða eitthvert annað og koma seinna til
Parísar þegar blóðið hefur róast
í Frökkunum. Fjármálaráðherrann metur kostnað vegna verkfallsins á dag vera 200-400 milljónir evra svo það er mikið í húfi.
Í ferðamálageiranum tala sumir
um allt að helmings fækkun á
bókunum og á veitingastöðum
má sjá verulega fækkun.
Það er sama hvort litið er
inn í fínu tískuhúsin á Avenue
Montaigne eða í stóru magasínin eins og le Bon Marché eða Printemps,
starfsfólkið kvartar alls
staðar yfir því að lítið
sé að gera. Til að setja
punktinn yfir i-ið í þessum
lélega mánuði eru borgarbúar nú komnir í vetrarfrí
kennt við allraheilagramessu og margir skreppa
burt. Loksins þegar kalt er
í lofti og vetrarkápur ættu
að seljast er enginn á
staðnum til þess að kaupa
þær. Góðu fréttirnar eru
að að hægt verður gera
góð kaup á útsölunum í janúar.

Tískustraumarnir koma úr
ýmsum áttum þetta árið en
á vefsíðunni www.style.com
er að finna hugmyndir að því
hvernig megi hressa upp á
fataskápinn í takt við þá. Hér
eru nokkrar:
1. Fáðu þér eitthvað hvítt og þá
helst hvítan kjól í anda Francisco Costa og Calvin Klein.
2. Fáðu þér flík með yfir-

Tískusýning hönnuðarins Davids
Koma sem var haldin á nýliðnum
haustdögum hófst með fallegum
bleikum og hvítum flíkum, sem
minntu einna helst á ævintýralegar
ballerínur og fíngerðar prinsessur. Flíkurnar þróuðust þó fljótt
frá hinu settlega og yfir í meiri
hörku og töffaraskap,
með svörtu leðri og
gylltum tónum, stórum munstrum og
etnískum áhrifum,
sem hefur einmitt
ei nkennt fyr ri
línur Koma.
Hið breiða bil
sem Koma fór
með þessari sýningu gaf til kynna
nýjar víddir og
áskorun á bæði
hönnuð og áhorfendur sem sóttu
þessa fjölbreyttu
sý ni ng u. Fjölbreytnin ætti að
auðvelda aðdáendum Koma að
finna eitthvað
við sitt hæfi,
jafnt pjattrófur
sem töffara.

ALLA DAGA FRÁ
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Mikilfengleg og etnísk
munstur hafa einkennt
fyrri framleiðslu Davids
Koma.

bergb75@free.fr

Kærastaskyrtur og
hólkvíðar buxur
Pilsin eru að síkka og buxurnar að víkka.

YNGVI

Lundúnabúinn og hönnuðurinn
David Koma fór bil beggja með
nýjustu línu sinni fyrir sumarið
2011.

Kjólakaup í kröfugöngu
ins flestir vita hefur
gengið á ýmsu hér í
Frakklandi undanfarið.
Verkföll og ýmis konar
mótmæli um allt land nærri látlaust í tvær vikur aðallega vegna
frumvarps um breytingar á eftirlaunakerfinu hér í landi. Verkföll
í samgöngum, í opinberri þjónustu og eldsneyti víða uppurið.
Ástandið í landinu hefur ekki
aðeins áhrif á daglegt líf fólks
sem á í erfiðleikum með að komast til og frá vinnu heldur einnig
á allt efnahagslíf landsins. Verslun og viðskipti dragast að sjálfsögðu saman í þessu ástandi, fólk
hefur einfaldlega um annað að
hugsa en að kaupa kjóla.
Haustið er mikilvægur tími
í tískunni því september og
október eru stærstu sölumánuðirnir í vetrartískunni, sérstaklega hjá fínu tískuhúsunum.
Verslun er líklega dreifðari hjá
minni spámönnum og í ódýrari verslunarkeðjum þó að
haustið sé einnig mikilvægt hjá þeim. Í októberlok hafa flestir fastir viðskiptavinir komið við
og hitt sinn fasta sölumann sem þeir treysta
og endurnýjað innihaldið í klæðaskápnum fyrir
veturinn. Þeir sem koma
lengra að eru búnir að
skreppa til Parísar í innkaupaferð þegar kemur
fram í nóvember enda
oft lítið eftir í algengustu stærðum.
En þegar flugsamgöngur fara úr
lagi, ferðum er aflýst,

TOPPNÁUNGI

gengilegu prenti.
3. Fáðu þér kjól eða pils sem
nær rétt niður fyrir hné.
Í því sambandi er vert að
kynna sér nýjustu línu Narciso Rodriguez.
4. Fáðu þér flík í fjólubláu eða
túrkís eins og Frida Giannini
hjá Gucci leggur upp með.
5. Kauptu þér stóra skyrtu
eða fáðu hana lánaða hjá
kærastanum.
6. Skiptu þröngu buxunum
út fyrir víðari týpu með háu
mitti.

Námskeið í andlits- og
höfuðnuddi eru kennd
í Heilsusetri Þórgunnu.
Þar er hægt að læra
andlits-, háls- og herðanudd ásamt höfuðnuddi. Þá er farið í
punktanudd á andliti
sem er talið virka vel
á húðina og misfellur
eins og poka undir
augum og hrukkur.
heilsusetur.is
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Akureyri: Hofsbót 4, s: 462 3504
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0-250 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI
Toyota Tacoma ‚05 ek. 54þ. mílur. 6
cyl. ssk., Verð, 2.490þús. Uppl. í s.
699 8976
Toyota Yaris Sol 2007, ek. 54 þús., 5d.,
bsk., reyklaus. Ásett verð 1.665.000 kr.
Möguleg skipti á sjálfskiptan skutbíl
ekki eldri en 2004. Uppl. í s. 861 5665
og 897 7308.

250 þús stgr!!!

Til sölu Toyota Corolla árg‘93. Nýtt
pústkerfi, sk.‘11. Ek. 230 þús. V. 180
þús. Uppl í s. 892 4305

Nissan Almera ‚97 ek. 200þ. sk. ‚11.
Sjsk., mjög góður. V. 230 þús. S. 698
7201.

2.490þ

DAEWOO MUSSO árg 4/2001 ek 84 þ
km 38“ BREYTTUR M/ÖLLU Bíll breyttur
frá Bílabúð Benna. Verð aðeins 2.490
stgr Vantar bíla á skrá og á staðinn,
Arnarbílar S: 5672700

Renault Laguna, árg. 11-05, ek. aðeins
39 þús. 90% ísl. lán ca. 1700 þús. afb.
40 þús. á mán. Leður, sjálfsk. toppeintak. S. 698 3510.

mmc lancer wagon árg‘99 ek.183 þús
skoðaður 2011,beinskiptur,dráttarkrókur,verð 250 þús stgr! s.841 8955
Haustútsölur bílaframleiðenda. Keyptu
nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu verði.
Einnig HYBRID sem eyða 40% minna
eldsneyti. Eigum sýningarbíla með allt
að 3ja milljón króna afslætti. Útvegum
á betri verðum fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota, Ford, Dodge, Chrysler,
Audi, Benz, BMW og öðrum helstu
framleiðendum. Meira en milljón
bílar á söluskrá. Hundruð ánægðra
viðskiptavina. www.islandus.com Sími
5522000

Sjálfskiptur sparigrís!

Daihatsu Sirion 1,0 árg‘98 ek.110
þús,sjalfskiptur,skoðaður 2011,cd,5 dyra
ásett verð 380 þús er með smá útils
galla fæst á 210 þús stgr! s.841 8955

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Bílar til sölu

Nissan Micra, árg. ‚00 beinsk., 4 dyra,
ekinn aðeins 101 þús. Sparigrís. Ásett
verð 390 þús. S. 698 3510.

Sjálfskiptur á TILBOÐI

Opel Vectra L/B árg 10/2000 ekinn
154 þ km sjálfskiptur spoiler álfelgur
skoðaður 2011 ný dekk ný tímareim og
vatnsdæla nýtt í bremsum glæsilegur
bíll verð 590.000- TILBOÐ 390,000upplí síma 861-7600

Pallbíll

Chevrolet Silverado 2500 árg. ‚04.
Duramax. Ek. 69 þús. km. Aflauki, DVD,
loftpúðar o.fl. S. 892 2722.
Nissan Micra árg.‘00, dyra, beinsk. Ek.
aðeins 100þús. km. Skoðaður 2011. V.
340 þ. Uppl. í s. 822 7392.

Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala
í hjólum. Komdu við, láttu okkur
ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir
þig. Það er alltaf kaffi á könnunni.

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík
Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

Volvo xc70 2006, ek. 79 þús. Fallegur,
góður, reyklaus og vel með farinn.
Ásett verð 4.2 m. Tilboð 3.650 þús.
Skipti möguleg c.a 1 m. Uppl í síma
699 4009

Jeep Grand Cherokee árg. ‚97, ek. 200þ.
8 cyl. leður innr. og rafm. í öllu. Sk. ‚11,
v. 390þ. S. 893 3040.
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Impresa 4x4 Sjálfskiptur

Subaru Impresa 4x4, Sjálfskiptur,
árg ‚97, ekinn 235þús, ný skoðaður
bíll í fínu standi, ásett verð 420þús,
Tilboðsverð aðeins 235þús, uppl í s:
659-9696
Tilboð óskast í Mitsubishi Pajero 2800
TDI ‚99. Á vélina vantar hedd, annars
er bíllin í góðu standi, skoðaður 2010.
Uppl. í s: 6641850

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

BMW 320 árg‘03. ek.211 þús. Diesel,ssk.
Uppl í s. 699 8976

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.
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Sorpflokkun alls staðar

Rými-Ofnasmiðjan býður upp á nýja línu
af ílátum sem eru sérstaklega hönnuð
fyrir flokkun.

Rými-Ofnasmiðjan hefur hafið
sölu á svokölluðum sorpflokkunarkerfum, en fyrirtæki vilja nú vera
til fyrirmyndar á þessu sviði í
auknum mæli. Thomas Möller,
framkvæmdastjóri Rýmis-Ofnasmiðjunnar, bjó í Þýskalandi fyrir
um 25 árum þar sem sorpflokkun var reglan. Hann segir mikla
vakningu í gangi hérlendis í þeim
málum.
„Á þeim tíma þótti sjálfsagt þar
ytra að flokka bókstaflega allt sorp
en það er fyrst allra síðustu árin
hér heima sem vakningin hefur
átt sér stað og þróunin er hröð.
Við seljum um 50 tegundir af sorpílátum og má nefna að við erum
með nýja línu af ílátum sem eru
sérstaklega hönnuð fyrir flokkun.“
Þess má geta að Vestmannaeyjabær og Seltjarnarnesbær keyptu
sorpílát frá Rými-Ofnasmiðjunni
nýlega.

● RÝMI-OFNASMIÐJAN
aðstoðar verslanir með allt frá
hönnun, smíði og uppsetningu
á innréttingum. Einnig býður fyrirtækið upp á hvers kyns verðmerkingar, hillumerkingar, inniskilti og útiskilti. Þá eru til um
75 tegundir af gínum og 50 tegundir af fataslám fyrir verslanir
sem þurfa á þannig útbúnaði að
halda. Tilboðskörfur og framstillingarbúnaður fæst í þúsund útfærslum.

Rými-Ofnasmiðjan hefur verið starfrækt í nærri 75 ár. Thomas Möller hagverkfræðingur er framkvæmdastjóri RýmisOfnasmiðjunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rými býður upp á hillur
fyrir alla mögulega hluti
Rými-Ofnasmiðjan ehf. er eitt
rótgrónasta fyrirtæki landsins
sem selur hillur en á næsta
ári á fyrirtækið 75 ára afmæli.
Starfsmenn fyrirtækisins hafa
langa reynslu af ráðgjöf og
sölu á hillum fyrir bókstaflega
alla muni.

● ÖRYGGISEFTIRLIT MEÐ HILLUM Rými-Ofnasmiðjan er þessa
dagana að fara af stað með öryggiseftirlit með hillukerfum. Lagerar
geta verið hættulegt vinnuumhverfi og nokkur dæmi eru um að hillur
hafi hrunið. Erlendis hafa orðið alvarleg slys á lagerum en það eru framkvæmdastjórar sem bera ábyrgð á lagerum og þurfa að passa upp á að
öryggisatriðin séu í lagi,“ segir Thomas Möller. „Við munum bjóða fyrirtækjum upp á öryggisúttekt á lagerum, sem er þá gerð í samræmi við
Evrópulöggjöf á þessu sviði sem er mjög ströng.“



AF HILLUM
Å OKTËBER

Til að gera langa sögu stutta hefur
Rými-Ofnasmiðjan sett upp hillur
í 950 verslunum, 320 lagerum og
á 25 bókasöfnum á öllu landinu.
Þá má finna skjalaskápa frá Rými
á um 45 verkfræði- og arkitektastofum og á heilsugæslustöðvum
um land allt. Thomas Möller hagverkfræðingur er framkvæmdastjóri fyrirtækisins.
„Fyrstu 30 árin sem fyrirtækið
var starfrækt var það eini söluaðilinn hérlendis í hillum sem
voru þá ætlaðar til alls kyns
hugsanlegrar notkunar. Það vill
oft gleymast að hillur eru í öllum
fyrirtækjum, stofnunum, söfnum,
verkstæðum og heimilum á landinu,“ segir Thomas.
„Meðal þess sem er ofarlega
á okkar sölulista núna er ný lína

af bókasafnshillum sem kallast Sysco. Þær eru léttar, ódýrar
og flottar og sérhannaðar fyrir
bókasöfn. Þá bjóðum við upp á
læsta skápa sem eru mikið teknir en í þeim má geyma hvers kyns
lyf, tóbak, áfengi, varahluti og
aðra verðmæta muni. Við seljum
mikið af hillum með læsanlegum
hurðum í bílskýli og sameignir
þar sem fólk getur geymt dekkin
sín, hreinsiefni og annað dót. Við
bjóðum upp á mikið af sérhönnuðum lausnum fyrir bílskýli og sameignir,“ segir Thomas.
Fjöldi fyrirtækja leitar til
Rýmis til að fá ráðgjöf um
hvernig nýta megi lagerhúsnæði
til fulls og auka öryggið. „Algeng
mistök sem fólk gerir þegar það
festir kaup á hillum er að það
fjárfestir í ódýrum og óvönduðum lausnum, en óstöðugar hillur
geta orðið að hreinni slysahættu.
Þannig höfum við fengið viðskiptavini eftir jarðskjálfta sem
reyndust vera með of veikburða
hillur frá okkar samkeppnisaðilum. Verslunareigendur ættu
líka að huga að þessu þegar þeir
leggja upp með að innrétta verslanir sínar.“

Thomas segir að undanfarin
misseri hafi verið gaman að
fylgjast með þeirri grósku sem
er í minni verslunarrekstri, svo
sem minjagripabúðum, hönnunarverslunum og slíku. „Fólk er
hugmyndaríkt og duglegt að koma
sinni starfsemi á koppinn en það
vefst fyrir mörgum hvernig best
sé að innrétta verslanirnar. Fyrir
þessa aðila höfum við meðal annars boðið upp á svokallaða „Shop
in a Box“ eða „Búð í kassa“ sem
inniheldur innréttingar, með afgreiðsluborði og öllu tilheyrandi,
sem setja má upp á hálftíma.
Auk þess bjóðum við upp á innkaupa- og flutningsgrindur en
þar sem við erum í stálbransanum framleiðum við ýmislegt, svo
sem okkar eigin starfsmannaskápa. Um 5.000 starfsmannaskápar frá Rými eru í notkun á
landinu en þeir eru framleiddir
með tækjum okkar í Kópavogi og
sprautaðir í næsta húsi. Þeir eru
okkar hönnun sem hefur staðist
tímans tönn í áratugi. Ef fólk er
að leita að góðum lausnum erum
við með góða ráðgjafa með áratuga reynslu á þessum sviðum,“
segir Thomas.

28. OKTÓBER 2010 FIMMTUDAGUR

LINDE hillukerfi sem hentar fyrir allar gerðir af verslunum

„Verslunartækni er fyrirmyndarfélag en við lentum í fjórða sæti sem Fyrirtæki ársins hjá VR,“ segir Sigurður Hinrik Teitsson, framkvæmdastjóri og eigandi Verslunartækni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heildarlausnir í hillum
fyrir verslanir og vöruhús
Starfsmannaskápar fyrir fyrirtæki og stofnanir

Lagerhillukerfi fyrir smávörulagerinn til í mörgum stærðum

Verslunartækni er innflutnings- og söluaðili á vörum, svo
sem hillum og innréttingum,
fyrir verslanir og vöruhús,
veitinga- og þjónustufyrirtæki.
Verslunartækni fagnar 20 ára
starfsafmæli í ár.
„Verslunartækni býður upp á
heildarlausnir fyrir verslanir og
vöruhús ásamt því að hafa gott
úrval af öðrum vörum. Við leggjum einnig mikið upp úr því að eiga
vissa vöruflokka alltaf til á lager,“
útskýrir Sigurður Hinrik Teitsson, framkvæmdastjóri og eigandi
Verslunartækni að Draghálsi 4.
Helstu umboð Verslunartækni
til margra ára eru Linde, Carrier,
Isa, Itab, Pan Oston, Tensator, Vkf,
Dsi svo einhver séu nefnd.
„Þetta eru aðallega hillukerfi,
kæli og frystitæki, innréttingar
og vöruhúsalausnir. Einnig erum
við með lyftara, innkaupavagna,
öryggislausnir og ýmsar vörur
tengdar markaðslausnum ásamt
úrvali af vörum fyrir mötuneyti,
veitingastaði og hótel,“ bætir Sigurður við.
„Um síðustu áramót keyptum

Verslunartækni þjónustar verslanir og fyrirtæki meðal annars með hillur og innréttingar.

við upp lager og tókum yfir sölu á
öllu vörum frá Straumi-Hraðberg
fyrir vöruhús. Þetta eru mjög góð
umboð sem góð reynsla er komin
á en þau hafa verið seld hér á
landi í mörg ár eins og Mecalux,
Crown, TCM og Beaverswood,
Barton Storage og fleiri. Við sérhæfum okkur einnig í ráðgjöf og
hugmyndavinnu fyrir verslanir
og fyrirtæki, ásamt því að gera
teikningar og sjá um uppsetningu
á þessum vörum.“
Starfsemi Verslunartækni er í
dag á fjórum stöðum í borginni en
unnið er að því að koma starfsemi

fyrirtækisins allri undir eitt þak
að Draghálsi 4. Eftir tuttugu ára
starf er Sigurður ánægður með
stöðu fyrirtækisins í dag.
„Við í Verslunartækni erum
bjartsýn á framtíðina því við
höfum mjög góða samstarfsaðila
bæði hér heima og erlendis. Við
erum líka svo heppin að hafa haft
frábært starfsfólk sem hefur staðið sig ótrúlega vel öll þessi ár. Það
fengum við staðfest á dögunum
þegar við fengum verðlaun hjá VR.
Verslunartækni er fyrirmyndarfélag en við lentum í fjórða sæti
sem Fyrirtæki ársins hjá VR.“

Verslunartækni tuttugu ára

SCHULTE
LAGERTECHNIK

Hillukerfi fyrir allar stærðir vöruhúsa

VERSLUNARTÆKNI
www.verslun.is
DRAGHÁLS 4 • 110 REYKJAVÍK • SÍMI 535 1300

„Verslunartækni á 20 ára afmæli
í ár en saga þess nær þá töluvert
lengra aftur í tímann eða allt til
ársins 1975 þegar fyrirtækið Matkaup byrjaði með deild sem annaðist ráðgjöf og sölu á innréttingum,“ útskýrir Sigurður.
„Eigendur Matkaupa voru á
þessum tíma 40 kaupmenn héðan
og þaðan af landinu. Á vormánuðum 1990 var Matkaup hf. selt til
Danól. Í kjölfarið seldi Danól Jóni
Ísakssyni innréttingardeildina
og stofnaði hann Verslunartækni
í byrjun júní 1990 en Jón Ísaksson hafði starfað og stýrt þessari
deild frá upphafi.
Í dag erum við með umboð
fyrir tugi vörumerkja sem
sum hver hafa verið leiðandi á

Starfsmenn Verslunartækni á góðri stundu.

markaðnum til fjölda ára. Einnig
erum við í samstarfi við íslenska

framleiðendur um sölu á þeirra
vörum.“

s. 577 4747

s. 577 4747

Fosshálsi 27

hofdabilar.is

CHEVROLET CORVETTE C5 CONVERTIBLE.
Árg 2002, bensin, Sjálfskiptur. Verð 4.490. þús
Rnr.152476

ARCTIC CAT F 1000. Árg 2007, ekinn 2 þ.km,
Sjálfskiptur. Verð 1.100. þús Skoðar skipti
Rnr.129343

BMW 545 M SMG. Árg 2004, ekinn 87 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 5.490. þús Svakalegur bíll
Rnr.128990

TOYOTA AVENSIS S/D SOL. Árg 2005, ekinn 72
þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Dráttarkrókur Verð 1.690.
þús ... Lán 1.500. þús Rnr.152335

TOYOTA AVENSIS S/D SOL. Árg 2005, ekinn
190 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.450. þús
Rnr.152459

VW PASSAT 4MOTION HIGHLINE TDI. Árg 2006,
ekinn 125 þ.km, DÍSEL, 6 gírar. Verð 2.400. þús
Rnr.102709

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT TDV6. Árg
2006, ekinn 95 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
6.490. þús Lán 5.900. þús Rnr.122452

NISSAN PRIMERA ACENTA. Árgerð 2004, ekinn 99
þ.km, bensín, Sjálfskiptur. Verð 1.650. þús Skoðar
skipti á jeppling í svipuðum verðflokki Rnr.170161

TOYOTA PREVIA 7 MANNA. Árg 2003, ekinn
150 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 1.990. þús
Rnr.152426

BMW M5 . Árg 2003, ekinn 92 þ.km, bensin, 6
gírar. Verð 3.990. þús Skoðar skipti Rnr.151519

BMW 535D E60. Árg 2005, ekinn 109 þ.km, DÍSEL
Twin Turbo, Sjálfskiptur. Eyðsla 8 lítrar innanbæjar
Verð 5.850. þús Skoðar skipti Rnr.127246

PORSCHE CAYENNE TURBO. Árg 2005, ekinn 120
þ.km, bensín, Sjálfskiptur. Ný heilsársdekk Skoðar
skipti Verð 7.890. þús Rnr.152446

RENAULT MASTER. Árgerð 2004, ekinn 40 þ.km,
DÍSEL, 5 gírar. Verð 1.980. þús LÍTIÐ KEYRÐUR
BÍLL Rnr.152185

LAND ROVER FREELANDER. Árg 2003, ekinn
79 þ.km, V6 bensin, Sjálfskiptur. Verð 1.980. þús
Ýmis skipti Rnr.152366

BMW 730D. Árgerð 05/2006, ekinn 64 þ.km, DÍSEL,
Sjálfskiptur. Verð 8.990. þús Einn eigandi. Skipti
athugandi Rnr.101937

Erum fyrir ofan Ölgerðina • Öll ökutæki á staðnum
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!!! 0-250þús staðgreitt !!!

250-499 þús.

Vantar bíl, 0-200 stgr.

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má vanta smá lagfæringar. Sími 857-9326

Vörubílar

Óska eftir bíl frá 30-250 þús. Sem
þarfnast lagfæringa eða er skemdur.
Árg. frá ‚97. Fólksbíl, jeppa eða sendibíl.
S. 770 6400.

TILBOÐ 380 ÞÚS!
SJÁLFSKIPTUR!

MAZDA 323F GLX 1,5 árg‘99 ek.145
þús,sjálfskiptur,álfelgur,cd,spoiler,kastarar,skoðaður 2011,góður bíll! ásett
verð 570 þús Tilboð 380 þús stgr!
s.841 8955

Ódýr station !!!

Opel Astra station 1.6 árg ‚99, ekinn
150þús, beinskiptur, ný skoðaður í fínu
standi, ásett verð 450þús, Tilboðsverð
aðeins 250þús, uppl í :659-9696

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

Tilboð 450þús

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150
ÞÚS STGR!

Kaupum gegn staðgreiðslu í dag!

Við flytjum að
Smiðjuvegi 28, gegnt
Landvélum, þann 1. nóvember.

Vinnuvélar

Sala og þjónusta fyrir: Linser
belti og rúllur Yanmar vinnuvélar Tsurumi dælur Kaeser
loftpressur Vermeer tæki FG
Wilson rafstöðvar Debe Pumpar
dælur Plumett ljósleiðara tæki
Mase rafstöðvar TowerLight
ljósamöstur

Kaupum allar gerðir bíla gegn
staðgreiðslu í dag. Gamla og
nýja í öllum verðflokkum.

Bílar óskast

Lancer árg. „99 4X4 nýsk. 2011 ek.
173þús. 5 gíra beinsk. Góð heilsársdekk, nýleg tímareim. Verð 450þús.
Uppl. s. 659 3459.

Vil kaupa góða skóflu (Grabba) með
rotor, á sama stað er til sölu góður Land
Rover árg ‚65 og Lap Lander árg. ‚81.
Uppl. í s. 892 3793.

Farðu á www.seldustrax.is
og fáðu tilboð í þinn bíl.
www.seldustrax.is

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR Í
HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DSLAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.
is

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

Þjónustuauglýsingar
Gerðu verðsamanburð

Varahlutir frá framleiðanda
Umboðsaðili á Íslandi
Álhella 4

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 / www.kraftvelar.is

"2%-356)¨'%2¨)2
"2%-35+,/33!2
30).$),+²,52
!,,!2 0%252

Álhella 4

(*«,"!2¨!¶*«.534!
2!&'%9-!¶*«.534!
/,¥3 3-5234®¨
"«. /' ¶6/4452

Smurþjónusta og smáviðgerðir

SMUR BËN OG DEKKJAÖJËNUSTA
S¾TÒNI  o SÅMI  

Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

"ÅLAÖJËNUSTAN "ILAÈI "ÅLLINN
 KJALLARA o 
o 3 
o 'SMo 

%25- 6AGNHÎFÈA
&,544  3+«'!2(,¥¨
 26+
 26+
o 3 
 
'3-
 

"REMSUVIÈGERÈIR o "ËN OG ÖVOTTUR o "REMSUKLOSSAR o MÎSSUN
o 3PINDILKÒLUR o 3TÕRISENDA o 2AFGEYMA o ALLAR PERUR

"¥,!6%2+34¨)
!5¨5.3

TOYOTA ÞJÓNUSTA

!,,!2 !,-%..!2
"¥,!6)¨'%2¨)2

"JËÈUM EINNIG UPP ¹ AÈSTÎÈU FYRIR ÖIG TIL AÈ GERA VIÈ SJ¹LFUR

&/33!,%9.)  o '2!&!26/')
777")&2%)$!6%2+34!%$))3

«$µ2 /' '«¨ ¶*«.534!

3  

/0 )¨ & 2       !,, ! $!'!

Nýkomin sending af
lömpum með stækkunargleri í úrvali.

Nethyl 2, Sími: 587 0600, www.tomstundahusid.is

leigu

www.cargobilar.is
eigu

3ENDIBÅLAR TIL LEIGU
¶Ò LEIGIR HANN

obilar.is

+REFST EKKI MEIRIPRËFS RÁTTINDA
Krefst ekki meiraprófs réttinda

Þjónustuauglýsingar
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Bátar

VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir
S: 534 1045

Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu tegundum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Partahúsið - S. 555 6666

Bílapartasala

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is
Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. Vitara
árg. ‚97. MMC Space Wagon ‚97, Kia
Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97
1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent
‚95 & ‚97 & ‚98. Impreza ‚99. Legacy
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97,
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97 og ‚99
Civic ‚99. Golf ‚95, Nissan ‚94. Kaupi
bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, 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. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar
gerðir nýlegra bíla. partatorg@partatorg.is 565-6020.

Sími 512 5407
!UGNAH¹RALENGING  KR
!IRBRUSH MEÈFERÈ ¹ ALLAN
LÅKAMAN  KR
.AGLA¹SETNING FR¹  KR

6ILTU GETA UNNIÈ SJ¹LST¾TT
!IRBRUSH AUGNAH¹RA
OG NAGLASKËLIN ER Å
FULLUM GANGI
+OMDU OG L¾RÈU ALLT
FYRIR AÈEINS  KR

0ANTAÈU TÅMA NÒNA

(AFNARSPORTIS

(AFNARSPORTIS

SÅMI 

SÅMI 

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    

Vanity Fair og Lauma.
&ULL BÒÈ AF NÕJUM VÎRUM

 AFSL¹TTUR TIL  NËVEMBER

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

DRÁTTARBEISLI

0ARKETSLÅPUN
GOLÚIST GOLÚISTIS \ WWWGOLÚISTIS

Glæsilegur undirfatnaður frá



+&2¥44
29

BMW X5 E-70
HONDA CR-V
HYUNDAI TUCSON
M. BENZ ML jeppi
NISSAN X-TRAIL
SUBARU LEGACY

2007-2010
2002-2010
2004-2010
1998-2010
2001-2010
1995-2004

Eigum dráttarbeisli undir
eftirtaldar bifreiðar á lager

DODGE DURANGO
HYUNDAI SANTA FE
JEEP GRAND CHER.
NISSAN QASHQAI
SUBARU FORESTER
SUZUKI GR. VITARA

1998-2008
2000-2010
1993-2010
2007-2010
1997-2008
1998-2005

SÉRPÖNTUM UNDIR FLESTAR GERÐIR BIFREIÐA.
UNDIRSETNING Á STAÐNUM!
FREYJUNESI 2 • 603 AKUREYRI • Sími 461 2533
sala@bilak.is • biggi@bilak.is

"EKKJARPARTY !FM¾LIS VEISLUR

"ÅLAVERKST¾ÈI
¹ BESTA STAÈ

«+%90)3 3!,52

VALLT Å LEIÈINNI !LLAR ALMENNAR VIÈGERÈIR
PÒST BREMSUR OG Ú
%INNIG ATHUGUM VIÈ BÅLA FYRIR SKOÈUN
OG LAGF¾RUM ÖAÈ SEM SETT HEFUR VERIÈ
ÒT ¹ Å SKOÈUN
'ËÈ OG HEIÈARLEG ÖJËNUSTA
"ÅLDSHÎFÈA  BAKHÒS

 2EYKJAVÅK

3TÒDÅË 
,AUGAVEGUR 
3ÅMI   
 

3  WWWBILASTOFANIS

o -IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM o BLËMAVÎRUM o GJAFAVÎRUM o JËLAVÎRUM o

"ÒS¹HÎLD OG GJAFAVÎRUR ALGENGT VERÈ   KR

ALGENGT VERÈ   KR

"¾KUR $6$ #$ 6INYL ALGENGT VERÈ   KR

&ULLUR POKI AF VÎLDUM FÎTUM  KR

(ÒSGÎGN ÕMISKONAR ALGENGT VERÈ   KR

.ETFANG WWWFJARDARBOLSTRUNIS
3ÅMI  

HÁDEGISTILBOÐ

4), 3492+4!2 !"# "!2.!(*,0

-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HLUTUM Å VERSLUN OKKAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI
$¾MI &ÎT PEYSUR BUXUR SKËR OÚ

«$µ2!2 &%2-).'!26%)3,52

Italiano
Pizzeria

Miðstærð af
og gos, 1090,-pizzu
í hádeginu al kr.
la daga

6ERTU VELKOMIN Å HEIMSËKN Å VERSLUNINA OKKAR

.YTJAMARKAÈURINN 3KÒTUVOGI A ¹ MËTI (ÒSASMIÈJUNNI

.¹MSKEIÈIN AÈ HEFJAST
'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ
-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI GOTT VERÈ
!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

Alla fimmtudaga
gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is
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Hreingerningar

Tölvur

Rafvirkjun

ÞJÓNUSTA
Sendibílaþjónusta

Gluggahreinsun, klæðingarhreinsun.
s. 663 0000
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Garðyrkja
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagnabjörgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839.

Nýja

Pípulagnir

Nudd

Pípulagnir

Nudd. Nudd. Nudd, Exclusive whole
body massage in down town. S. 692
2126 Alina

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
663 5315 & 699 6069.

Whole body massage. S. 849 5247.

HRAÐLAGNIR EHF
Pípulagingarþjónusta

NUDD - TILBOÐ - NUDD

Viðhald og breytingar eru okkar fag. S:
662-6277.

Til sölu

Önnur þjónusta

Dekur f. 2 kr. 9900,Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr.
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18
mán-lau.

Trjáklippingar

Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runnum og öll almenn garðavinna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848
1723.

Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

TRJÁKLIPPINGAR

Spádómar

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600

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

Málarar
Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
15 tegundir af skikkjum á undir
4,000 kall!! Tugir búninga! Allar
Hrekkjavökuskreytingar. Partýbúðin,
Faxafeni. www.partybudin.is

Heilsárshús ehf málningarverktakar.

Geta bætt við sig vinnu. Upplýsingar í
s.562 5815 Fax. 552 5815
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrjuð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

Málarar

Alhliða málingarþjónusta, afar hagstæð
verð í boði. Einungis fagmenn. S. 659
9676

KEYPT
& SELT
Til sölu

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

Húsaviðhald

BVg\Vg
\ZgÂ^g

Tökum að okkur
parketslípun

Um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði
og sólpallaslípun. Þröskuldar, slípaðir,
innifaldir í verði. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100.
Visa/ Euro

Mikið úrval af leikfangabyssum

army.is sími 659 4469.

892 1565 - Húseignaþjónustan
- Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna
- háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500%
teygjanl.)
Smiður getur gætt við sig verkefnum
Uppl. í síma 864 5920.

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com

Til sölu tveir gullfallegir rúmlega 3.mánaða Mini Pincer rakkar. Foreldrar Snúður
og Bee. Ættbók HRFÍ. Upplýsingar hjá
Jóa 8979493 eða Unnur 893-0076

Stífluþjónusta

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

ALLT ÞETTA FYRIR 229 KR. Á DAG*
Tryggðu þér áskrift strax!

SUNNUDAGA KL. 20:35

HLEMMAVÍDEÓ
Pétur Jóhann hefur enn og aftur slegið í gegn –
nú í nýju 12 þátta spennandi gamandrama um
ævintýri einkaspæjarans Sigga Hlemm.

SUNNUDAGA KL. 19:35

SPAUGSTOFAN
Eftirlætis laugardagsþáttur þjóðarinnar síðustu
20 árin fullkomnar glæsilega innlenda dagskrá
Stöðvarr 2.

NEL
E! CHARN
ÍTT MEÐ
FYLGIR F

HEFST 15. NÓV.

GLEE

Glee fékk Golden Globe-verðlaunin sem besti gamanþátturinn í ár og Glee-æði gengur nú um allan heim. Misstu ekki af
nýju þáttunum sem eru fullir af frábærum lögum og frægum
gestaleikurum.

FRÁ 3. NÓV.

Í 3 MÁN.

HEFST 30. NÓV.

ÞAÐ ER A
AÐ KAUPA ÁUÐVELT
SKRIFT Á

F í t o n / S Í A

STOD2.IS

CHUCK
HEFST 16. NÓV.

MODERN FAMILY

Fjölskyldulífið hefur aldrei verið fyndnara en í Modern
Family – besta gamanþætti ársins á síðustu Emmyverðlaunahátíð. Ferskur, frumlegur, fyndinn og einstaklega
hjartnæmur gamanþáttur fyrir alla fjölskylduna.

ALGJÖR SVEPPI
ALLAR HELGAR KL. 8:00

GREY’S ANATOMY
MIÐVIKUDAGA KL. 20:55

LOGI Í BEINNI
FÖSTUDAGA KL. 22:55

*STÖÐ 2, STÖÐ 2 BÍÓ OG STÖÐ 2 EXTRA KOSTA AÐEINS 229 KR. Á DAG Í STÖÐ 2 VILD

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567
6666 og 862 0941. http://dreamoasis.
magix.net

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is

Whole bode massage 841 8529.

HEIMILIÐ

í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Til leigu

íbúð með húsgögnum, þvottavél og
þrukara í 109. leigist til 01.04.11 uppl í
síma 8959420

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Til leigu 4 herb.íbúð í Hraunbæ á
2 hæð. 97,6fm leiguverð 140 þús.
mánuði. Umsóknir sendist á sigurros@
isloft.is

Sumarbústaðir
Húsgögn
Stórt skrifborð úr eik, tveir stórir skápar,
einn lokaður með hurðum, tveir skrifborðsstólar og rúm 130x200. Tilboð
óskast. S. 699 3324.

Hljóðfæri

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

5 mjög vel með farin og nánast ónotuð
píanó til sölu á hagstæðu verði. Uppl. í
s. 899 3133.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Vélar og verkfæri

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla

Dýrahald
Dekurdýr

Dekurdýr dýrasnyrtistofa Kópavogi
Dalvegi kynnir: Hinn frábæri Hugo
Quevedo hundasnyrtir og sýnandi
verður með byrjendanámskeið í sýningasnyrtingu hunda 16. og 17. nóv.
næstkomandi, framhaldsnámskeið 18.
nóv. Takmarkaður fjöldi. Hugo mun
starfa á dekurdýrum alla vikuna svo
hægt er að panta hjá honum snyrtingu
fyrir alþjóðlega hundasýningu HRFÍ.
Skráning hjá Dekurdýrum í síma 5544242

Kornið
Vantar helgarstelpur í nokkrar
búðir, vinna aðra helgi.

Til sölu fokhelt sumarhús 85fm. Milliloft
55fm. Ásett verð 10,5m. Tilbúið til flutnings. Uppl í S. 868 3002 eða fasteignasalan bakki. Sjá myndir á bakki.com.

Atvinnuhúsnæði
Verslunar/skrifstofuhúsnæði til leigu

Um 90fm verslunar/skrifstofuhúsnæði
við Kleppsmýrarveg. Gott verð. Nánari
uppl. í s. 581 4000.

Geymsluhúsnæði
Ökukennsla Akstursmat.

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími:
5520110 www.pon.is

Til bygginga

Kenni á M.Benz C180. Get bætt við
mig nokkrum nemendum. Eiríkur Hans
Sigurðsson, löggiltur ökukennari. S. 895
8125. www.renta.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Ferðaþjónusta

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Geymi tjaldvagna,
fellihýsi ofl.
Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu.
13 ára reynsla.

Heilsuvörur

Hausttilboð - orlofshús til leigu Ýmsar
stærðir velbúinna orlofshúsa til leigu í
lengri eða skemmri tíma. Góð aðstaða
til æfinga fyrir kóra og sönghópa bæði
í Úthlíðarkirkju og veitingasal. Gerum
hópum föst tilboð. Nánar á www.uthlid.
is, uthlid@uthlid.is eða 699 5500.

Óskum eftir fólki í heimakynningar. LR
er stærsta MLM fyrirtæki Evrópu. Uppl.
í S. 662 5599.
Duglegur starfskraftur óskast í
afgreiðslustarf í raftækjaverslun í nóvember og desember. Eldri en 25 ára
æskilegt. Umsókn sendist á gloey@
gloey.is

Í símaskrá ja.is undir;

HEILSA

Einnig vantar starfsmann í
Ögurhvarf 3 Vinnutími 13 - 18
virka daga.
Umsóknar með símanúmeri
sendist á nonni@kornid.is.
Eldri umsóknir skal endurnýja.

geymsla asgeirs eirikssonar ehf.

Upplýsingar 897 1731
klettar@heimsnet.is

Óskum eftir pípulagningameisturum og
múrarameisturum. Uppl. í s. 777 3374

Nýtt fiskvinnslufyrirtæki
í Noregi

Fiskvinnsla óskar eftir sjálfstæðum og
skapandi einstakling í sambandi við
sölu og framleiðslu. Hafið samband
við stjórnarformann okkar á: joerpau@
online.no
Spjalldömur - símadaður Finnst þér
gaman að daðra við karlmenn í síma?
Rauða Torgið leitar samstarfs við yndislegar símadömur, 25 ára og eldri.
Duglegar og skemmtilegar konur geta
auðveldlega búið sér til dágóðar aukatekjur. Nánari upplýsingar á www.
RaudaTorgid.is.

Starfsfólk óskast!

Fullt starf, b hlutastarf og c vaktstjóri.
Umsóknir sendist á matti@europris.is
Europris Hafnarfirði.

HÚSNÆÐI

Hrekkjavakan Nálgast!

Vampírutennur, litalinsur, farðar, búningar ofl. Skoðið úrvalið á vefversluninni hokuspokus.is Hókus Pókus
Laugavegi 69 S. 551 7955.

Verslun
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Húsnæði í boði

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

www.geymslaeitt.is

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

STAY APARTMENTS VIKULEIGA

Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum
og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio
íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá
30.000 kr. www.stay.is s: 517 4050.

geymslur.com

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

Gisting
GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla

Fæðubótarefni

ÞVOTTAVÉLAR

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

Til sölu notaðar yfirfarnar þvottavélar
og önnur heimilistæki. Tökum bilaðar
vélar uppí. Varahlutir á góðu verði. Opið
alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 37
Kjallara, 108 Rvk 847-5545

Nudd

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

TANTRA MASSAGE

2 FYRIR 1 AF BUXUM TIL 1. NÓV !!!
Buxur í öllum stærðum og gerðum.
Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925
emilia.is

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage. Unique
experience for men, women and
couples. Tel: 698 8301 www.tantratemple.com

Gisting Akureyri - Gista.is. Íbúðir í
göngufæri við miðbæ. Lín og þráðlaust
net. S. 694-4314.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
Málverk eftir Tolla, Hauk Dór, Pétur
Þór og fl. í skiptum fyrir bíla af öllum
gerðum. Uppl í s. 857 7227

Einkamál

Dags, viku og mánaðarleiga.
Gistihúsið Egilsborg 896 4661

ATVINNA

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is
Hitakútur 300l, De Walt borðsög og
kæliskápur 300l. Upplýsingar í S. 8456773.

Óska eftir nuddara sem kann tælensk
eða japanskt nudd til starfa. Reynsla
skilyrði. Uppl. í s. 895 8966.

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar.

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

4 herb íbúð í Laugarneshverfi, 5 mín
frá Laugardalslaug, 1 nóv til 1 mai, húsgögn geta fylgt. 140.000 mán, Upplýs í
s. 6990189
Til leigu 30fm rými á Höfðanum. Til
sölu þurrkari, hjónarúm, síður gl. á
húsbíl. 892 4592.

Atvinna í boði

Heilsuakademían í Egilshöll leitar að
duglegum starfskrafti í hlutastarf í
afgreiðslu. Viðkomandi þarf að vera
stundvís, heiðarlegur, áreiðanlegur og
samviskusamur. Hafið samband við
Eygló í síma 848-5737.

Leikskólinn Skerjagarður
í Skerjafirði!

Er að leita að leikskólakennara eða
áhugasömum starfsmanni sem sýnir
frumkvæði, er jákvæður og hefur
brennandi áhuga á að vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og
heimilislegur, tveggja deilda fyrir börn á
aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð er
áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í notalegu og
öruggu umhverfi. Allar nánari uppl. í s.
822 1919 og 848 5213.

41.árs karlmaður langar að kynnast
konu 25-36 ára. Frá Asíu til að búa
með, er barngóður. Áhugamál margvísileg. Svör sendist á toni626@live.is
fyrir 20/11/10
Kona með fallega og seiðandi rödd
vill kynnast góðum karlmanni með
ýmislegt í huga. Auglýsing hennar er á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8154.
Símadömur Rauða Torgsins eru fjölbreyttur og síbreytilegur hópur yndislegra kvenna sem elska símadaður.
Hver þeirra verður vinkona þín í kvöld?
Símar 908-6000 (símatorg) og 5359999 (kreditkort).

POWERADE

GATORADE

GATORADE

ENGIN AUKAEFNI
Upprunalegi
íþróttadrykkurinn

ENNEMM / SÍA / NM44128

ENGIN AUKAEFNI
ENGIN GERVILITAREFNI
ENGIN GERVIBRAGÐEFNI
ENGIN GERVISÆTUEFNI
ENGIN ROTVARNAREFNI
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Frumkvöðlastarfsemi rædd í þaula
Elskuleg eiginkona mín, móðir,
amma og langamma,

Vigdís Dagmar
Filippusdóttir
Bjarmalandi 14, Sandgerði,

lést á heimili okkar mánudaginn 25. október.
Jarðarförin auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Karl Þorbergsson.

Frá og með deginum í dag hefst í Toppstöðinni röð erinda
um stuðningsumhverfið sem til staðar er fyrir frumkvöðla
varðandi stofnun fyrirtækis, stefnumótun, áætlanagerð,
styrki, fjármál og fleira. Erindin verða haldin annan
hvern fimmtudag í Toppstöðinni og eru öllum opin.
Tinna Jóhannsdóttir, upplýsingafulltrúi Impru á
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, heldur fyrsta erindið og
mun hún fara ofan í kjölinn á starfsemi Impru og hvernig
frumkvöðlar geta nýtt sér þjónustu hennar. Erindi Tinnu
fer fram í húsakynnum Toppstöðvarinnar, að Rafstöðvarvegi 4 í Elliðarárdal, og hefst klukkan 12.10 og stendur til
klukkan 13. Að loknu erindi verða umræður og Tinna svarar fyrirspurnum. Frumkvöðlar eru sérstaklega hvattir til
að koma, en allir eru velkomnir.
- jbá

TOPPSTÖÐIN Stöðin er í gömlu varaaflsstöðinni í Elliðaárdal.

Þjóðháttasöfnun
í hálfa öld
Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Óskarsverðlaunahafar á Nasa

Þjóðminjasafn Íslands efnir
í dag til málþings af því tilefni að þjóðháttasöfnun í
safninu hefur nú staðið í
hálfa öld.
Árið 1960 hófst skipuleg söfnun þjóðhátta og var
markmiðið með henni að
safna alhliða og tæmandi
lýsingu á gömlu íslensku
atvinnulífi, til sjávar og
sveita, ásamt því að koma
upp góðu heimildasafni eins
og gert er í nágrannalöndum
okkar.

Dúettinn The Swell Season
heldur tónleika á Nasa við
Austurvöll í kvöld. Dúettinn
skipa írski tónlistarmaðurinn Glen Hansard og tékkneska tónlistarkonan Marketa Irglova. Þau vöktu
heimsathygli þegar
lagið Falling Slowly úr
kvikmyndinni Once,
sem þau léku aðalhlutverkin í og sömdu
tónlistina við, hlaut
Óskarsverðlaunin
sem besta frumsamda lag í kvikmynd árið 2008.
Síðan hafa þau

ÞJÓÐMINJASAFN Þjóðháttasöfnunin felur meðal annars í sér að skoða
fyrri lífshætti á Íslandi.

Bryndís von Ancken
Víðigerði 8, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sunnudaginn 24.
október. Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju föstudaginn 29. október kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Líknarsjóð Grindavíkurkirkju
kt. 410272-1489, banki 143 - hb 15 - rk. 370883.
Diana von Ancken
Grétar Þorgeirsson
Bryndís Gwenny
John Friðrik
Sigurboði, Bjartur Lúkas og Grétar Anton

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför yndislegrar móður
okkar, systur, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Bjargar Kristjánsdóttur
Margrét Pálsdóttir
Alfreð Bóasson
Guðmundur Pálsson
Íris Dungal
Magnús Pálsson
Laura Sch. Thorsteinsson
Björg Pálsdóttir
Hildur Pálsdóttir
Aðalsteinn Sigurþórsson
Kristján Pálsson
Erna Kettler
barnabörn og barnabarnabörn.
Guð blessi ykkur öll.

NASA VIÐ AUSTURVÖLL Tónleikar The Swell Season hefjast klukkan

21.30 í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÓNLEIKAR Írski tón-

listarmaðurinn Glen
Hansard spilar á
Nasa í kvöld ásamt
Marketu Irglovu.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir
og afi,

Kristmundur
Guðmundsson

Hallfríður Ingólfsdóttir
Grænási 3a, Reykjanesbæ,

lést laugardaginn 23. október síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju mánudaginn
1. nóvember kl. 13.

- jbá

hjónaleysin verið á nánast
stöðugu tónleikaferðalagi
um heiminn og koma hingað
eftir velheppnaða tónleikaferð um Bandaríkin, þar
sem þau léku meðal annars
í Hollywood Bowl, Brasilíu, Kanada og Evrópu.
Tónleikarnir hefjast
klukkan 21.30 og miðaverð er 4.900 krónur. - fsb

Elskulegur eiginmaður minn
og faðir okkar

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

Margrét Hallgrímsdóttir
þjóðminjavörður setur málþingið. Til máls taka Ágúst
Ólafur Georgsson, fagstjóri
þjóðhátta við Þóðminjasafn
Íslands, Hjalti Hugason,
prófessor, dr. Sigurður Gylfi
Magnússon sagnfræðingur
og Eiríkur Valdimarsson,
þjóðfræðingur.
Málþingið hefst klukkan
fjögur í fyrirlestrasal safnsins og er aðgangur ókeypis
og allir boðnir velkomnir.

Jóhann Ólafsson

Kirkjubraut 12, áður Hjarðarholti 4,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 19. okt. Jarðsungið verður
frá Akraneskirkju föstudaginn 29. október kl. 14.00.
Blóm og kransar afþakkað en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Parkinsonssamtökin, sími 552-4440
eða psi.is.
Salvör Ragnarsdóttir, Rósa, Friðbjörg og Anna
Kristmundsdætur.

Karl G. Sævar
Kristinn Rúnar Karlsson
Svanlaug Halldórsdóttir
Einar Ólafur Karlsson
Jófríður Leifsdóttir
Ingólfur Karlsson
Helena R. Guðjónsdóttir
Bjarni Þór Karlsson
Heba Friðriksdóttir
Sigurbjörg Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

bifreiðastjóri/kranamaður,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði mánudaginn 11. október.
Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakir þakkir færum við starfsfólki á Hrafnistu
Hafnarfirði fyrir góða umönnun.
Guðrún Sigurjónsdóttir
Helga Margrét Jóhannsdóttir
Jóhann Jóhannsson
Kristján Jóhannsson
og barnabörn

Ragnar Jóhannsson
Hjördís Árnadóttir

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Hrafnkell Helgason
fv. yfirlæknir á Vífilsstöðum,
Móaflöt 23, Garðabæ,

Okkar ástkæru
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Eybjörg Sigurðardóttir
Hagamel 30,

lést á heimili sínu 26. október. Útför auglýst síðar.
Þorvaldur Geirsson
Helga Guðjónsdóttir
Lovísa Geirsdóttir
Valgerður Geirsdóttir
Viktor A. Ingólfsson
barnabörn og barnabarnabörn

Jóhann Árnason og
Dagbjört Þóra Tryggvadóttir
létust af slysförum 20. október síðastliðinn.
Útför þeirra fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju þriðjudaginn 2. nóvember kl. 14.00.
Daníel Ernir Jóhannsson
Árni Ingi Stefánsson
Halldóra Húnbogadóttir
Tryggvi Þór Guðmundsson Rósa Harðardóttir
og aðrir aðstandendur.

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn 19. október, verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju í Garðabæ föstudaginn 29. október kl. 15.
Sigrún Aspelund
Helgi Hrafnkelsson
Stella Stefanía Hrafnkelsdóttir
Hrefna Lovísa Hrafnkelsdóttir
Ríkarður Már Ríkarðsson
afabörn og langafabörn

Anna Kristín
Gunnlaugsdóttir
Einar Sigurgeirsson
Gunnar Karl
Guðmundsson
Lilja Þorsteinsdóttir

NÝR RENAULT KANGOO

ENNEMM / SÍA / NM44093

MEST SELDI SENDIBÍLL Á ÍSLANDI
ER KOMINN Í NÝRRI ÚTGÁFU

www.renault.is

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

Einn vinsælasti sendibíll landsins er nú fáanlegur í nýrri útfærslu. Nýr Renault Kangoo er bæði 10 cm lengri
og 10 cm breiðari en eldri gerðin. Breidd á milli hjólaskála er nú 122 cm og því er Kangoo eini bíllinn í
sínum flokki sem rúmar „Euro“ vörubretti. Ný útfærsla þakhlerans leyfir enn meiri opnun og auðveldar
þannig flutning á löngum hlutum. Ökumaður nýtur meiri þæginda en áður og allt vinnuumhverfi bílsins
hefur verið endurhannað með tilliti til notagildis.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI - KOMDU Í KAFFI OG SKOÐAÐU ÞENNAN VINSÆLA SENDIBÍL FRÁ RENAULT.
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LÁRÉTT
2. teikniblek, 6. mannþvaga, 8.
bók, 9. mak, 11. tónlistarmaður, 12.
kompa, 14. yfirstéttar, 16. rykkorn, 17.
hlaup, 18. útsæði, 20. tveir eins, 21.
mæla dýpt.

Ömmurnar
BAKÞANKAR YRÐI ég einhvern tíma beðin um að tala
Charlotte á kvennafrídaginn myndi ég halda ræðu
Böving sem heiðraði ömmur og segja frá því hve
ómissandi þær eru. Getur nokkur elskað
barn meira en foreldri þess? – Já, amma!

LÓÐRÉTT
1. lof, 3. rún, 4. eyja, 5. stykki, 7.
hugarró, 10. samhliða, 13. starfsgrein,
15. óhapp, 16. kraftur, 19. pípa.

ÉG veit það af því að fjölskylda mín á enga

LAUSN

ömmu hér á Íslandi og hennar er saknað
daglega. Og mamma mín býr í Danmörku.

TENGDAMAMMA var áberandi í
sinni vinnu rétt eins og margar aðrar
ömmur. En minningar mínar af henni
tengjast mest innilegu og persónulegu hliðinni á henni, eins og það
að okkar beið kjötsúpa þegar við
komum heim til Íslands í frí. Hún
var alltaf tilbúin að passa og hjálpa
til. Hún sat þolinmóð og kenndi
dóttur okkar rímur og kvæði og
borgaði píanótímana hennar.

LÁRÉTT: 2. túss, 6. ös, 8. rit, 9. kám,
11. kk, 12. klefi, 14. aðals, 16. ar, 17.
gel, 18. fræ, 20. yy, 21. lóða.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. þökk, 3. úr, 4. sikiley, 5.
stk, 7. sálarró, 10. með, 13. fag, 15.
slys, 16. afl, 19. æð.

2

1

MAMMA mín er úti í Danmörku og syngur dönsk
barnalög eða skáldar sætar
sögur í gegnum Skype. Ég
get oft útbúið kvöldmat á
meðan hún situr og heldur
uppi stuðinu í tölvunni.

ÉG sakna ömmu vegna þess að hún kennir
börnunum hluti sem ég hef ekki tíma til eða
tök á, veit jafnvel ekkert um. Hún heldur
utan um fjölskylduna, man eftir afmælum,
skipuleggur sunnudagsmáltíðir þar sem
fjölskyldan sest saman til borðs (og hittist
kannski aldrei þess utan). Hún segir fréttir
af fjölskyldunni, þannig að þegar við hittumst í jólaboðum höfum við fylgst hvert
með öðru í gegnum ömmu. Við höfum séð
myndir og fréttum af því hvað gerist í lífi
barnanna, hvernig þeim gengur í skóla, tilhugalífi, áhugamálum. Það getur verið pirrandi, en almáttugur minn hvað maður saknar þess þegar það hverfur.
MÆÐUR okkar, ömmurnar í dag, vinna
flestar utan heimilis – en þegar ég hugsa til
þeirra minnist ég þeirra vegna heimilislífsins. Þær gæta fjölskyldunnar, tilbúnar til
að hjálpa, elda, passa, miðla af reynslu og
þekkingu og – fyrir alla ást þeirra.
Á mánudaginn á Arnarhóli klöppuðum við
fyrir leikskólakennurunum, sem mér þykir
mjög virðingarvert. Mér finnst líka að við
ættum að klappa fyrir ömmunum. Og ég
myndi vilja sjá styttu af Ömmunni. Í alvöru
– það voru ömmurnar sem störtuðu þessu
öllu og eru það ekki þær sem halda þessu
öllu saman?

■ Pondus

Pondus
kynnir:

Eftir Frode Øverli

Eric Shawn
Colchester

Bob Bendergrip
Luton Town

Nicky Nitwit
Hull City

Perry Wiggle
Bristol Rovers

Sárar
hnéskeljar

NÆST:

Skelfilegar
myndir af
fótsveppum úr
boltanum!

úr enska
boltanum

sem hafa
tekið á sig
nýja mynd!

Jack Stabber
McNogood &
synir Pípulagnaþjónusta

■ Gelgjan
Og hvað með það
ef Palli skammast
sín fyrir að láta sjá
sig með þér?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ekki taka það
persónulega.
Hann hefur
skammast sín
fyrir mig árum
saman!

Hvernig
eigum við
að taka á
þessu?

Taka á
þessu?
Við
eigum að
hvetja til
þessa!

Því pirraðri sem hann
er á okkur, þeim mun
líklegra er að hann fari
burt í háskóla.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Hvað sem þú
gerir, ekki flauta
á hausnum á
þeim.

■ Barnalán

Hæ
Sigga!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 90 stöðum
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

En gaman
að þú
skulir gista
hérna í
nótt!
Hæ
Solla!

Ég veit!

Við getum spjallað, horft á Við eigum
sjónvarpið og það besta;
engin
sagt LEYNDARMÁL!
leyndarmál.

Ég veit,
en ef við
hvíslum
mikið
verður
bróðir
minn alveg
brjálaður!

Veglegar erlendar bækur í úrvali

Flottar og
fræðandi á
frábæru verði

Verð
1.995 kr.
eymundsson.is
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TONDELEYÓ Í IÐNÓ Nemendaópera Söngskólans í Reykjavík frumflytur söngsýninguna Tondeleyó! í Iðnó klukkan 17 á
laugardag. Sýningin er byggð á tónlist eftir Sigfús Halldórsson tónskáld. Alls taka 22 af nemendum Óperudeildar Söngskólans í Reykjavík
þátt í sýningunni, sögusviðið er lítið sjávarþorp á Íslandi á stríðstímum um miðja síðustu öld. Fjórar sýningar eru ráðgerðar á verkinu.

menning@frettabladid.is

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

20.10.10 - 26.10.10

1

Sokkar og ﬂeira
Kristín Harðardóttir

2

Hreinsun
Soﬁ Oksanen

Í GINI ORMSINS Kristín Ragna, teiknari og sýningarstjóri, skríður upp í gin Miðgarðsorms en einnig verður hægt að setjast í vagn

Freyju og skoða Fésbókarsíður goðanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fenrisúlfur gín í Gerðubergi
3

5

7

Mataræði - handbók um
hollustu - Michael Pollan

Borða, biðja, elska - kilja
Elizabeth Gilbert

Morgunengill
Árni Þórarinsson

4

6

8

Guðrún Ögmundsdóttir
Halla Gunnarsdóttir

Stóra Disney
matreiðslubókin

Miðgarður lifnar við í sýningunni Ormurinn ógnarlangi sem verður opnuð í
Gerðubergi á sunnudag.
Kristín Ragna Gunnarsdóttir sýningarstjóri myndskreytir væntanlega bók
þar sem Þórarinn Eldjárn
enduryrkir Hávamál.
Ormurinn ógnarlangi byggir á norrænu goðafræðinni og er sett upp
sem eins konar leikmynd, þar sem
gestir geta sjálfir verið þátttakendur. Völvan tekur á móti gestum
sem boðið er í ferðalag frá sköpun
heimsins til ragnaraka.
„Þetta er ævintýraheimur fyrir
börn á öllum aldri,“ segir Kristín
Ragna Gunnarsdóttir, teiknari og
sýningarstjóri. „Gestir geta heimsótt Ginnungagap sest á rökstóla
goðanna, skriðið inn um gin Miðgarðsormsins, mátað hásæti Óðins,
sest í vagn Freyju, skoðað fésbókarsíður goðanna og varpað sér í fang
Fenrisúlfsins.“
Grunnstef sýningarinnar er úr
Völuspá en Kristín Anna myndskreytti samnefnda bók fyrir fimm

HÖFUÐ FENRISÚLFS

Helga Rún Pálsdóttir
hannaði þá bræður
Miðgarðsorm og Fenrisúlf fyrir sýninguna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

árum, þar sem Þórarinn Eldjárn
endurorti goðakvæðin. Þau ætla
nú að endurtaka leikinn og vinna
að sambærilegri bók um Hávamál,
sem væntanleg er á næsta. Kristín
Ragna segir goðheima vera endalausa uppsprettu hugmynda.
„Ég hef unnið nokkrar bækur
um goðafræðina og er sem stendur
að vinna að teiknimynd. Því meira
sem maður vinnur með þetta efni,
því fleiri hugmyndir fær maður.

Hingað til hef ég unnið ein að
þessu en nú fékk ég nokkra nemendur mína úr Listaháskólanum til
liðs við mig. Fyrir vikið sköpuðust
miklar umræður um þennan heim
og verkið fékk aukna vídd. Það er
líka gaman að sjá þessar kynjaverur taka á sig þrívítt form, til
dæmis Fenrisúlfinn og Miðgarðsorminn, sem Helga Rún Pálsdóttir
búningahönnuður bjó til.“
bergsteinn@frettabladid.is

Arsenikturninn - kilja
Anne B. Ragde

„Hvernig yrði Eiffelturninn ef Íslendingar
myndu byggja hann?“

10

www.crymogea.is

Snjóblinda
Ragnar Jónsson

Norræn listahátíð
Nordisk kulturfestival
Reykjavík

19:30

Tónlist

í dag

9

Blóðnætur - kilja
Åsa Larsson

Háskólabíó

Þúsund og ein nótt
Sinfóníuhljómsveit Íslands
20:00

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 90 stöðum um land allt.
Nánari upplýsingar á
visir.is/dreifing

Fyrirlestur Hönnun fyrir ragnarök
Apokalys Labotek
Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús
Myndlist Power has a Fragrance
Gardar Eide Einarsson
Listasafn Reykjavíkur Hafnarhús
Myndlist The Isle of Human
Johan Rosenmunthe
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

www.norraenahusid.is/ting

28.10.—7.11.2010

GESTAÞÁTTUR
ÞÓRARINS
Í tilefni af sýningunni efnir Gerðuberg til námskeiðs um Hávamál
með Þórarni Eldjárn 1. og 3.
nóvember. Þórarinn vinnur nú að
því að enduryrkja Gestaþátt Hávamála yfir á auðskilið nútímamál.
Á námskeiðinu í Gerðubergi ætlar
Þórarinn að gera grein fyrir pælingum sínum, fara yfir kvæðið og
spá í merkingu orðanna og inntak
þeirrar speki sem þar er að finna.
Einnig verður þeim spurningum
velt upp hvort sú speki sem finna
má í Hávamálum eigi eitthvert
erindi við okkur hér og nú og
hvort það sé goðgá að ganga í
skrokk á svo ginnheilögum texta
sem Hávamálum og Völuspá.

HINN EINI SANNI

RISA
MARKAÐUR
ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

NÚ AÐ MIÐHRAUNI 2, GARÐABÆ
við hliðina á Dýraríkinu

Opnum í dag kl. 12 til 20

Mikið úrval af útivistarvörum, fatnaði og skóm
Útsöluvörur frá
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Jónsi og McCartney töpuðu
ENSÍMI

S.H. DRAUMUR

> Í SPILARANUM
Ensími - Gæludýr
Belle & Sebastian - Write About Love
Just Another Snake Cult - The Dionysian Season
Prinspóló - Jukk
S.H. Draumur - Goð+

tonlist@frettabladid.is

Ryan Bingham og T-Bone Burnett áttu
besta frumsamda lagið sem var samið
fyrir kvikmynd á verðlaunahátíðinni
World Soundtrack Awards sem var haldin í
Belgíu. Lagið nefnist The Weary Kind og er
úr myndinni Crazy Heart með Jeff Bridges
í Óskarsverðlaunahlutverki.
Jónsi í Sigur Rós var tilnefndur
í sama flokki fyrir lagið Sticks &
Stones úr teiknimyndinni How to
Entertain Your Dragon en þurfti
að lúta í lægra haldi fyrir Bingham og Burnett, rétt eins og Bítillinn Paul McCartney fyrir lagið
(I Want to) Come Home úr
myndinni Everybody´s Fine.
Jónsi var ekki viðstaddur
verðlaunaathöfnina því

sama kvöld var hann staddur hinum megin
Atlantshafsins á tónleikum í Arizona í
Bandaríkjunum. Tónleikaferð hans vestanhafs lýkur 10. nóvember og þá verður einmitt Belgía næsti viðkomustaður hans.
Alexandre Desplat var kjörinn kvikmyndahöfundur ársins og hann átti einnig
bestu tónlistina í kvikmynd (Fantastic
Mr. Fox). Þetta var annað árið í röð sem
hann bar sigur úr býtum í síðarnefnda
flokknum. Hinn margreyndi John
Barry fékk verðlaun fyrir æviframlag
sitt til kvikmyndatónlistar.
-fb

> Plata vikunnar
Retro Stefson - Kimbabwe

★★★★

JÓNSI Jónsi úr Sigur Rós varð að lúta

„Gleðisveitin úr Austurbæjarskólanum klikkar ekki á plötu
númer tvö.“
- tj

í lægra haldi fyrir Ryan Bingham og
T-Bone Burnett á World Soundtrack
Awards.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Aftur til upphafsins
Útgáfuröðin Bootleg Series sem er helguð sjaldheyrðum upptökum frá
ferli Bobs Dylan er einstök í tónlistarútgáfusögunni. Það hafa auðvitað
komið út flottir pakkar með fágætu efni annarra listamanna, en það
sem gerir Bootleg-röð Dylans sérstaka er sú staðreynd að þrátt fyrir
magnið (15 diskar komnir) fara
gæðin ekkert minnkandi.
Í síðustu viku kom níundi hlutinn
í verslanir – The Witmark Demos:
1962-1964. Þetta eru 47 lög á tveimur diskum og eins og nafnið gefur
til kynna eru þetta demó-upptökur
sem Dylan gerði fyrir þá tvo aðila
sem hann gerði fyrst samning við
um útgáfurétt á lögunum sínum.
Fyrstu lögin eru tekin upp í janúar
1962 fyrir Lou Levy hjá Leeds
Music, en meginhluti efnisins er
hljóðritaður fyrir M Witmark &
Sons á árunum 1962-1964. Dylan
er þarna einn með kassagítarinn
FLOTT ÚTGÁFA Níunda útgáfan í
og munnhörpuna og tekur aðeins
Bootleg-röð Bobs Dylan veldur ekki
í píanó líka. Þarna eru mörg fræg
vonbrigðum.
Dylan-lög (Blowin‘ in the Wind, A
Hard Rain’s a-Gonna Fall, Masters of War, Don‘t Think Twice …), en
líka lög sem aldrei náðu á plötu og voru jafnvel aldrei spiluð á tónleikum. Hljómurinn er góður og andrúmsloftið afslappað. Dylan hóstar,
stoppar af því hann man ekki textann og kynnir stöku lög.
The Witmark Demos er enn eitt púslið í heildarmyndina fyrir aðdáendur Dylans. Ómetanlegt er að heyra þetta efni. Að auki fylgir 60
síðna bók með. Í henni eru meðal annars myndir og handskrifaðir og
vélritaðir textar frá þessum tíma. Aðalefnið er samt texti eftir Colin
Escott sem rekur sögu þessara hljóðritana og varpar ljósi bæði á feril
Dylans og það ástand sem ríkti á þessum árum í bandarískri plötuútgáfu. Blautur draumur poppnördsins ...

SUEDE 2010 Brett Anderson, Neil Codling, Simon Gilbert, Richard Oakes og Mat Osman úr Suede á Q-verðlaunahátíðinni þar sem

þeir fengu innblástursverðlaun.

NORDICPHOTOS/GETTY

Suede aftur í sviðsljósið
Hljómsveitin Suede er lögð
af stað í stutta tónleikaferð
eftir að hafa legið í dvala í
sjö ár. Tilefnið er ný safnplata, The Best of Suede.

á leiðinni sagði söngvarinn: „Ég
held að enginn af okkur viti hvort
við munum gera nýja plötu. Við
yrðum að vera sannfærðir um að
hún yrði frábær. Annars myndum
við sleppa því. Það þarf að vera
eitthvað sérstakt sem rekur okkur
í að gera plötu.“
Suede hefur verið nefnd sem
sú hljómsveit sem kom Britpopbylgjunni af stað og hefur fyrir
vikið verið talin ein áhrifamesta
enska rokksveit tíunda áratugarins. Fyrsta plata hennar, Suede,
kom út árið 1993 og átti heldur
betur eftir að slá í gegn. Hún fór
beint á topp breska vinsældalistans og hafði fyrsta plata hljómsveitar ekki selst jafnhratt í
tæpan áratug. Velgengnin hélt
áfram því platan hlaut einnig hin
virtu Mercury-verðlaun, enda var
þar að finna flott lög á borð við
Animal Nitrate og So Young.
Næsta plata Suede, Dog Man
Star, kom út ári síðar og fékk

Enska hljómsveitin Suede kom
nýverið saman eftir sjö ára hlé,
mörgum tónlistarunnendum
til mikillar ánægju. Tilefnið er
ný tveggja diska safnplata sem
kemur út 1. nóvember og nefnist
einfaldlega The Best of Suede. Þar
eru öll smáskífulög sveitarinnar
í endurhljóðblandaðri útgáfu, Bhliðarlög og annað efni.
Hljómsveitin er nýlögð af stað í
tónleikaferð til að fylgja plötunni
eftir og verða lokatónleikarnir í
O2-höllinni í London 7. desember.
Söngvarinn Brett Anderson segir
það óvíst hvort sveitin haldi áfram
eftir það. „Við erum ekki með
neinar langtímaáætlanir,“ sagði
hann. Spurður hvort ný plata væri

LAGALISTINN

Flytjandi

freyr@frettabladid.is

TÓNLISTINN

Vikuna 21. - 27. október 2010
Sæti

fínar viðtökur. Hún er af mörgum talin meistarastykki sveitarinnar en brotthvarf gítarleikarans Bernards Butler rétt áður en
platan kom út skyggði á verkið.
Nýr gítarleikari, Richard
Oakes, tók við af Butler og árið
1996 kom út Coming Up, sem varð
til þess að vinsældir Suede jukust
gífurlega víða um heim. Fimm
lög komust í efsta sæti breska
smáskífulistans og platan varð
sú söluhæsta í sögu hljómsveitarinnar.
Sveitin gaf út tvær hljóðversplötur til viðbótar, Head Music og
A New Morning, og olli sú síðarnefnda miklum vonbrigðum. Ári
síðar, 2003, var Suede öll. Í framhaldinu stofnuðu Anderson og
Butler hina skammlífu The Tears
en núna er röðin sem sagt komin
aftur að Suede, með sömu liðsuppstillingu og fyrir sjö árum,
að stíga fram í sviðsljósið.

Vikuna 21. - 27. október 2010
Lag

Sæti
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Plata

1

Páll Óskar og Memfismafían.... Það geta ekki allir ...

1

2

Cee Lo Green ....................................... Forget You (F U)

2

Helgi Björnsson og reiðmenn... .... Þú komst í hlaðið
Prófessorinn og Memfismafían................. Diskóeyjan

3

Klassart ............................................. Gamli grafreiturinn

3

Jónas Sigurðsson........................................ Allt er ekkert

4

Kings of Leon ................................................Radioactive

4

Kammersveit Suðurlands ................................Taverner

5

Hurts .......................................................... Wonderful Life

5

Friðrik Ómar ................................................................. Elvis

6

Robbie Williams / Gary Barlow ........................Shame

6

Retro Stefson ...................................................Kimbabwe

7

Lifun ..................................................................Ein stök ást

7

Ólöf Arnalds .............................................Innundir skinni

8

Bjartmar og Bergrisarnir ........................................Negril

8

Kings of Leon ........................ Come Around Sundown

9

Sálin hans Jóns míns.........Fyrir utan gluggann þinn

9

Helgi Björnsson ........................... Ríðum sem fjandinn

10

Bubbi Morthens.............................................................Sól

10

Hjaltalín .................................................................Terminal

Skýringar:
Stendur í stað síðan í síðustu viku

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku
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Zach Galifianakis í Prúðuleikarana

> RIFIST UM ALLT
Robert Downey Jr. er
þekktur fyrir að vera
fremur erfiður í samstarfi og sannaði það
við tökur á gamanmyndinni Due Date
því hann reifst við
leikstjóra myndarinnar, Todd Phillips, um hvert
einasta atriði
sem tekið var
upp.

Leikarinn með flókna nafnið, Zach
Galifianakis, er sagður eiga í viðræðum
við fyrirtæki Jims Henson um að gera
kvikmynd með Prúðuleikurunum ásamt
Jason Segel. Myndinni hefur enn ekki
verið gefið nafn en samkvæmt Empire Online gengur hún undir hinu
hógværa nafni The Greatest Muppet
Movie Ever Made. Chris Cooper,
Amy Adams og Rashida Jones hafa
þegar samþykkt að leika í myndinni
en ný brúða verður kynnt til leiks í
myndinni, Walter. Söguþráðurinn er á
þá leið að Segel og Walter reyna að hafa
uppi á gamla genginu og fá það til að
aðstoða við að bjarga gömlu kvikmyndaveri sem á að rífa.

bio@frettabladid.is

Leikstjóri myndarinnar er Flight of
the Conchords-maðurinn James
Bobin, en handritið var skrifað
af Segel og Nick Stoller. Vafalítið
kemur það ekkert á óvart að
Galifianakis skuli orðaður við
myndina því hann er einhver eftirsóttasti gamanleikari Hollywood um þessar mundir. Galifianakis
leikur einmitt aðalhlutverkið í Due Date á móti
Robert Downey Jr. sem
verður frumýnd hér á
landi 4. nóvember í nýju
bíóhúsi Sambíóanna í
Egilshöll.

EFTIRSÓTTUR Galifianakis er eftir-

sóttur gamanleikari um þessar
mundir og er orðaður við nýja
Prúðuleikaramynd.

Affleck með Stiller
Casey Affleck hyggst skella sér aftur í leikarabuxurnar eftir að hafa leikstýrt Joaquin Phoenix í gamanheimildarmyndinni I‘m Still Here. Casey hyggst
leika í kvikmyndinni Tower Heist en um hasargamanmynd er að ræða. Meðal þeirra sem
munu leika í myndinni eru Ben Stiller, Eddie
Murphy og Matthew Broderick. Myndin fjallar um hóp svikahrappa sem ákveða að svíkja
leigjendur í háhýsi.

EINSTAKUR Bandaríski leikarinn Danny Trejo er einstakur og það er saga hans líka. Þessi fyrrverandi smáglæpamaður og heróin-

neytandi náði að brjótast út úr viðjum afbrota og inn á hið hvíta tjald Hollywood.

NORDIC PHOTOS/GETTTY
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Saga sem er lyginni líkust
200
Bandaríski leikarinn Danny
Trejo er andlit sem flestir
kannast við. Og flestir vildu
sleppa við að mæta í dimmu
skuggasundi. En á bak við
hrjúft og hörkulegt yfirborð er saga sem er lyginni
líkust.

Kvikmyndin Machete eftir Robert
Rodriguez er fyrsta kvikmyndin þar sem bandaríski leikarinn
Danny Trejo er í aðalhlutverki
en hann hefur hingað til aðallega
birst í litlum aukahlutverkum og
þá helst sem sálarlaus slátrari.
Myndin er framhald af myndbroti sem birtist í Grindhouse,
kvikmyndatvíleik Rodriguez og
Quentins Tarantino. Myndin segir
frá Machete, sem er ólöglegur
innflytjandi frá Mexíkó. Honum
er falið af dularfullum manni að
koma ríkisstjóraframbjóðanda
fyrir kattarnef en sá vill alla ólöglega innflytjendur úr sínu fylki.

AFSLÁTTUR

Hefur leikið
tæplega tvö
hundruð
hlutverk og er því einn afkastamesti leikari Hollywood
samkvæmt imdb.com

Machete er hins vegar illa svikinn
og skotinn í bakið og upphefst þá
mikil flétta með tilheyrandi blóðbaði og hasar.
Saga Danny Trejo er mögnuð. Hann er alinn upp í San Fernando dalnum og stundaði smáglæpi á sínum yngri árum. Hann
þróaði einnig með sér hnefaleikahæfileika sem áttu eftir að koma
honum til góða og ánetjaðist þar
að auki heróíni. Þegar Trejo þurfti
að sitja af sér nokkra dóma í San
Quentin fangelsinu tók hann þátt í
fylkiskeppni fanga í hnefaleikum
og hafði sigur í bæði léttvigt og
millivigt. Trejo virðist hafa tekið
sig saman í andlitinu í kjölfarið því
hann tók ástfóstri við tólf spora

kerfið, sem hann hefur síðar sagt
að hafi bjargað lífi sínu.
Þegar Trejo losnaði úr fangelsi
komst hann í íhlaupavinnu við gerð
kvikmyndarinnar Runaway Train.
Og þar bar handritshöfundurinn
Edward Bunker kennsl á hann en
Bunker og Trejo höfðu setið inni
saman um stundarsakir. Bunker
fékk hann til að þjálfa sjálfan Eric
Roberts í hnefaleikum, sem endaði
með því að leikstjóri myndarinnar
lét Trejo hafa lítið hlutverk.
Síðan þá hefur líf Danny Trejo
legið upp á við. Ferill hans náði
þó nýjum hæðum þegar hann hóf
samstarf við Rodriguez í Desperado. Og síðan hefur hann alltaf
getað bókað gott kvikmyndahlutverk. Trejo er einstaklega duglegur í kvikmyndagerðinni, birtist
að meðaltali í fimm kvikmyndum
á hverju ári og leikur bæði í sjónvarpi og á hvíta tjaldinu. Trejo er
fjögurra barna faðir en stendur í
skilnaði við eiginkonu sína, Debbie
Trejo.
freyrgigja@frettabladid.is
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Miele Tango Plus
Vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele ryksugurnar eru traustar og kraftmiklar, með
stillanlegu röri og úrvali fylgihluta. Þær hafa hlotið
hæstu einkunn hjá neytendasamtökum í Þýskalandi.
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Íbúar Nýja-Sjálands önduðu margir hverjar léttar í gær þegar forsætisráðherra landsins, John Key,
tilkynnti að samningar hefðu náðst
milli ríkisstjórnarinnar og kvikmyndafyrirtækisins Warner Bros.
Það er því ljóst að tökur á tveimur
myndum upp úr Hobbitanum, forleiknum að Hringadróttinssögu,
geta hafist í febrúar á næsta ári
eins og ráðgert hafði verið.
Warner Bros. hafði hótað að fara
með myndina úr landi ef fyrirtækið fengi ekki betri skattaívilnanir
og vinnulöggjöfinni yrði breytt.
Ríkisstjórnin féllst á það enda um
ógnarstórt verkefni að ræða; talið
er að um tvö þúsund Ný-Sjálendingar fái vinnu við gerð myndarinnar auk þess sem framleiðslan
kemur með nokkrar krónur inn í

hagkerfi landsins. Andy Serkis,
sem er þekktastur fyrir hlutverk
Gollris í Hringadróttinssögu,
sagði í samtali við fjölmiðla áður
en samningur var í höfn að það
yrðu mikil vonbrigði ef myndin
yrði ekki tekin upp í landinu.
Aðdáendur þessarar vinsælu
bókar geta því farið að hlakka til.
Martin Freeman hefur verið ráðinn í hlutverk Bilbó Bagga og Peter
Jackson mun leikstýra myndinni
en upphaflega hafði verið gert ráð
fyrir að Guillermo del Toro myndi
sitja í leikstjórastólnum. Framleiðsla myndarinnar hefur tafist
töluvert sökum deilna við verkalýðsfélög og erfiðleika við fjármögnun en nú virðist allt vera að
smella saman.
- fgg

ALLT Á FULLT Peter Jackson verður

væntanlega kominn á fullt í febrúar á
næsta ári þegar tökur á Hobbitanum
hefjast.

GJAFAVÖRUKASSAR
fyrir dömur og herra

20% AFSLÁTTUR

AF CLEAN & CLEAR HÚÐSNYRTIVÖRUM
Clean & Clear býður upp á fullkomna línu húðsnyrtivara sem
sérstaklega eru þróaðar með þarﬁr unglingshúðar að leiðarljósi. Mætir einnig þörﬁnni fyrir meðhöndlun fílapensla.

Clean&Clear - Iceland

20% AFSLÁTTUR
AF BATISTE HÁRVÖRUM
Hárið virkar hreint á augabragði
með Batiste þurrsjampóinu!
Þurrsjampóið dregur í sig
umframﬁtu úr hársverðinum og
skilar hárinu hreinu.Hárið fær
frábæra fyllingu og ilmar vel!

Gildir til 31. október á meðan birgðir endast.

20% AFSLÁTTUR

AF JOHN FRIEDA GJAFATÖSKUM
Hágæða hárvörur á góðu verði
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> THRILLER-KVIKMYND
Kvikmynd er í undirbúningi
byggð á textanum í lagi
Michaels Jackson, Thriller, frá árinu 1982. Dánarbú popparans hefur samþykkt gerð myndarinnar en þegar er búið að
gefa út eina mynd eftir
dauða hans, This Is It.

folk@frettabladid.is

Kristján eldaði fyrir gestina sína
„Mamma gaf okkur gjarnan þorsk eða ýsu í bakaðri karrísósu og þaðan
er fyrirmyndin komin,“
segir
Kristján
Jóhannsson, óperusöngvari og kennari
með meiru. Í gær
kom út ævisaga
Kristjáns, skráð
af Þórunni Sigurðardóttur, og
af því tilefni bauð
tenórinn vinum og
velunnurum í alvöru
veislu á La Primavera.

Kokkunum á staðnum var
hins vegar gefið frí því Kristján sjálfur stóð yfir pottunum
og eldaði af sinni alkunnu
snilld en eins og kemur fram í
bókinni á nokkrum stöðum er
matur Kristjáni mikið hjartans mál. „Ég notaði humar,
djúpsjávarrækju, mikið af
lauk og púrrulauk og mikið
af ýmsum kryddjurtum. Setti
svo svolítinn rjóma og vel af
karrí yfir. Þetta var alveg
makalaust og mæltist alveg
gríðarlega vel fyrir,“ segir
Kristján, af sinni alkunnu
hógværð.
- fgg

REFFILEGUR MEÐ SVUNTU Kristján tók sig vel út yfir pottunum á La

Primavera og ekki var annað að sjá en að þetta væri vanur maður.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DENISE RICHARDS Ekki búin að missa

álitið á sínum fyrrverandi eiginmanni.

Hefur enn
trú á Sheen
Leikkonan Denise Richards er
ekki búin að missa álitið á fyrrverandi eiginmanni sínum, leikaranum Charlie Sheen. Stutt
er síðan hann var handtekinn
fyrir að rústa hótelherbergi sitt
í New York undir áhrifum vímuefna. „Ég hef mikla trú á mínum
fyrrverandi,“ sagði Richards,
sem var stödd í herbergi rétt
hjá Sheen ásamt dætrum þeirra
tveimur þegar atvikið átti sér
stað. Hún vill ekki að dæturnar,
fimm og sex ára, frétti af málinu.
„Stelpurnar vita ekki neitt. Hvað
þær varðar þá skemmtu þær sér
vel með mömmu sinni og pabba í
New York.“

HEITUR KARL Liam Neeson er að verða

einhver vinsælasti heldrimannaleikari
Hollywood.
NORDICPHOTOS/GETTY

Neeson í
stað Gibsons
Sápunni í kringum framhaldsmyndina The Hangover 2 virðist
loksins vera lokið. Liam Neeson
hefur verið fenginn til að leika
húðflúrlistamanninn í myndinni. Eins og komið hefur fram í
heimspressunni lögðust leikarar
myndarinnar gegn því að Mel
Gibson yrði fenginn í hlutverkið sökum allra þeirra mála sem
hafa komið upp í kringum leikarann og tengjast meðal annars
gyðingahatri og meintu heimilisofbeldi. Þeir voru í kjölfarið
harðlega gagnrýndir fyrir tvískinnung enda lék Mike Tyson
lítið hlutverk í fyrstu myndinni.
Og hann er dæmdur nauðgari.
- fgg
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Fimmtudagur 28. október 2010
➜ Tónleikar
20.00 Í Hinu húsinu heldur Fimmtudagsforleikurinn áfram í kvöld. Fram
kemur Trúbadorinn Gösli og hljómsveitirnar Thetans of Punchestown og
Tamarin/Gunslinger. Tónleikar hefjast
klukkan 20.00 og er frítt inn.
20.00 Kór Kvenfélags Bústaðakirkju
og Söngvinir í Kópavogi verða með
sameiginlega tónleika í Bústaðakirkju
í kvöld klukkan 20.00. Aðgangseyrir er
1.000 krónur og er boðið upp á veitingar að tónleikum loknum.

45

Ætla að hafa gaman af þessu
Síðrokksveitin Náttfari spilar á Sódómu í
kvöld eftir margra ára hlé. Sveitina skipa
tveir meðlimir Leaves, þeir Andri Ásgrímsson og Nói Steinn Einarsson, Ólafur
Josephsson (Stafrænn Hákon) og Haraldur
Þorsteinsson sem er einnig bassaleikari í
Feldberg og Stafrænum Hákoni.
„Það er engin geðveik alvara á bak við
þetta. Við ætlum bara að taka þessi gömlu lög
og hafa gaman af þessu,“ segir Andri. „Við
erum ekki búnir að æfa mikið af nýjum lögum
en við erum komnir með einhverjar hugmyndir,“ bætir hann við en Náttfari gaf aldrei
út plötu á sínum tíma. „Við féllum á því prófi.
Við vorum alltaf með einhver demó í gangi og
það var hiti í kringum okkur. Svo ætluðum við
að gera þetta voða stórt og flott en þetta féll

allt einhvern veginn eins og spilaborg.“
Náttfari var stofnuð um aldamótin og
var starfandi í um tvö ár. Hún var hluti af
síðrokksbylgjunni sem þá var áberandi í
íslensku tónlistarlífi með sveitum á borð við
Sofandi, Lúnu, Úlpu, Hudson Wayne og síðast
en ekki síst Sigur Rós.
Andri segir að tilviljun hafi ráðið því að
Náttfari ákvað að snúa aftur. „Við vorum
eiginlega hættir að hugsa um þetta. Ég gaf út
sólóplötu um síðustu jól og hóaði í strákana.
Planið var að flytja það efni og svo hittumst
við og þá lá bara beinast við að byrja aftur.“
Markús and the Diversion Sessions, Stafrænn Hákon og Sudden Weather Change stíga
einnig á svið á Sódómu og verður húsið opnað
klukkan 21.
- fb

SÍÐROKKARAR SNÚA AFTUR Náttfari árið 2010. Frá
vinstri: Nói, Andri, Haraldur og Ólafur.

20.00 Í Salnum, Kópavogi, kemur
hljómsveitin Ríó Tríó fram í kvöld. Miðaverð er 3.300 krónur og hefjast tónleikarnir klukkan 20.00.
21.00 Tónlistarkonan Kristín
Bergsdóttir og hljómsveitin
Valdimar verða með tónleika á Café Rosenberg að
Klapparstíg. Tónleikarnir
hefjast klukkan 21.00
og er aðgangseyrir 1500
krónur.
22.30 Magnús Einarsson
og Tómas Tómasson leika
tónlist eftir Bítlana í kvöld
á Ob-La-Di Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Tónleikarnir
hefjast klukkan 22.30 og
er enginn aðgangseyrir.
22.30 Á skemmtistaðnum
Venue verða tónleikar með
BJNilsen í kvöld. Einnig
koma fram Vindva Mei, Rúnar
Magnússon og Pétur Eyvindsson. Tónleikar hefjast klukkan 22.30 og er aðgangseyrir
í formi frjálsra framlaga.
➜ Sýningarspjall
20.00 Safnahús Borgarfjarðar í Borgarnesi stendur fyrir sagnakvöldi í sýningarrými sýningarinnar Börn í 100 ár. Dagskrá hefst kl. 20.00 og er aðgangur
ókeypis.
➜ Kvikmyndir
17.30 Konfúsíusarstofnunin Norður-

ljós sýnir kvikmyndina Rauðiklettur
eftir John Woo í Öskju, stofu 132, í dag
kl. 17.30. Sýningin er öllum opin og án
endurgjalds.

➜ Málþing
16.00 Í dag efnir Þjóðminjasafnið til

málþings í tilefni þess að þjóðháttasöfnun í Þjóðminjasafni Íslands hefur
nú staðið í hálfa öld. Málþingið hefst
kl. 16 í dag í fyrirlestrarsal safnsins.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.

20.00 Hönnunarstofan Apokalyps
Labotek ALT flytur fyrirlestur undir yfirskriftinni „Desing for an apocalyptic
era“ í fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Hafnarhúsi Listasafns
Reykjavíkur. Fyrirlesturinn hefst kl.
20.00.
➜ Samkoma
20.30 Í Gamla Slippsalnum, í Nema

Forum að Mýrargötu 2, verður haldið
sjónvarpslaust fimmtudagskvöld í sjötta
skiptið. Fram koma hljómsveitirnar Of
Monsters and
Men, Latínótríó
Tómasar R.
Einarssonar og
hljómsveitin
Lockerbie.
Dagskrá hefst
kl. 20.30 og er
aðgangseyrir
1.500 krónur.
Upplýsingar um
viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is.
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➜ Fyrirlestrar

VILDARÞJÓNUSTUTILBOÐ - ARGENTÍNA STEIKHÚS

VILDARÞJÓNUSTA BYRS

Þú átt skilið að njóta þess besta
Það skiptir máli að gera sér glaðan dag af og til. Þess vegna fá
viðskiptavinir í Vildarþjónustu Byrs 15% afslátt á Argentínu*,
einstöku steikhúsi í hjarta borgarinnar.
Njóttu lífsins á Argentínu með Vildarþjónustu Byrs.

Kynntu þér kostina á byr.is

*

Ekki er veittur afsláttur af drykkjum eða með öðrum tilboðum.

BYR | Sími 575 4000 | www.byr.is

Vertu í Vildarþjónustu Byrs og fáðu aukin fríðindi, persónulega þjónustu og sjálfvirkar lausnir sem veita þér betri
yﬁrsýn yﬁr fjármálin. Þannig færðu tíma fyrir það sem skiptir máli. Að auki færðu ýmis sértilboð hjá samstarfsaðilum.

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA

SPENNUMYND Í ANDA “HEAT”

Stórkostlegt listaverk!
K.I. -Pressan

J.V.J. - DV

SÍMI 564 0000

SÍMI 530 1919

INHALE
TAKERS
SOCIAL NETWORK
SOCIAL NETWORK LÚXUS
BRIM
EAT PRAY LOVE
AULINN ÉG 2D
AULINN ÉG 3D

kl. 6 - 10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.20 - 8 - 10.35
kl. 5.20 - 8 - 10.35
kl. 4 - 6 - 8
kl. 10
kl. 3.40
kl. 3.40

16
16
7
7
12
L
L
L

INHALE
SOCIAL NETWORK
BRIM
EAT PRAY LOVE

kl. 6 - 8 - 10.10
kl. 6 - 9
kl. 6 - 8 - 10
KL. 5.15 - 10

16
7
12
L

SÍMI 462 3500

TAKERS
SOCIAL NETWORK
BRIM
AULINN ÉG 3D

.com/smarabio

kl. 8 - 10
kl. 8 - 10.15
kl. 6
kl. 6

16
7
12
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus
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KL. 10

MACHETE - FORSÝNING
TAKERS
SOCIAL NETWORK
KONUNGSRÍKI UGLANA 3D
LEGEND OF THE GUARDIANS 3D
AULINN ÉG 3D

10.10 - (POWER)
8 og 10.10
5, 7.30 og 10.10 - ISL TAL
5.50
8 - ISL TAL
6

16
16
7
L
L
L

BESTA SKEMMTUNIN

앲앲앲
O.W. - EW

앲앲앲
S.M. - AH

LANGFLOTTASTA ÞRÍVÍDDAR MYNDIN SÍÐAN AVATAR
SKEMMTIR FULLORÐNUM

„SJÓNRÆN VEISLA Í ÞRÍVÍDD“

앲앲앲앲

JAFNT SEM BÖRNUM

앲앲앲앲

ET

USA TODAY

Frá þeim sömu og færðu okkur Juno og Litle miss sunshine
frábær ný gamanmynd sem kemur öllum í gott skap

앲앲앲
P.H. - BM

앲앲앲앲
SJÁÐU - STÖÐ 2

앲앲앲앲
R.E. FBL

앲앲앲앲
H.S. MBL

ÁLFABAKKA
10
THE SWITCH
kl. 6 - 8 - 8:20 - 10:20
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Talikl. 5:50
7
ÓRÓI
kl. 5:50 - 8 - 10:20 10
THE TOWN
THE TOWN
FURRY VENGEANCE
DINNER FOR SCHMUCKS
ALGJÖR SVEPPI-3D

kl. 8 - 10:30
kl. 6 - 9:15
kl. 6
kl. 8 - 10:20
kl. 6

16

L

L

10

kl. 6
kl. 8 - 10:10

10

ALGJÖR SVEPPI
ÓRÓI

KRINGLUNNI
THE SWITCH
kl. 8:10 - 10:20
kl. 6
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali
LEGEND OF THE GUARDIANS-3D ótextuð Ensku kl. 6
ÓRÓI
kl. 8:10 - 10:20
THE TOWN
kl. 8 - 10:30

7

L

10
7
7
10
16

kl. 6

FURRY VENGEANCE

L

SELFOSSI

7

AKUREYRI
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D ísl. Tali kl. 6
THE SWITCH
kl. 8 - 10:10
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NÝTT Í BÍÓ!

7

SOCIAL NETWORK
ÓRÓI

kl. 8 - 10:20
kl. 8

10

DINNER FOR SCHMUCKS

kl. 10:20

7
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Ekki bara saga um Ragga
Heimildarmyndin Með
hangandi hendi er á leiðinni
í bíó. Ekki bara saga um
Ragga Bjarna heldur einnig um skemmtanalíf Íslendinga, að sögn leikstjórans
Árna Sveinssonar.
Í kvikmyndinni Með hangandi
hendi fylgir leikstjórinn Árni
Sveinsson söngvaranum ástsæla
Ragga Bjarna eftir á tveggja
ára tímabili þar sem ýmislegt
skemmtilegt gekk á. Myndin var
frumsýnd á Skjaldborgarhátíðinni
fyrir skemmstu en fer í almennar
sýningar á föstudag.
„Ég hitti hann fyrst sumarið
2008. Þá fór ég með honum og
Þorgeiri [Ástvaldssyni] á gamla
ættaróðalið hans Ragga, Hrafneyri. Þá var ég að þreifa á þessu
út af því að Þorgeir bað mig um að
tékka á þessu. Hann langaði til að
gera mynd um Ragga því hann var
búinn að starfa með honum lengi,“
segir Árni. „Síðan er ég með þeim
fyrir vestan og er að hlusta á þá
segja endalausar sögur, þá kveikti
ég bara strax á þessu að auðvitað átti að vera fyrir löngu búið
að gera mynd um þennan mann
og vini hans líka. Síðan er annað
sem gerði þetta miklu stærra
fyrir mér. Það er þessi saga sem
er grunnurinn að dægurtónlistarsögu Íslendinga, hún bara er
þarna,“ segir hann. „Þetta er ekki
bara saga um einn mann, sem er
búinn að vera sextíu ár í bransanum – ertu ekki að djóka? – heldur
um skemmtanalíf Íslendinga allan
þennan tíma og hvernig það hefur
breyst.“
Í myndinni er farið á æskuslóðir

EKKI BARA GLANSMYND AF RAGGA Söngvarinn Raggi Bjarna stillir sér upp við glæsilegan fornbíl og við stýrið situr leikstjórinn Árni Sveinsson. Raggi er ánægður með
mynd Árna, segir hana mjög vel heppnaða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég tala líka um vandræðin og vesenið
þannig að þetta er ekki bara
glansmynd af mér.
RAGNAR BJARNASON
SÖNGVARI

Ragga, í Austurbæjarbíó þar sem
hann tróð upp og sýnt frá 75 ára
afmælistónleikum hans og spilamennsku með Retro Stefson og Dr.
Spock. „Svo hittum við allt þetta
lið sem hann er búinn að vera að
umgangast allan þennan tíma,
sem er ekki lítið skemmtilegt
lið,“ segir Árni og bætir við að
amma hans tengist Ragga einnig
á undarlegan hátt. „Ég hef alltaf
verið sannfærður um að ég myndi

kynnast Ragga út af því að amma
mín heitir Ragna Bjarnadóttir og
vann í Austurbæjarbíói í 43 ár. Ég
man þegar ég var krakki og fannst
rosalega skrítið að það væri þessi
söngvari sem héti nákvæmlega
sama og amma. Þannig að það má
segja að þetta séu örlög.“
Raggi hélt upphaflega að Árni
ætlaði að taka upp fimmtán mínútna myndskeið með sér en sú
varð aldeilis ekki raunin. Hann
sér ekki eftir því að hafa hleypt
Árna í líf sitt því hann er hæstánægður með myndina. „Ég hélt
kannski að þetta yrði leiðinlegt en
þetta er svakalega kvikk. Hún er
klippt alveg yndislega og hún er
aksjón, hún er alvöru. Ég tala líka
um vandræðin og vesenið þannig
að þetta er ekki bara glansmynd af
mér. Ég segi hvernig þetta var.“
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Saknar Harry
Potter mikið
Rupert Grint, sem hefur leikið
Ron Weasly í Harry Potter myndunum, viðurkennir að hann eigi
erfitt með að sætta sig við að
ævintýrinu sé lokið. Og hann
sakni vinnufélaganna gríðarlega
mikið. „Við héldum stórt lokapartí þegar tökunum lauk og þá
komu allir saman og fögnuðu. Það
var virkilega gaman að sjá alla
aftur en ég hef ekki alveg náð að
sætta mig við líf án Harry Potter.
En það er líka kominn tími fyrir
mig að halda áfram, þetta hefur
verið langur tími, heil tíu ár,“
sagði Grint í samtali við vefinn
Parade.com.
Grint bætir því við að hann sé
ekki sáttur með hvernig
hann er látinn líta út
í síðustu myndinni
þegar allar persónur
eru sýndar gamlar.
„Ég er ennþá með
rautt hár en mun
minna af því. Ég
leit út eins og
Donald Trump
og mér var strítt
töluvert út af
þessu.“
ERFIÐ STUND Rupert
Grint átti erfitt með
að kveðja Harry
Potter-myndirnar.

PRINS PÓLÓ Svavar Pétur Eysteinsson
gefur aðdáendum sínum færi á að
hlusta á Jukk á Prinspolo.com.

Ókeypis Jukk
á nýrri síðu
Platan Jukk með Prinspóló kemur
út 10. nóvember. Þangað til verður
aðdáendum gefið færi á að hlýða
á alla plötuna endurgjaldslaust á
glænýjum vef, Prinspolo.com.
Skapari Prinspóló er Breiðhyltingurinn Svavar Pétur Eysteinsson úr hljómsveitinni Skakkamanage. Hann starfar nú sem
hönnuður hjá Kimi Records og
rekur menningarmiðstöðina Havarí í Austurstræti ásamt ástkonu
sinni og vini. Þess á milli dælir
hann tilfinningum sínum inn á
segulband. Prins Póló gaf á síðasta ári út fjögurra laga plötuna
Einn heima en sendir nú frá sér
Jukk sem hefur að geyma níu lög.

AVATAR Tvær Avatar-myndir til viðbótar

eru í undirbúningi.

Tvær myndir
til viðbótar
Leikstjórinn James Cameron
ætlar að hefja handritaskrif á
tveimur framhaldsmyndum Avatar snemma á næsta ári. Stefnt er
á að fyrri myndin komi í bíó eftir
fjögur ár og sú síðari ári síðar,
eða í desember 2015. Cameron
ætlar að ákveða hvort hann tekur
báðar myndirnar upp á sama tíma
þegar hann hefur lokið við handritin. „Söguþræðirnir í annarri og
þriðju myndinni verða sjálfstæðir
en tengjast samt stóru sögunni.
Ég hlakka til að snúa aftur til
Pandóru, heims þar sem ímyndunaraflinu er gefinn laus taumurinn,“ sagði Cameron.
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Löng og kaflaskipt Sálarlög
Fjórtánda plata Sálarinnar hans Jóns
míns, Upp og niður stigann, er komin
út. Platan var unnin að töluverðu leyti í
samvinnu við Stórsveit Reykjavíkur með
Samúel J. Samúelsson í fararbroddi.
„Samúel er algjör ljúflingur og
hrikalega klár. Hann sér algjörlega
um blásaraútsetningar. Við létum hann
algjörlega um það,“ segir Jens Hansson, hljómborðs- og saxófónleikari Sálarinnar. Samúel hefur áður unnið með Sálinni en í þetta sinn voru útsetningarnar
stærri en áður enda heil stórsveit með
Sálarmönnum í liði. „Þetta er öðruvísi heldur en við höfum verið að gera.
Þetta eru mjög löng lög, mikið af köflum og það er svolítill „seventís“-bragur

á sumu,“ útskýrir Jens, sem spilaði aðallega á rafsaxófón á plötunni. „Það eru
aðrir saxófónleikarar sem spila í Stórsveitinni og ég var ekkert að trufla
þá. Þeir sjá um þetta, enda fagmenn á
hverju strái.“
Ellefu lög eru á nýju plötunni, níu
eftir Guðmund Jónsson og tvö eftir Jens.
„Þetta er standard kvótinn,“ segir Jens
í léttum dúr.
Þrettánda nóvember blæs Sálin ásamt
Stórsveitinni til tónleika í Laugardalshöll í tilefni plötunnar. Dagskrá tónleikanna verður tvískipt. Leikin verða jöfnum höndum lög af plötunni og þekkt lög
frá ferli Sálarinnar sem verða skreytt
með kraftmiklum lúðrablæstri.
- fb

NÝ PLATA FRÁ SÁLINNI KOMIN ÚT Jens Hansson er hljómborðs- og
saxófónleikari Sálarinnar hans Jóns míns.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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BJARNI ÞÓR VIÐARSSON skoraði sitt fyrsta mark fyrir KV Mechelen er hann skoraði fjórða mark
liðsins í 7-0 sigri á RC Waregem í sjöttu umerð belgísku bikarkeppninnar í gær. Bjarni Þór kom inn á sem
varamaður í gær en hann hefur hingað til fengið fá tækifæri í byrjunarliði Mechelen.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Undankeppni EM 2012
1. RIÐILL
Makedónía - Eistland

30-25

2. RIÐILL
Spánn - Litháen

33-17

3. RIÐILL
Slóvenía - Pólland

34-31

4. RIÐILL
Slóvakía - Ísrael

FAGNAÐ Cesc Fabregas og Nicklas
Bendtner fagna í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY

38-24

5. RIÐILL
Þýskaland - Austurríki
Ísland - Lettland

Enski deildabikarinn:

26-26
28-26

Walcott minnti
rækilega á sig

6. RIÐILL
Noregur - Holland
Tékkland - Grikkland

35-30
32-20

7. RIÐILL
Danmörk - Hvíta-Rússland
Rússland - Sviss

41-33
36-34

Iceland Express d. kvenna
Njarðvík - Grindavík

67-54 (39-29)

Stig Njarðvíkur: Dita Liepkalne 24 (16 fráköst, 7
stolnir), Shayla Fields 23 (5 fráköst), Eyrún Líf
Sigurðardóttir 6, Árnína Lena Rúnarsdóttir 6, Ína
María Einarsdóttir 4, Heiða Valdimarsdóttir 2,
Ólöf Helga Pálsdóttir 2.
Stig Grindavíkur: Berglind Anna Magnúsdóttir 13
(5 fráköst), Ingibjörg Yrsa Ellertsdóttir 11 (6 fráköst), Charmaine Clark 10, Helga Hallgrímsdóttir 8
(10 fráköst), Harpa Hallgrímsdóttir 8 (17 fráköst,
5 stoðsendingar), Alexandra Marý Hauksdóttir 2,
Lilja Ósk Sigmarsdóttir 2.

Enski deildabikarinn
Newcastle - Arsenal

0-4

0-1 Tim Krul, sjálfsmark (45.), 0-2 Theo Walcott
(53.), 0-3 Nicklas Bendtner (83.), 0-4 Theo
Walcott (88.).

West Ham - Stoke

3-1

0-1 Kenwyne Jones (6.), 1-1 Scott Parker (84.),
2-1 Da Costa (96.), 3-1 Victor Obinna (118.).
Eiður Smári Guðjohnsen kom inn á sem varamaður á 58. mínútu.

Aston Villa - Burnley

2-1

1-0 Emile Heskey (86.), 1-1 Clarke Carlisle (89.),
2-1 Stewart Downing (96.).

Þýska bikarkeppnin
Hoffenheim - Ingolstadt

1-0

Gylfi Þór Sigurðsson var í byrjunarliði Hoffenheim
en var skipt af velli í uppbótartíma.

HÁLL SEM ÁLL Lettnesku varnarmennirnir áttu oftar en ekki í miklum vandræðum með Róbert Gunnarsson í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lettarnir ekki svo léttir
Íslenska landsliðið í handknattleik olli mikli vonbrigðum gegn Lettlandi í gær.
Strákarnir sluppu þó með sigur sem var afar naumur en varnarleikurinn var
sérstaklega slakur. Margt þarf að laga fyrir leikinn gegn Austurríki um helgina.
HANDBOLTI Þrátt fyrir áberandi van-

mat og dapran leik tókst íslenska
landsliðinu að kreista fram sigur á
Lettlandi, 28-26, í fyrsta leik liðsins í undankeppni EM. Ísland er
því á toppnum eftir fyrstu umferð
þar sem Þýskaland og Austurríki
gerðu jafntefli.
Íslenska liðið mætti hálfvankað
til leiks og alls ekki tilbúið í slaginn. Lettarnir voru aftur á móti
klárir í slaginn og hreinlega
keyrðu yfir íslenska liðið á upphafsmínútunum. Staðan var 1-5
fyrir Letta eftir sjö mínútna leik.
Íslenska liðið var á þessum kafla

Hollenska úrvalsdeildin
Graafschap - AZ

2-1

Kolbeinn Sigþórsson kom inn á sem varamaður í
liði AZ á 88. mínútu. Jóhann Berg Guðmundsson
var á bekknum allan leikinn.

Norska úrvalsdeildin
Fredrikstad - Levanger

24-20

Berglind Íris Hansdóttir, marrkvörður, lék með
Fredrikstad. Rakel Dögg Bragadóttir skoraði tvö
mörk fyrir Levanger sem Ágúst Þór Jóhannsson
þjálfar.

Ísland - Lettland 28-26
Mörk Íslands (skot): Ólafur Stefánsson
6/4 (11/5), Róbert Gunnarsson 5 (5),
Logi Geirsson 5 (6), Ásgeir Örn Hallgrímsson 5 (6), Þórir Ólafsson 3 (3), Arnór
Atlason 2 (7), Sigurbergur Sveinsson 1
(1), Snorri Steinn Guðjónsson 1 (4/1).
Varin skot: Hreiðar Guðmundsson 16/1
(33/2) 48%.
Hraðaupphlaup: 3 (Þórir, Róbert,
Ásgeir).
Fiskuð víti: 6 (Róbert 6).
Utan vallar: 8 mín.

á hálfum hraða, hljóp ekki til baka
og beið eftir því að hlutirnir gerðust af sjálfu sér.
Þessi fína byrjun Letta vakti
liðið af Þyrnirósarsvefni og strákarnir fóru loksins að spila af einhverjum krafti. Hægt og bítandi
vann liðið upp muninn og náði
loks að jafna, 10-10. Á þeim kafla
fór Róbert Gunnarsson mikinn en
hann fiskaði fimm víti í fyrri hálfleik og nánast undantekningalaust
varnarmann Letta af velli í leiðinni en þeir voru alls utan vallar í
10 mínútur í fyrri hálfleik.
Hreiðar kom líka í markið og
varði vel en Björgvin hafði ekki
tekist að verja neinn bolta þær
mínútur sem hann stóð á milli
stanganna. Það skemmdi heldur
ekkert fyrir að dómararnir voru
frekar hliðhollir íslenska liðinu.
Miðað við þá staðreynd var frekar dapurt að leiða aðeins með einu
marki í leikhléi, 14-13.
Eflaust héldu margir að íslenska
liðið myndi hrökkva í gírinn í síðari hálfleik en svo var nú alls ekki.
Liðið hélt áfram að basla á báðum
endum vallarins og Lettarnir

neituðu að gefa sig. Dómararnir
höfðu þess utan snúist og dæmdu
með Lettum í síðari hálfleik. Einkennileg sending frá Sviss.
Það var enn jafnt þegar sjö mínútur voru eftir af leiknum og fátt
sem benti til þess að Ísland myndi
hrista gestina af sér. Þá steig
íslenska liðið loksins á bensínið
og kláraði leikinn. Ólafur Stefánsson, sem var að spila sinn 300.
leik, steig upp og skoraði sín einu
mörk utan af velli. Þau voru mikilvæg. Erfiður sigur en stigin telja.
Frammistaða íslenska liðsins í
leiknum olli samt gríðarlegum
vonbrigðum. Liðið var einfaldlega
slakt. Sóknarleikurinn var þokkalegur lengstum en vörnin var í
molum nánast allan leikinn.
Hreiðar var flottur í markinu,
Róbert var magnaður, Logi var
öflugur á báðum endum vallarins
þrátt fyrir veikindi og Ásgeir átti
flotta innkomu. Aðrir voru einfaldlega slakir og þurfa að girða sig í
brók fyrir leikinn gegn Austurríki um helgina. Annars tapast sá
leikur.

FÓTBOLTI Theo Walcott skoraði tvö
mörk í 4-0 sigri Arsenal á Newcastle í ensku deildabikarkeppninni í gær en þrír leikir fóru þá
fram. West Ham vann Stoke, 3-1,
og Aston Villa vann Burnley, 2-1,
í framlengdum leikjum.
Arsenal hafði góð tök á leiknum í gær en Arsene Wenger,
stjóri Arsenal, hrósaði Walcott
eftir leikinn.
„Theo Walcott er 21 árs gamall. Aðrir leikmenn hefja sinn
feril á þessum aldri. Hann er
mjög ungur og afar klókur leikmaður. Þess vegna hef ég trú á
því að hann muni halda áfram að
þróa sinn leik eins og venjulegt
er fyrir mann á hans aldri,“ sagði
Wenger.
Eiður Smári Guðjohnsen var
óvænt ekki í byrjunarliði Stoke
eins og Tony Pulis, stjóri liðsins,
hafði gefið í skyn fyrir leikinn.
Hann kom þó inn á sem varamaður á 58. mínútu og fékk því
dýrmætar mínútur í gær.
- esá

Leikið í riðli Íslands í gær:

Stálheppnir
Þjóðverjar
HANDBOLTI Þýskaland lenti í mikl-

um vandræðum með Austurríki
á heimavelli í undankeppni EM
2012 í gær en þessi lið eru með
Íslandi í riðli.
Niðurstaðan var jafntefli, 2626, eftir að Austurríki hafði verið
með sex marka forystu í hálfleik,
14-8. Austurríki leiddi næstum
allan leikinn en jöfnunarmark
Þjóðverja skoraði Adrian Pfahl
á lokasekúndum leiksins. Marga
sterka leikmenn vantaði í þýska
liðið að þessu sinni.
Ísland mætir Austurríki í
Wiener Neustadt á laugardaginn.

henry@frettabladid.is

- esá

Guðmundur Guðmundsson og Ólafur Stefánsson eftir leikinn í gær:

Getum þakkað fyrir tvö stig
HANDBOLTI „Þetta var mjög lélegt og okkur ekki til

REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 515 7170

TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI
HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

HÖFÐABAKKI

VÉLALAND
VAGNHÖFÐI

sóma að spila svona leik. Menn komu bara ekki tilbúnir í þetta frá byrjun og þeir voru hraðari en við í öllum
aðgerðum. Þegar upp er staðið var þetta mjög erfiður
leikur fyrir okkur og við getum bara þakkað fyrir að
hafa náð í tvö stig,“ sagði Guðmundur Guðmundsson
landsliðsþjálfari eftir leikinn í gær.
„Það var algjör óþarfi að vera að koma sér í svona
fáránlega stöðu, það er það sem ég er óánægður með.
Það var eitt og annað sem klikkaði, þetta var lélegur varnarleikur og sóknarleikurinn á köflum stirður
og vandræðalegur. Við þurfum að gera miklu betur
ef við ætlum að ná hagstæðum úrslitum gegn Austurríki.“
Leikurinn í gær var tímamótaleikur hjá Ólafi Stefánssyni því hann var að spila sinn 300. landsleik fyrir
Ísland. Hann viðurkenndi að hafa gjarnan viljað fá
betri leik á þessum tímamótum.
„Þetta var mjög slakur leikur hjá okkur og það eiginlega allan tímann. Þetta var erfið fæðing og vörnin
vafasöm. Við erum mjög ósáttir við að vinna aðeins
með tveimur mörkum en sættum okkur þó við þessa
tvo punkta,“ sagði Ólafur ekkert allt of sáttur.
„Menn voru greinilega ekki klárir í slaginn en við

300. LEIKURINN Ólafur fer hér framhjá Aivis Jurdzs, skyttunni

öflugu, í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

lærum af þessu og vonandi nýtist þetta okkur í leiknum gegn Austurríki um helgina. Við verðum samt að
fara vel í gegnum vörnina hjá okkur. Það var afar
mikilvægt að klára leikinn en annars er fátt gott um
hann að segja.“
- egm, hbg

ALLTAD
AFSLATTUR
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veiddust í Minnivallalæk á
þessu ári. Veiðitímabilið þar hefst 1. apríl
og stendur í sex mánuði, eða út september.

golfogveidi@frettabladid.is

75.500

ER sá fjöldi laxa sem Veiðimálastofnun áætlar að
hafi veiðst á stöng í sumar. Það er næstbesta veiðisumarið hingað til. Árið 2008 veiddust 84.124 laxar.

Góður hundur er frábær félagi

það sem vasarnir taka.

MYND ÚR EINKASAFNI

Veiðimaður til fjörutíu ára:

Magnveiði er
ekki veiðigleði
Jón B. Jónasson, lögfræðingur á
Seltjarnarnesi, sendi Fréttablaðinu línu vegna frásagnar á veiðisíðu fyrir tveimur vikum af liðsmönnum Mokveiðifélagsins sem
veiddu áttatíu gæsir í Skagafirðinum fyrr í haust.
„Reglulega birtast fréttir af
veiðmönnum sem gengið hafa fram
af ógnarkrafti í veiðimennsku og
lagt að velli mikinn fjölda dýra.
Virðist stundum litið á að hér sé
um að ræða einhverja sérstaka
kappa sem hafi fengið einhverju
mikilvægu áorkað. Persónulega
finnst mér þessar fréttir aðeins
nöturlegar og framferði þessara
manna veiðimönnum skaðlegt,“
skrifar Jón, sem sjálfur kveðst
hafa stundað veiðar á fuglum í um
það bil fjörutíu ár.
„Sem betur fer heyrir það til
undantekninga að menn hagi sér
með þessum hætti nú á dögum.
Ekki vegna þess að menn hafi ekki
lent í þeim aðstæðum að þeir hafi
getað verið svona stórtækir heldur vegna þess að menn hafa skilning á því að slíkt framferði leiðir
aðeins til þess að endingu að veiðar verði bannaðar. Raunar á slík
magnveiði ekkert skylt við veiðigleði heldur frekar taumlausa
græðgi,“ segir Jón og spyr hvort
líklegt sé að áskoranir um hóflega
veiði verði virtar af slíkum magnveiðimönnum.
- gar

„Ég vil líkja þessu við muninn á fluguveiði og maðkveiði“,
segir Pétur Alan Guðmundsson,
kaupmaður og hundadómari, um
fuglaveiðar þar sem hundurinn
og samspil hans við veiðimanninn skiptir meira máli en fjöldi
fugla í pokanum.
„Við förum gjarna á svæði sem
aðrir líta ekki við; sléttur frekar
en fjöllin. Stórir fuglahópar eru
ekki fyrir okkur. Þetta snýst um
að þjálfun hundsins skili bráð,“
segir Pétur.
Góður fuglahundur leitar að
rjúpu, fælir hana upp og veiðimaðurinn skýtur hana á flugi. Þá
eftirleitar hundurinn, sem snýst
um að fullvissa veiðimanninn um
að fleiri fuglar séu ekki á svæðinu. Síðast sækir hundurinn fuglinn sem var skotinn.
„Ég hef lent í því að skjóta
minnst en komið með mest heim
af því að hundlausir veiðimenn
týna iðulega fuglum,“ segir Pétur.
„Hundurinn finnur líka dauðskotna fugla frá öðrum, sem er
annar kostur.“
Þjálfun hundsins skiptir að

AF BAKKANUM

VEITT Í VASANA Jón B. Jónasson veiðir

Rjúpnaveiðin hefst á morgun og mörg hundruð áhugamenn um skotveiði ganga til
veiða. Hver og einn þeirra
nálgast bráð sína með
ólíkum áherslum. Vaxandi
hópur skotveiðimanna getur
ekki hugsað sér lengur að
fara til fuglaveiða án þess
að við hlið þeirra sé góður
og vel þjálfaður veiðihundur.

Í LOK VEIÐIDAGS Vorsteh-tíkurnar Zetu
Jökla og systir hennar Zetu Jara stoltar
með bráð. Þær eru tveggja og hálfs árs
þegar eigandi þeirra tekur myndina.

Á VEIÐUM Írska setter tíkin Kvikneskog-

Á VESTFJÖRÐUM Vorsteh-tíkin Gæfu Beretta sem náði þrefaldri meistaratign. Íslensk-

en’s Sparta reisir rjúpur. Eigandi Egill
Bergmann.

ur, alþjóðlegur og veiðimeistari. Hún er tíu ára þegar eigandinn Pétur Alan tekur
myndina.
MYNDIR/PÉTUR ALAN

sjálfsögðu miklu máli því sportið
við veiðar með þjálfuðum hundum er samspil manns og hunds.
„Þetta snýst um að uppskera veiði
með því að nýta eðlislæga eiginleika tegundarinnar.“
Nokkrar tegundir fuglahunda
eru hér á landi og má nefna
tegundirnar Breton, enskan,
írskan og Gordon setter, snögghærðan Vorsteh, strýhærðan

Vorsteh, Vizsla og Weimaraner.
Pétur segir að þjálfun hundsins bæti veiðimanninum upp
þann litla tíma sem gefist orðið
hérlendis til rjúpnaveiða. Utan
varptíma, og á meðan ungar eru
að verða fleygir, stunda fuglahundamenn stífar æfingar. Þetta
gefur mikla útiveru sem annars
kæmi síður til. Reglulega eru
síðan haldin veiðipróf á vegum

Hundaræktarfélags Íslands, sem
Pétur segir afar mikilvæg.
„Það er erfitt að lýsa þessari
tilfinningu. Þegar maður er
kominn með fugl í pokann sem
hundurinn skilar þá er það stórkostlegt.“
Frekari upplýsingar eru á
fuglahundadeild.is og einnig er
Vorsteh-klúbbur á Facebook.
svavar@frettabladid.is

Lokasprettur á risaafslætti

Margir hlýddu kalli Mokveiðifélagsins

Lax-á býður nú síðustu veiðidaga ársins í Ytri-Rangá
á sextíu prósent afslætti. Dagurinn kostar nú átta
þúsund krónur á stöng í stað 19.800 króna áður. Að
því er kemur fram á vef fyrirtækisins eru enn margar
stangir lausar þessa síðustu daga. Lokadagurinn er á
sunnudag.

Ríflega tvö hundruð manns mættu og skemmtu sér konunglega
á uppskeruhátíð sem Mokveiðifélagið stóð fyrir um síðustu helgi
fyrir alla áhugasama stangveiðimenn. Ekki spillti fyrir að styrktaraðilar kvöldsins gáfu rausnarlega vinninga í happdrætti fyrir gesti.
Mun hafa verið lítill kreppubragur á þeirri vinningaskrá. Þetta
kemur fram í skeyti Mokveiðifélagsins sem birtist á votnogveidi.is.

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI N1

REYNSLUBOLTAR
MEÐ RÍKA
ÞJÓNUSTULUND
KOMDU VIÐ Á NÆSTA
HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI
N1. VIÐ TÖKUM VEL
Á MÓTI ÞÉR.
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Opið alla Sími 660 3350

· Hjólbarðaþjónusta fyrir alla bíla, stóra, smáa, gamla og nýja
· Fagleg og skjót vinnubrögð
· Hagstætt verð
· Landsins mesta úrval af dekkjum og felgum
· Á dekkjahótelum N1 býðst þér að geyma sumardekkin
gegn vægu gjaldi
· Bjóðum vaxtalaus lán til allt að 12 mánaða, aðeins 3%
lántökugjald
Kynntu þér nýja vefverslun með hjólbarða á www.n1.is

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

Meira í leiðinni

RJÚPA Veiðimenn hafa næstu vikur til

að ná sér í jólarjúpurnar.

Skotið í jólamatinn:

Rjúpnaveiðin
hefst á morgun
Á morgun hefst rjúpnaveiði. Sem
fyrr eru takmarkanir á veiðunum og algert sölubann á rjúpum.
Leyft verður að veiða næstu sex
helgar í samtals átján daga. Veiða
má á föstudögum, laugardögum og
sunnudögum.
- gar

SVFR á útleið í Soginu?

Syðri-Brú út og
Ásgarður óviss
Stangaveiðifélag Reykjavíkur
heldur ekki leigunni á Syðri-Brú í
Soginu því annar aðili hefur gert
hærra tilboð. Þá hefur sveitarstjórn Grímsness- og Grafningshrepps frestað að afgreiða tilboð
SVFR í veiðirétt í landi Ásgarðs.
Beðið er tilboða í kjölfar auglýsingar um sölu eignarinnar. Um
er að ræða tvær stangir í laxveiði og þrjár silungastangir
ásamt afnotum af veiðihúsinu á
veiðitímanum.
- gar

SPORT
DAGAR

Allur SPORT-fatnaður
Allir SPORT-skór
Allar SPORT-töskur

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

WWW.UTILIF.IS

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 52087 10/10

20% afsláttur:
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> Philip Seymour Hoffman

VIÐ TÆKIÐ JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON BÍÐUR EFTIR ÓVÆNTUM ENDALOKUM

„Stundum líður mér illa yfir allri frægðinni og athyglinni sem ég hlýt. Það fer
allt eftir hvaða dagur það er og hvað er
í gangi. Ég hef enga löngun til þess að
verða frægari en ég er. Ég þarfnast
þess ekki.“

Leiðinlegt hringsól í Hringekjunni
Það er algengt að þeir sem feta í fótspor sér sterkari einstaklinga standist
sjaldan samanburðinn. Þannig komst Geir H. Haarde aldrei með tærnar
þar sem Davíð Oddsson hafði hælana þegar sá fyrrnefndi tók við
embætti forsætisráðherra 2006. Eins muna fleiri eftir Sigur Rós
þegar bandið hitaði upp fyrir Will Oldham á Gauknum í febrúar
1999 – bandið hafði enn ekki gefið út Ágætis byrjun. Ónefndur
er velski leikarinn Timothy Dalton, sem tók við af Roger Moore
í hlutverki James Bond undir lok níunda
áratugar síðustu aldar. Dalton er reyndar
svo óheppinn að vera borinn saman við
þá Sean Connery, Roger Moore og George
Lazenby, sem lék Bond í einni mynd
á sjöunda áratugnum og hefur unnið
sér það eitt til frægðar að vera þeirra
lakastur.
Það er heilmikill Dalton í sjónvarps-

Philip Seymour Hoffman fer
með aðalhlutverk í kvikmyndinni Capote, en Hoffman vann
einmitt Óskarsverðlaunin fyrir
leik sinn í myndinni. Capote er á
dagskrá Stöðvar 2 Bíó klukkan
22 í kvöld.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

SKJÁREINN

15.20 Fólk og firnindi - Kverkfjöll:

07.00 Barnatími Stöðvar 2 (9:18) Lati-

07.00 Enski deildabikarinn: New-

Djásnið í kórónu landsins Þáttaröð eftir
Ómar Ragnarsson. Textað á síðu 888 í Textavarpi.

bær, Stuðboltastelpurnar, Maularinn

castle - Arsenal

17.45 Spænsku mörkin 2010-2011 Sýnt
frá öllum leikjunum, öllum mörkunum og
öllum helstu tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska boltanum.

anmyndaflokkur um lækninn Martin Ellingham.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Sjálfstætt fólk
11.00 Gilmore Girls
11.45 Logi í beinni
12.35 Nágrannar
13.00 NCIS (19:25)
13.45 La Fea Más Bella (260:300)
14.30 La Fea Más Bella (261:300)
15.15 The O.C. 2 (5:24)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo,

20.50 Bræður og systur (77:85) Banda-

Gulla og grænjaxlarnir

rísk þáttaröð um hóp systkina, viðburðaríkt líf
þeirra og fjörug samskipti.

16.35 Latibær (9:18)
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.58 The Simpsons (4:21)
18.23 Veður Markaðurinn.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (3:24)
19.45 How I Met Your Mother (5:24)
20.10 Eldsnöggt með Jóa Fel (5:10) Ell-

16.25 Kiljan (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Herbergisfélagar (13:13)
17.50 Herramenn (46:52)
18.00 Stundin okkar (e)
18.25 Bombubyrgið (8:26)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Martin læknir (8:8) Breskur gam-

21.35 Nýgræðingar (168:169) Gamanþáttaröð um lækninn J.D. Dorian.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.20 Sporlaust (10:24) Bandarísk
spennuþáttaröð um sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að týndu fólki.

23.05 Himinblámi (20:24) (e)
23.50 Kastljós (e)
00.10 Fréttir (e)
00.20 Dagskrárlok

08.00 Mr. Wonderful
10.00 Proof
12.00 Happily N‘Ever After
14.00 Mr. Wonderful
16.00 Proof
18.00 Happily N‘Ever After
20.00 Wedding Daze
22.00 Capote
00.00 District B13
02.00 C.R.A.Z.Y.
04.05 Capote
06.00 27 Dresses

18.30 Enski deildabikarinn: Newcastle - Arsenal

20.10 PGA Tour 2010 Skyggnst á bak við
tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi.
21.05 Inside the PGA Tour 2010
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni í golfi.

21.30 Monte Carlo 1 Sýnt frá European
Poker Tour þar sem mætast allir bestu spilarar heims.

22.20 Main Event Sýnt frá World Series
of Poker Main Event þar sem samankomnir
eru allir bestu spilarar heims.

23.10 UFC 121 Útsending frá UFC 121 en
þangað eru mættir allir bestu bardagamenn
heims.

18.50 Real Hustle (8:8)
19.15 Game Tíví (7:14)
19.45 Whose Line Is It Anyway (12:20)
20.10 The Office (10:26)
20.35 Hæ Gosi (5:6) Ný íslensk gamansería þar sem tekið er á alvöru málefnum á
ferskan og sprenghlægilegan hátt.

21.05 House (10:22) Bandarísk þáttaröð.
21.55 CSI: Miami (5:24) Bandarísk saka-

léttum nótum.

20.45 NCIS: Los Angeles (11:24)
21.30 Human Target (2:12) Ævintýraleg-

20.00 Premier League World 2010/11

23.05 Spaugstofan
23.35 Hlemmavídeó (1:12)
00.05 Mér er gamanmál
00.35 The Mentalist (3:22)
01.20 Numbers (1:16)
02.10 The Pacific (6:10)
03.00 Third Man Out
04.40 Stay Alive
06.05 The Simpsons (4:21)

(4:13)

22.45 Jay Leno (136:260) Spjallþáttur á

18.15 Sunderland - Aston Villa Enska

22.15 The Forgotten (15:17) Spennuþættir í anda Cold Case.

07.10 Nýtt útlit (6:12)
08.00 Dr. Phil (35:175)
08.40 Rachael Ray (111:175)
09.25 Pepsi MAX tónlist
12.00 Nýtt útlit (6:12)
12.50 Pepsi MAX tónlist
15.45 Parenthood (4:13)
16.35 Rachael Ray (112:175)
17.20 Dr. Phil (36:175)
18.00 America‘s Next Top Model

málasería um Horatio Caine og félaga hans.

efta þáttaröðin með sjónvarpskokknum og
bakarameistaranum Jóa Fel.

ir spennuþættir um mann sem er hálfgerð
ofurhetja.

þættinum Hringekjunni sem hóf göngu sína í Ríkissjónvarpinu í byrjun
mánaðar. Þótt mér hafi ekki fundist forveri hans Spaugstofan neitt sérlega
góð um árabil verður að segjast að Hringekjan er langt frá því að komast
upp á sama stall. Sett Hringekjunnar er svo barnalega einfalt að það ætti
fremur heima í barnaþætti, viðtölin svo viðvaningsleg að sker í eyru og
grínið, sem þáttastjórnandinn leikur sjálfur í, ekki boðlegt í vinahópi. Þá
minna tónlistaratriðin á útjaskaða bíldruslu, svo oft hafa flest lögin verið
flutt í söngvakeppnum framhaldsskóla að ég legg ekki lengur
við hlustir. Meira að segja einn af sniðugri uppistöndurum
landsins verður hjóm eitt innan um leiðindin. Eina tónlistin
sem kveikir neista er upphafsstefið; það minnir á
bresku sjónvarpsþættina Óvænt endalok sem nutu
vinsælda fyrir þrjátíu árum. Endalokin voru þar eftir
bókinni, óvænt, og urðu til þess að áhorfendur biðu
spenntir eftir næsta þætti. Þegar Hringekjan byrjar
langar mig því miður helst til að skipta um stöð.

23.30 Nurse Jackie (4:12)
00.00 United States of Tara (4:12)
00.30 Last Comic Standing (7:14)
01.15 CSI: Miami (5:25)
02.00 Kill Bill Volume 2
04.20 Pepsi MAX tónlist

úrvalsdeildin.
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu
og skemmtilegum hliðum.

20.30 Football Legends - Ronaldinho

17.10 Golfing World (23:70) Daglegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um allt það nýjasta í golfheiminum.

19.15 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufarsmál sem hvað helst
brenna á okkur.
20.00 Entourage (3:12) Fimmta þáttaröðin um framabrölt Vincent og félaga.

20.30 Little Britain (1:6) Stöð 2 rifjar nú
upp þættina sem slógu svo rækilega í gegn
með þeim félögunum Matt Lucas og David
Walliams og færðu þeim heimsfrægð.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Pretty Little Liars (9:22) Dramatískir spennuþættir sem byggðir eru á metsölubókum eftir Söru Shepard.

22.35 Grey‘s Anatomy (5:22) Sjöunda
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem gerist á
skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattle-borg.

23.20 Medium (6:22) Sjötta þáttaröð
þessa dulmagnaða spennuþáttar sem fjallar
um sjáandann Allison Dubois.

00.05 Nip/Tuck (5:19)
00.50 Entourage (3:12)
01.20 Little Britain (1:6)
01.50 The Doctors
02.30 Fréttir Stöðvar 2
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan með Hildu Jönu
Gísladóttur Fjölbreyttur þáttur um norðlenskt mannlíf.

Í þessum mögnuðu þáttum eru margir af
bestu knattspyrnumönnum sögunnar skoðaðir og skyggnst á bakvið tjöldin. Í þessum
þætti verður fjallað um Ronaldinho, leikmann
AC Milan á Ítalíu.

18.00 Golfing World (24:70)
18.50 PGA Grand Slam of Golf 2010

20.00 Hrafnaþing Gísli Gíslason hjá MSC
um vottun sjávarafurða.

(1:2) Sigurvegararnir á risamótunum fjórum
eigast við á árlegu móti sem fer núna fram
á Bermúda.

21.00 Undir feldi Evrópumálin undir feldi
eða hvað?

20.55 Premier League Review 2010/11

22.00 Golfing World (24:70)
22.50 European Tour - Highlights

Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og
krufðir til mergjar.

21.50 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
22.20 Birmingham - Blackpool Enska
úrvalsdeildin.

2010 (4:10) Vikulegur þáttur þar sem farið er
yfir nýjustu mótin á Evrópumótaröðinni.

23.40 Golfing World (24:70)
00.30 ESPN America
06.00 ESPN America

21.30 Eldum íslenskt Brakandi íslenskir bragðlaukar.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Sýningar í
fullum gangi
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.10
Eldsnöggt með Jóa Fel

SKJÁREINN FÆRIR ÞÉR MEIRA ÍSLENSKT

Ellefta þáttaröðin með sjónvarpskokknum og bakarameistaranum
Jóa Fel. Hann snýr nú aftur ferskari
en nokkru sinni fyrr til að kenna
okkur að elda gómsæta rétti án
mikillar fyrirhafnar og
af hjartans lyst. Í kvöld
eldar Jói nautafille
með beini, nautasteik
að hætti postulanna
tólf og gerir gómsætan eftirrétt
sem ber heitið
sabaglion.

SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum
á SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem
þér hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér

aðgang að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda
í SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni.
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismunandi
pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.

EKKERT
VENJULEGT
SJÓNVARP

Veldu áskrift á skjareinn.is: Skjáreinn 2.890 kr.

12.30 Deal or No Deal 13.05 Monarch of the
Glen 13.55 Absolutely Fabulous 14.25 Absolutely
Fabulous 14.55 My Family 15.25 Waterloo Road
16.15 The Weakest Link 17.00 Deal or No Deal
17.35 My Hero 18.10 Benidorm 18.40 Top
Gear 19.30 Silent Witness 20.20 Come Dine
With Me 20.45 Come Dine With Me 21.10 Top
Gear 22.00 EastEnders 22.30 Silent Witness
23.20 Top Gear

12.00 Hvad er det værd? 12.30 Spise med Price
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie
Mix 14.00 Hjerteflimmer Classic 14.30 Fillmore
14.50 Nik & Jan 15.00 Karlsson på taget 15.30
Fandango 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Aftenshowet 2. del
17.30 Rabatten 18.00 Sporløs 18.30 Fængslet
19.00 TV Avisen 19.25 Jersild Live 19.50
SportNyt 20.00 Hævet over mistanke 21.10 Nul
tolerance 22.55 Boogie Mix 23.45 Godnat

12.30 Tinas mat 13.00 NRK nyheter 13.10
Sjukehuset i Aidensfield 14.00 Derrick 15.00 NRK
nyheter 15.10 Tid for tegn 15.25 Ardna - Samisk
kulturmagasin 15.40 Oddasat - nyheter på samisk
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Førkveld
16.40 Distriktsnyheter 17.45 Schrödingers katt
18.15 Sjøsprøyt 18.55 Distriktsnyheter 19.30
Debatten 20.20 Hjerte til hjerte - Spelet 21.00
Kveldsnytt 21.15 Spekter 22.00 Nasjonalgalleriet
22.30 FBI 23.30 Blues jukeboks

FRÁBÆR ÍSLENSKUR
SJÓNVARPSÞÁTTUR
Í KVÖLD KL. 20.35

SVT 1
12.15 Fråga doktorn 13.00 Uppdrag Granskning
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Anslagstavlan 15.00 Kvinnan i mitt liv 15.15 Vem
tror du att du är? 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport
med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15
Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00
Mitt i naturen 18.30 Niklas Mat 19.00 Life 20.00
Debatt 20.45 Undercover Boss 21.35 Veckans
brott 22.35 Uppdrag Granskning 23.35 Nurse
Jackie

ÞAÐ SEM ARI ELDJÁRN VEIT UM STEINDA – OG STEINDI UM ARA

ENNEMM / SÍA / NM43681

06.39 Morgunútvarp hefst 06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.05 Okkar
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.13 Litla
flugan 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 13.00
Heimur hugmyndanna 14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Stormur 15.25 Bláar
nótur í bland 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.21 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir 19.00 Sinfóníukvöld Á leið í tónleikasal 19.27 Sinfóníutónleikar
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Forvitin öll
23.20 Til allra átta 00.05 Næturtónar

SkjárBíó VOD, SkjárFrelsi og SkjárHeimur er aðgengilegt um Sjónvarp Símans. Með Digital Ísland+ fæst aðgangur að SkjáEinum og SkjáFrelsi.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

MORGUNMATURINN

28. október 2010 FIMMTUDAGUR
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Mundi fékk fötin sín aftur
„Við duttum í lukkupottinn og
endur heimtum allan lagerinn
okkar gegn fundarlaunum,“ segir
Mundi fatahönnuður en Fréttablaðið sagði frá því um daginn að
brotist hefði verið inn í nýopnaða
búð hans á Laugaveginum og lagerinn nánast tæmdur. „Við fengum
allt til baka og þurfum því ekki spá
í þessu meir sem er mikill léttir,“
segir Mundi.
Hann er þessa dagana að undirbúa frumsýningu hér á landi á
sinni fyrstu stuttmynd sem nefnist Rabbit Hole. Myndin var sýnd
í fyrsta skiptið á tískuvikunni í
París þar sem henni var vel tekið.
„Viðtökurnar voru frábærar og

„Ég fæ mér yfirleitt alltaf
hafragraut í morgunmat. Ég fæ
mér samt alltaf hafragraut á
leikdegi. Stundum leyfi ég mér
meira að segja að setja kanilsykur út á.“
Karen Knútsdóttir, landsliðskona í
handbolta.

áhorfendur voru ánægðir,“ segir
Mundi en hann er bæði handritshöfundur og leikstjóri myndarinnar en aðstandendur netmiðilsins Daze Digital hrifust af henni
og verður hún sýnd þar á næstu
dögum.
En hvað er tískustuttmynd?
„Þetta er kannski ekki beint
tískustuttmynd heldur meira svona
súrrealískt ævintýri. Allir leikarar
klæðast fötum frá mér og auðvitað sýnir hún fatnaðinn vel,“ segir
Mundi en myndin hefur lúmska
tengingu við ævintýrið um Lísu í
Undralandi og fjallar um unga og
sæta norn, sem leikin er af fyrirsætunni Brynju Jónbjarnadóttur.

Hún lendir í ýmsum ævintýrum í
myndinni rétt eins og Lísa.
Myndin verður sýnd í kvöld í
Bíó Paradís klukkan 20 og býður
Mundi alla velkomna að sjá hana.
„Ég hlakka mikið til að sýna myndina hér heima og get vel trúað mér
til að setjast í leikstjórastólinn
aftur. Þetta var mjög gaman.“ - áp

Í LEIKSTJÓRAHLUTVERKI Fatahönnuðurinn Mundi frumsýnir sína fyrstu
stuttmynd í kvöld og er spenntur að
sjá viðbrögðin hjá samlöndum sínum
en myndin fékk góðar viðtökur á
tískuvikunni í París.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

JÓHANN PÁLL: TRACEY COX ÁTTI Í ÁSTARSAMBANDI HÉR FYRIR SEX ÁRUM

Heimsþekkt daðurdrottning
á leið til Íslands á nýjan leik

ELDGOSINU LOKIÐ Tryggingarfélög í Hollywood eru nú reiðubúin að tryggja kvikmyndagerð á Íslandi eftir að eldgosið setti landið á svartan lista.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ísland fær samþykki
frá Hollywood
Ísland hefur verið tekið af svörtum lista tryggingarfélaga sem sérhæfa sig í að tryggja kvikmyndagerð utan Ameríku. Ísland lenti á
þessum lista þegar eldgosið í Eyjafjallajökli stóð sem hæst og flugsamgöngur um allan heim röskuðust. Fulltrúi stórfyrirtækisins
Warner Bros. gerði úttekt á nokkrum atriðum hér á landi sökum
þess að fyrirtækið leitar nú að
tökustað fyrir stórmynd sem það
hyggst framleiða og kemur Ísland
til greina sem mögulegur tökustaður.
Leifur B. Dagfinnsson, framleiðandi hjá True North, segir þetta
ánægjulegt enda hafi eldgosið sett

strik í reikninginn og þá ekki síst
tryggingarþáttinn. Leifur bendir
jafnframt á að allur kraftur hafi
verið lagður í ferðaþjónustu og
uppbyggingu hennar en minna hafi
borið á átaki vegna kvikmyndagerðar. „Menn geta bara horft til NýjaSjálands og hversu mikils virði
kvikmyndagerð er í þeirra huga
og spurt sig hvort íslensk stjórnvöld séu að gera nóg,“ segir Leifur. Eins og kemur fram á öðrum
stað í Fréttablaðinu leiddi forsætisráðherra Nýja-Sjálands samninganefnd við Warner Bros. vegna
kvikmyndanna um Hobbitann eftir
Peter Jackson sem tryggir hátt í tvö
þúsund manns vinnu.
- fgg

Ö
U
U

Lau 4.12. Kl. 11:00
Lau 4.12. Kl. 13:00
Lau 4.12. Kl. 14:30
Sun 5.12. Kl. 11:00

Sun 5.12. Kl. 13:00
Sun 5.12. Kl. 14:30

Finnski hesturinn (Stóra sviðið)
Lau 30.10. Kl. 20:00 4. sýn
Sun 31.10. Kl. 20:00 5. sýn
Fös 5.11. Kl. 20:00 6. sýn
Lau 6.11. Kl. 20:00 7. sýn

U
Ö
Ö
U

Fim 11.11. Kl. 20:00 8. sýn
Fös 12.11. Kl. 20:00
Fös 19.11. Kl. 20:00
Lau 20.11. Kl. 20:00

Ö
U
Ö
Ö

Sun 21.11. Kl. 15:00 br. sýn.tími
Lau 27.11. Kl. 20:00
Sun 28.11. Kl. 20:00

Fíasól (Kúlan)
Lau 30.10. Kl. 13:00
Lau 30.10. Kl. 15:00
Sun 31.10. Kl. 13:00
Sun 31.10. Kl. 15:00
Lau 6.11. Kl. 13:00
Lau 6.11. Kl. 15:00
Sun 7.11. Kl. 13:00

U
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Sun 7.11. Kl. 15:00
Lau 13.11. Kl. 13:00
Lau 13.11. Kl. 15:00
Sun 14.11. Kl. 13:00
Sun 14.11. Kl. 15:00
Lau 20.11. Kl. 13:00
Lau 20.11. Kl. 15:00

Ö
Ö
Ö

Sun 21.11. Kl. 13:00
Lau 27.11. Kl. 13:00
Lau 27.11. Kl. 15:00
Sun 28.11. Kl. 13:00
Sun 28.11. Kl. 15:00

Lau 6.11. Kl. 20:00
Fim 11.11. Kl. 20:00
Fös 12.11. Kl. 20:00
Lau 13.11. Kl. 20:00
Fös 19.11. Kl. 20:00
Lau 20.11. Kl. 20:00

U
U
Ö
Ö
Ö
Ö

Fös 26.11. Kl. 20:00
Lau 27.11. Kl. 20:00
Fös 3.12. Kl. 20:00
Lau 4.12. Kl. 20:00

Hænuungarnir (Kassinn)
Fim 28.10. Kl. 20:00
Fös 29.10. Kl. 20:00
Lau 30.10. Kl. 20:00
Sun 31.10. Kl. 20:00
Fim 4.11. Kl. 20:00
Fös 5.11. Kl. 20:00

U
U
Ö
U
U
U

Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Mið 27.10. Kl. 19:00
Fim 28.10. Kl. 19:00
Mið 3.11. Kl. 19:00 Aukas.
Sun 7.11. Kl. 19:00

U
U
U
U

Mið 10.11. Kl. 19:00
Sun 14.11. Kl. 19:00
Mið 24.11. Kl. 19:00
Fim 25.11. Kl. 19:00

Ö
Ö
Ö

Fim 18.11. Kl. 20:00 Aukas. Ö
Fös 26.11. Kl. 20:00
Ö
Fim 2.12. Kl. 20:00 Aukas.

Aukas.
Aukas.

U
U
Ö
Ö

Lau 11.12. Kl. 19:00 Aukas. Ö
Sun 12.12. Kl. 19:00 Aukas. Ö

Gerpla (Stóra sviðið)
Fös 29.10. Kl. 20:00
Fim 4.11. Kl. 20:00
Lau 13.11. Kl. 20:00

COX VINSÆL
Tracey Cox naut mikilla vinsælda hjá
hinu kyninu þegar hún heimsótti
Ísland fyrir sex árum. Þá átti hún, að
sögn útgefandans Jóhanns Páls, í
ástarsambandi við íslenskan mann.
Hún sækir landið heim aftur 10.
nóvember.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

vel þjónar á fínustu veitingastöðum hafi gert hosur sínar grænar
fyrir henni.
„Íslenskir karlmenn mega vera
stoltir því Tracey er mikill sér-

fræðingur á sínu sviði og hátt
skrifuð,“ segir Jóhann og bætir
því við að hann viti ekki betur en
að Tracey sé á lausu um þessar
mundir.
freyrgigja@frettabladid.is

Kristmundur Axel með nýtt lag

Leitin að jólunum
Lau 27.11. Kl. 13:00
Lau 27.11. Kl. 14:30
Sun 28.11. Kl. 13:00
Sun 28.11. Kl. 14:30

„Tracey kom hingað fyrir sex
árum síðan, þegar við gáfum út
bókina hennar Súpersex. Og það
má eiginlega segja að hún hafi
fallið fyrir landi og þjóð,“ segir
Jóhann Páll Valdimarsson, bókaútgefandi hjá Forlaginu. Kynlífs- og
sambandssérfræðingurinn Tracey
Cox heimsækir Ísland á nýjan leik
10. nóvember til að kynna bókina
sína Lostaleikir. „Tracey hefur
margoft óskað eftir því að fá að
koma hingað aftur. Hún hlaut
mjög góðar viðtökur hjá þjóðinni á
sínum tíma og kenndi Íslendingum
heilmikið um rómantík og nýstárleg rekkjubrögð.“
Jóhann sjálfur segist ekki hafa
notið persónulegrar leiðsagnar
hennar heldur hafi samband þeirra
eingöngu verið á faglegum nótunum. „Ástæðan fyrir því að fáum
hana til landsins er sá mikli drungi
og þungi sem hvílir yfir samfélaginu. Við erum auðvitað að gefa út
nýja bók eftir hana en ég held að
Íslendingar hafi gott af því að fá
ráð hjá henni varðandi rómantík
og rekkjubrögð því Tracey fullyrðir í nýju bókinni að hún geti hjálpað til við að senda fólk upp í sjöunda unaðsheiminn. Og hver hefur
ekki gott af því á þessum síðustu
og verstu?“
Jóhann lumar jafnframt á leyndarmáli sem ekki hefur áður verið
dregið fram í dagsljósið en Tracey átti í rómantísku ástarsambandi
við íslenskan karlmann meðan á
dvöl hennar stóð fyrir sex árum.
„Og það var ekkert til að draga úr
áhuga hennar á heimsókninni,“
segir Jóhann og bætir því við að
karlpeningurinn hafi gengið með
grasið í skónum á eftir Cox, sumir
hafi gengið lengra en aðrir og jafn-

Fös 3.12. Kl. 20:00

Ö

„Þetta er mjög gott lag, svo vonandi gengur þetta upp hjá okkur,“
segir Kristmundur Axel Kristmundsson sem frumflutti lagið
„Það birtir alltaf til“ á tónlistarstöðinni FM 957 í gær. Kristmundur Axel sló í gegn í Söngkeppni
framhaldsskólanna síðasta vor
þegar hann rappaði lag um pabba
sinn.
Kristmundur hefur síðustu mánuði fylgt eftir vinsældum lagsins,
Komdu til baka, en nú er hann tilbúinn að taka næsta skref. Með
honum syngur Elín Lovísa Elíasdóttir, en hún er yngri systir söngkonunnar Klöru Óskar Elíasdóttur sem söng með Nylon en er nú í
söngflokknum The Charlies. „Elín
Lovísa er rosalega góð og það var
gaman að vinna með henni,“ segir
Kristmundur.
Elín sjálf var ekki viðstödd í
hljóðveri FM 957 þegar lagið var
frumflutt. „Ég var ekki á staðnum
en var með stillt á FM og fannst
þetta æði,“ segir Elín Lovísa.
Klara Ósk, systir Elínar, er löngu
orðin þekkt innan tónlistargeirans
og því athyglisvert að vita hvort

NÝTT DÚÓ Kristmundur Axel og Elín Lovísa voru að senda frá sér lagið Það birtir alltaf
til. Elín Lovísa er yngri systir Klöru úr Nylon. Í bakgrunni eru upptökustjórarnir í Stop
Wait Go.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Elín stefni hærra en systir sín.
„Ef þetta lag slær í gegn er aldrei
að vita hvað tekur við. Er hægt að
verða eitthvað frægari en hún?“
segir Elín og hlær.
Kristmundur Axel segist ekki
vita hvort von sé á fleiri lögum frá

honum. „Við byrjum bara á þessu
og sjáum svo til hvað gerist.“
Það voru strákarnir í Stop Wait
Go sem sáu um útsetninguna á laginu en þeir hafa verið að útsetja
lög fyrir The Charlies, Frikka Dór,
Haffa Haff, Steinda jr. og fleiri. - ka

*

Stökktu á frábært tækifæri!
Í einn sólarhring bjóðum við tilboðsverð á ﬂugsætum í Alpana. Þannig
kemst þú á skíði fyrir lægra verð hvort sem þú bókar aðeins ﬂugsætið
eða heildarpakka.
Skíðastökkið hefst í dag, ﬁmmtudaginn 28. október, og gildir í
sólarhring! Tilboðið rennur út kl 12:00 á hádegi föstudaginn 29. október.

Skíðaáfangastaðir: Madonna Di Gampiglio (Ítalía), Selva Val Gardena (Ítalía) og Davos (Sviss)
* Verð á ﬂugi aðra leið til Verona með ﬂugvallarsköttum. Framvísa þarf farseðli til að fá kaupaukann frá Útilíf í Glæsibæ.

Ath!

íðaferð
Ef þú bókar sk
tum við
hjá okkur þá lá
in þín og
bera undir skíð
frítt hjá
brýna kantana
Útilíf !*
Lágmúli 4 108 Reykjavík // sími: 585 4000 // info@uu.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Fjarstýrir Eyjunni
Þorfinnur Ómarsson, ritstjóri
Eyjunnar, og Ástrós Gunnarsdóttir kona hans flytja til Brussel í
vikunni. Þar opnar Ástrós fljótlega
pilates-stúdíó. Stutt er síðan auglýst var eftir nýjum ritstjóra Eyjunnar. Hann hefur látið bíða eftir sér
og mun Þorfinnur sinna starfinu að
utan. Þorfinnur mun
ekki ókunnur fjarstýringu á miðlinum en
Eyjunni stýrði hann
um þriggja mánaða
skeið frá Panama í
sumar.
- jab

Önnur grínplata
Ari Eldjárn hefur á skömmum
tíma breyst úr feimnum textahöfundi á auglýsingastofu í heitasta
grínara landsins. Uppgangur hans
og félaganna í Mið-Íslandi hefur
verið hraður og mikill og Ari hefur
þess utan verið duglegur að koma
fram við ýmis tilefni. Fyrir jólin í
fyrra gaf Ari út plötu með gamanmálum sínum, Grín
skrín, sem naut
talsverðra vinsælda.
Nú heyrist að von sé
á framhaldi plötunnar innan tíðar og
ætti það að
gleðja sífellt
stækkandi
aðdáendahóp
Ara.

Góður gestur
Reggísveitin Hjálmar fagnar útgáfu
á ljósmyndabók og nýrri plötu með
tónleikum í Háskólabíói á laugardagskvöld. Þar ætlar sveitin að spila
öll sín bestu lög og nýtur fulltingis
blásarasveitar. Þá ætti
það ekki að skemma
fyrir að goðsögnin
Þórir Baldursson
mætir á svæðið með
Hammond-orgel
sitt og leikur
undir með
Hjálmunum.

Byssudagar
Í Sportbúðinni

30%

Allt að
afsláttur af
völdum haglabyssum í fáeina daga
Tvíhleypur frá 69.900, Pumpur frá 49.900
Hálfsjálfvirkar frá 69.900, Takmarkað magn

Langódýrustu rjúpnaskotin?
Sellier & Bellot 36 gr. aðeins 1.395 krónur pakkinn (25 stk)
Rio 36 gr. aðeins 1.595 krónur pakkinn (25 stk)

- hdm

Mest lesið
1

Ólína í hálkuslysi

2

Flutningabíllinn tættist í
sundur

3

Ungbörn sofa lengur vegna
súrefnisskorts

4

Danir sökkva sjóræningjaskipi

5

Færeyskur togari í björtu báli

6

Móðir Gillz: „Þetta jaðrar við
að vera einelti“

Fréttablaðið er með 180%
meiri lestur en Morgunblaðið.
77,5%

Rjúpnavestin vinsælu

Ný sending kemur eftir helgina á frábæru verði
Aðeins 8.995

Munið vinsælu gjafabréfin okkar

27,7%

MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í febrúar til apríl 2010.

Sportbúðin – Krókhálsi 5 – 517 8050

Léttöl

