
MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Ferðalög l Allt l Allt atvinna

 6. nóvember 2010  LAUGARDAGUR

1

3

Barnaleikritið  Alli Nalli og tunglið verður sýnt í Menningarmið-

stöðinni Gerðubergi í dag klukkan 14. Sýningin byggir á samnefndri 

bók Vilborgar Dagbjartsdóttur sem kom fyrst út árið 1959. Hún er 

ætluð áhorfendum frá eins til átta ára. Sjá www.moguleikhusid.is.

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

U m helgina verð ég aust-ur í Fljótshlíð, þar sem ég bý, og þar liggur ekki annað fyrir en að sinna embættisverkum sem formaður sóknarnefndar í Breiðabólsstaðar-sókn,“ segir Óskar um áform helgarinnar, en hann keyrir oft í viku milli sveitar sinnar og vinnu.„Það eru akkúrat 100 kílómetr-ar milli hurða heima á Sámsstaða-bakka og Morgunblaðinu, sem er vel í sveit sett fyrir utanbæjar-fólk. Leiðin er bein og þægileg, og notaleg morgunstund að keyra þetta áður en landið vaknar,“ segir Óskar, sem hlaut kristilegt uppeldi í æsku. 

„Ég tel mig ekki sérstaklega trúaðan en finnst notalegt að sækja sveitamessur þegar klukk-urnar kalla. Ég hef haft mikla ánægju af sóknarnefndarstörfun-um þótt þau hafi virkað framandi þegar ég var beðinn um að gerast formaður, og sé því um veraldlegu hliðina meðan séra Önundur Björnsson sóknarprestur sér um þá andlegu,“ segir Óskar, sem fyrir ellefu árum reisti hús á ætt-jörð eiginkonu sinnar í Fljótshlíð.„Ég sá nú ekki fyrir mér að verða sveitamaður. Bróðir minn var sendur í sveit en ég alltaf hafður í borg sem barn. Mér finnst ég því hafa misst af miklu 

og er nú að vinna það upp af full-um krafti og mikilli ánægju. Um stund var draumurinn að verða bóndi en nú er það of seint, þótt ég sé einmitt að skoða hænsna-kofa sem auglýstir voru í Bænda-blaðinu, við mjög lítið fylgi á heimilinu,“ segir Óskar og brosir. Af reynslu segist hann hafa fullan skilning á orðunum „Fögur er hlíðin og fer ég hvergi“, en svo mælti Gunnar á Hlíðarenda.„Landið verður ekki fegurra en í Fljótshlíð og ótrúlegt að allri þessari fegurð hafi verið safn-að á einn stað. Við blasir Eyja-fjallajökull og í gosinu vorum við í skot línu og þurftum að rýma 

Óskar Magnússon, útgefandi Morgunblaðsins, ætlar að sinna sóknarstörfum í Fljótshlíðinni um helgina:

Óskar er virkur í félagslífi sveitunga sinna og tekur að sér hlutverk í leikritum á þorrablótum. Hann á þrjá afastráka sem koma 

reglulega í afasveit til að keyra traktora og önnur landbúnaðartól sem litlir kallar þurfa að prófa í sveitasælunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fastmótað tilhugalíf  

Shuhui Wang segir frá 

tilhugalífinu í Kína. SÍÐA 4

Afslöppuð í Austurríki 

 Íslensk hjón sem reka skíða-

hótel í Austurríki segja Íslend-

inga panta skíðaferðir á ný.

SÍÐA2

6. nóvember 2010
261. tölublað 10. árgangur

Helgarútgáfa

DÚKLÖGÐU Á METHRAÐA Frjálsíþróttakrakkar settu nýtt met í gær þegar þeir settu dúkinn á gólfið í Laugardalshöll. Krakkarnir voru 
einungis eina klukkustund og 45 mínútur að ljúka verkinu. Undirbúningur fyrir Þjóðfundinn stóð yfir í gær en þúsund manns eru boðaðir á hann. Fundurinn 
hefst klukkan níu í dag.   Sjá síðu 8 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Bjargvættur á jökli
Þórður Guðnason vann 
afrek er hann náði dreng 
úr 30 metra sprungu.
fólk 34

INNSÆIÐ 
að leiðarljósi

kvikmyndir 24

Harðræði hefur 
hert þorskinn
náttúra 26

spottið  16

Ísland er spennandi
Margt er hægt að læra af 
Íslendingum, segir Michael 
Porter hagfræðiprófessor.
efnahagslíf 40

Hver er flottastur?
Hilmir Snær 
hefur undur-
samlegasta 
augnaráð allra 
Íslendinga.
útlit 38

Ekki aðalatriði 
að vera fræg

krakkasíðan 52

GERÐU VERÐSAMANBURÐ
LÆGRA LYFJAVERÐ Í 14 ÁR 

–einfalt og ódýrt
Spönginni  •  Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri

MENNING „Það hafa aldrei verið 
gefin út jafn mörg íslensk skáld-
verk, hvorki fyrr né síðar,“ segir 
Kristján B. Jónasson, formaður 
Félags íslenskra bókaútgefenda, 
um skráningar í Bókatíðindi 
2010.

Kristján segir að alls hafi 85 
íslensk skáldverk verið skráð 
í Bókatíðindi. Það sé tólf titl-
um fleira en fyrra metárið 2007. 
Hann kveðst engar skýringar 
hafa á þessari þróun.

„Þetta kemur okkur í opna 
skjöldu, ég verð að segja eins og 
er. Ég hélt að það væri kreppa 
þarna eins og annars staðar og að 
skráningum væri að fækka. En 
svo kemur í ljós að það er ekki. 
Það er gaman að sjá að menn hafa 
trú á þessum markaði og að hann 
hafi ekki gefið eftir eins og óttast 
var. Menn hafa ekki pakkað í vörn 
og veðja alveg jafn mikið á þessi 
jól og önnur,“ segir Kristján.

Þótt íslenskum skáldverkum 

fjölgi eru titlar sem rata í Bókatíð-
indi í heild lítið eitt færri en met-
árið 2007. Nú eru titlarnir 747, um 
fimmtíu færri en árið 2007. Hér á 
meðal eru 129 þýddar bækur fyrir 
börn og 205 bækur í flokkunum 
Fræði og almenn rit.

Það eru hins vegar ævisögurnar 
sem gefa mest eftir. Þær eru 31 
talsins og hafa ekki verið færri 
síðan 1999. Kristján segir komið 
að vissum vegamótum í ævisagna-
gerð. Áherslan sé á þekkt fólk og 

hefðbundnum viðtalsbókum við 
alþýðufólk fækki ört. „Kannski 
er einfaldlega að fækka þessu sér-
kennilega fólki sem hefur óvenju-
lega sögu að segja,“ giskar hann 
á.

Samkvæmt áætlun Félags 
íslenskra bókaútgefenda koma 
alls um 1.500 titlar af allra handa 
bókum út á hverju ári. Hér eru 
keyptar samtals 2,5 milljónir ein-
taka á ári. Það gera um átta bækur 
á hvern Íslending. - gar

Nýtt met í skáldsagnaútgáfu
Ef marka má skráningu í Bókatíðindi Félags íslenskra bókaútgefenda hafa aldrei fleiri íslensk skáldverk 
verið gefin út en í ár. Áætlað er að Íslendingar kaupi að meðaltali átta bækur á ári. Ævisögum fækkar.
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BRETLAND, AP Breski þingmaður-
inn Phil Woolas missir þing-
sæti sitt og má ekki sitja á 
þingi næstu 
þrjú árin, 
samkvæmt 
úrskurði dóm-
stóls sem 
hefur dæmt 
kosningarn-
ar í kjördæmi 
hans ólögleg-
ar.

Woolas, sem 
er þingmaður 
Verkamannaflokksins og var 
innanríkisráðherra í stjórn Gor-
dons Brown, þykir uppvís að því 
að hafa beitt blekkingum í kosn-
ingunum í maí síðastliðnum og 
þannig náð sigri.

Woolas sagði kjósendum að 
Elwyn Watkins, frambjóðandi 
Frjálslynda flokksins í ein-
menningskjördæminu, hefði 
tekið við fé frá herskáum 
múslimum. - gb

LANDBÚNAÐUR Átta myndarlegir 
geithafrar eru nú á Hvanneyri, 
þar sem verið er að taka úr þeim 
sæði og frysta.

„Tilgangurinn með því að 
safna sæði og frysta er að reyna 
að sporna við þeirri miklu skyld-
leikaræktun sem orðið hefur 
innan varnarhólfa og gefa geit-
fjáreigendum tækifæri á að fá 
erfðaefni úr öðrum landshlut-
um,“ segir Birna Kr. Baldursdótt-
ir erfðafræðingur.

Birna lauk nýlega meistaraprófi 
í erfðafræði frá Landbúnaðarhá-
skólanum á Hvanneyri. Niður-
stöður rannsóknar á íslenska 

geitastofninum sem gerð var við 
skólann í tengslum við meist-
araprófið og byggð var á ætt-
argögnum og DNA-greiningum 
sýndi svo ekki verður um villst 
að stofninn er mjög skyldleika-
ræktaður og erfðafjölbreytileiki 
með því allra lægsta sem finnst. 
Samkvæmt niðurstöðum þessar-
ar rannsóknar er staða hans afar 
viðkvæm og íslenski geitastofn-
inn í útrýmingarhættu. 

Þau Birna og leiðbeinandi 
hennar, Jón Hallsteinn Hallsson, 
lektor í erfðafræði við landbún-
aðarháskólann, fengu styrk frá 
Erfðanefnd landbúnaðarins til 

að hefja söfnun hafrasæðis. Auk 
þess hefur Þorsteinn Ólafsson, 
dýralæknir hjá Matvælastofnun, 
komið að verkefninu. 

Sæðingar hafa ekki verið 
stundaðar í geitfé nema í mjög 
litlum mæli og er þetta í fyrsta 
skipti sem sæði er fryst. Geitfjár-
stofninn taldist lengi vel ekki til 
hefðbundinna framleiðslukynja, 
heldur voru geiturnar einkum 
haldnar sem gæludýr. Undanfar-
in ár hefur þetta breyst. Geita-
kjöt selst vel og framleiddir eru 
ostar úr geitamjólk, auk þess sem 
ull og skinn eru nýtt. 
 jss@frettabladid.is

Vænir geithafrar 
saman í sæðistöku
Myndarlegum geithöfrum víðs vegar af landinu hefur verið safnað saman á 
Hvanneyri þar sem tekið er sæði úr þeim. Geitastofninn er í útrýmingarhættu.

GEITASTOFNINUM VIÐHALDIÐ Hér leggur geithafurinn Skuggi sitt af mörkum til viðhalds geitastofninum. Á myndinni eru Birna 
Baldursdóttir erfðafræðingur og Þorvaldur Jónsson hjá Búnaðarsamsamtökum Vesturlands. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

VÍSINDI Deep Impact geimfarið flaug framhjá hala-
stjörnunni Hartley 2 í aðeins 700 kílómetra fjarlægð 
í gær. Halastjarnan er ólík öllum halastjörnum sem 
skoðaðar hafa verið úr návígi til þessa.

Deep Impact geimfarið var næst halastjörnunni 
klukkan 13.50 í gær. Fyrstu nærmyndirnar bárust 
svo til jarðar skömmu eftir klukkan þrjú. Geimfar-
ið og halastjarnan voru þá í um 23 milljón kílómetra 
fjarlægð frá jörðinni.

Halastjarnan, sem er rétt um 1,5 til tveir kíló-
metrar á lengd, minnir einna helst á hnetu eða 
hundabein. Hún virðist slétt og samfelld fyrir miðju 
en stráð hnullungum á hvorum endanum. 

Rannsóknir á halastjörnum þykja mjög mikilvæg-
ur liður í að læra um uppruna sólkerfisins. Í hala-
stjörnum er elsta efni sem finnst í sólkerfinu enda 
eru þær leifar frá myndun sólkerfisins fyrir um 
4.600 milljón árum.

Halastjörnur eru enn fremur taldar leika lykil-
hlutverk í uppruna vatns á jörðinni. Þær eru nefni-
lega að mestu leyti úr ís og þegar jörðin var í 
mótun rigndi halastjörnum yfir jörðina, segir á 
stjornuskodun.is. - shá

Geimfarið Deep Impact flaug framhjá halastjörnunni Hartley 2 í gær:

Hnetulaga halastjarna skoðuð

HARTLEY 2 Í NÆRMYND Deep Impact tók þessa mynd um það 
leyti þegar geimfarið var hvað næst halastjörnunni á fimmtu-
daginn klukkan 13.59. MYND/NASA/JPL/UMD

RÚSSLAND Hópur heimsþekktra 
mennta- og listamanna í Rússlandi 
hefur þrýst á að dómsyfirvöld sýkni 
auðmennina fyrrverandi Mikhaíl 
Khodorkovskí og viðskiptafélaga 
hans, Platón Lebedev. 

Þeir voru helstu stjórnendur og 
aðaleigendur rússneska olíurisans 
Yukos. Khodorkovskí var fyrir sex 
árum talinn ríkasti maður Rúss-
lands og einn af tuttugu auðugustu 
mönnum heims. Þeir voru hand-
teknir árið 2003, sakaðir um skatt-
svik og skjalafals og dæmdir í níu 
ára fangelsi tveimur árum síðar. Ný 
mál voru höfðuð gegn þeim í fyrra 

og fjórtán ára fangelsis krafist ofan 
á fyrri dóm. Yukos-veldið hefur 
verið brotið upp og auður beggja 
talinn að mestu uppurinn.

Netútgáfa Radio Free Europe 
hefur upp úr rússneskum fjölmiðl-
um að ákærur á hendur þeim Khod-
orkovskí og Lebedev séu sprottnar 
undan rifjum stjórnvalda. Þeir hafi 
stutt pólitíska andstæðinga Vladi-
mírs Pútín, forsætisráðherra Rúss-
lands, og vilji hann halda þeim frá 
sér. Khodorkovskí situr níu ára 
dóminn af sér í fangelsi í Síberíu. 

Mál tvímenninganna var tekið 
fyrir í Moskvu í nýliðnum mánuði 

og er gert ráð fyrir að dómsniður-
staða liggi fyrir um miðjan næsta 
mánuð. - jab

TVEIR Í DÓMSALNUM Mikhaíl Khodor-
kovskí og Platón Lebedev, fyrrverandi 
aðaleigendur Yukos. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tveir fyrrverandi ólígarkar í Rússlandi gætu átt yfir höfði sér fjórtán ára fangelsi:

Pólitík enn talin ráða miklu

Þórunn, er mikil sala í Norður-
ljósunum?

„Það er ofboðslega góð þátttaka 
enda er dagskráin frábær og auk 
þess að mestu leyti ókeypis.“

Menningarhátíðin Norðurljósin fer fram 
í Stykkishólmi um helgina. Þórunn 
Sigþórsdóttir er starfsmaður undirbún-
ingsnefndar hátíðarinnar.

ALÞINGI Drög að frumvarpi til 
laga um landslénið .is og önnur 
höfuðlén sem sérstaka skír-
skotun hafa til Íslands er nú til 
umsagnar hjá samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu. 

Lagt er til að íslenska ríkið 
hafi ákvörðunarrétt yfir lands-
léninu .is og öðrum höfuðlénum 
sem sérstaka skírskotun hafa 
til Íslands. Jafnframt er kveð-
ið á um að stjórnvöld fari með 
yfirstjórn höfuðléna með sér-
staka skírskotun til Íslands 
og að starfsemi skráningar-
stofu sem annast muni skrán-
ingar léna undir .is verði háð 
starfsleyfi og eftirliti Póst- og 
fjarskiptastofnunar. 

Á vef ráðuneytisins segir að 
með þessu eigi meðal annars að 
tryggja að .is sé gæðamerki og 
þar með vernda ímynd Íslands.

Frumvarpsdrög um landslén:

Á að vernda 
ímynd Íslands

NORÐURLÖND Í tengslum við þing 
Norðurlandaráðs í vikunni voru 
haldnir kynningarfundir á nor-
rænum styrkjamöguleikum sem 
fyrirtækjum, félagasamtökum 
og einstaklingum standa til 
boða. 

Um 300 manns mættu á þessa 
fundi, sem segir töluvert til um 
áhuga Íslendinga fyrir þeim 
möguleikum sem þeim standa til 
boða.

Eftirspurn eftir styrkjum og 
áhugi á norrænu samstarfi hefur 
aukist undanfarin ár og fyrir-
tæki og einstaklingar eru sífellt 
að verða meðvitaðri og áhuga-
samari um mögulegar leiðir við 
framkvæmd hugmynda á öllum 
sviðum.  

Norrænt samstarf kynnt:

Íslendingar 
áhugasamir

PHIL WOOLAS

Kosning dæmd ógild:

Sigurvegarinn 
fór með lygar

Tvær hreyfilbilanir í röð
Tvær farþegaþotur ástralska flug-
félagsins Qantas hafa orðið fyrir 
hreyfilbilunum í vikunni, báðar í 
Singapúr, sú fyrri á fimmtudag var 
af stærri gerðinni í en sú síðari í gær 
taldist minniháttar. Hreyflarnir eru frá 
Rolls Royce.

ÁSTRALÍA

Stafsetningu breytt
Spænskumælandi fólk þarf að venja 
sig við nýjar stafsetningarreglur, sem 
Konunglega spænska málakademí-
an hyggst kynna spænskumælandi 
þjóðum í Mexíkó í lok mánaðarins. 
Nýju reglurnar eru afrakstur víðtækrar 
samvinnu málfræðinga í 21 landi.

SPÁNN

Rússar handteknir
Þrettán manns hafa verið handteknir 
í Georgíu, sakaðir um njósnir fyrir 
rússneska herinn. Meðal þeirra eru 
fjórir rússneskir ríkisborgarar og sex 
herflugmenn.

GEORGÍA

UMHVERFISMÁL Bæjarstjórn Ölf-
uss hafnar umsókn Sunnlenskrar 
orku ehf. um leyfi til rannsókna á 
jarðhita og grunn- og yfirborðs-
vatni í Grænsdal í Ölfusi umfram 
það sem staðfest er í aðalskipu-
lagi sveitarfélagsins. Bæjarráð 
Hveragerðis segist fagna þessari 
„eindregnu afstöðu Ölfusinga og 
áformum þeirra um hverfisvernd í 
Grænsdal, Reykjadal og á svæðinu 
þar í kring“. Bæjarráðið segir að 
virkjanir á þessu svæði muni hafa 
óafturkræf áhrif á umhverfi og 
lífsgæði þeirra sem næst búi.  - gar

Hvergerðingar ánægðir:

Fagna synjun á 
rannsóknarleyfi

SPURNING DAGSINS



Tilboð um land allt!
JÓLALJÓSAHELGI

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

20% 
AFSLÁTTUR

STARLIGHT
ÚTISERÍUR

ÞESSA HELGI

JÓLASTJARNA
STÓRAR OG FLOTTAR

999kr

Starlight
Hágæða útiseríur, margir litir
VARIST EFTIRLÍKINGAR!

100%
VATNSHELD

1590kr

SILFURBOGI
jólaljós í glugga

1490kr

FROSTRÓS
Hengijólaljós 

í glugga

kl:14:00
Solla og
Íþróttaálfurinn           

skemmta krökkunum

kl:13:00 - 16:00

Allir krakkar fá 

Latabæjarvatn

meðan birgðir endast. 

HEIMSÆKIÐ
JÓLALANDIÐ OKKAR!

Latibær ® & © 2010 Latibær ehf. Öll réttindi áskilin.

LAUGARDAG

LATIBÆR OG  

JÓLALANDIÐ 
       í Skútuvogi

HAUSTLAUKAR
RÝMINGARSALA

ALLT Á 
AÐ SELJAST!

179kr

AÐEINS
TVÖ VERÐ

299kr

Íslenskir leikarar 

samþykktir af Latabæ.
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LÖGREGLUMÁL Tveimur mönnum 
sem setið hafa í gæsluvarðhaldi 
vegna rannsóknar lögreglunnar á 
270 milljóna króna svikum á virð-
isaukaskatti var sleppt í gær. Ekki 
var lögð fram krafa um framleng-
ingu á varðhaldinu.

Annar mannanna sem sleppt 
var í gær er fyrrverandi starfs-
maður ríkisskattstjóra. Hinn 
er karlmaður á fertugsaldri, 
sem úrskurðaður var í gæslu-
varðhald í október. Hann hlaut 
fyrr á þessu ári sex mánaða 
fangelsis dóm fyrir hlutdeild sína í 
kannabisræktun.

Samtals hafa sjö manns setið í 
gæsluvarðhaldi vegna málsins.  - jss

Virðisaukaskattsvikin:

Tveimur mönn-
um sleppt úr 
gæsluvarðhaldi

SJÁVARÚTVEGUR Evrópusambandið 
undirbýr nú samevrópskt eftir-
lit með hafsvæðum aðildarríkja, 
og hefur Noregi og Íslandi verið 
boðið að taka þátt í samstarfinu, 
að því er segir á vef sölusam-
taka norskra síldarframleið-
enda.

Markmiðið er að samhæfa 
vöktun á höfunum þannig að 
upplýsingar á vaktkerfi einnar 
þjóðar verði aðgengilegar 
nágrannaríkjunum. Stefnt er að 
því að tölvukerfin verði að fullu 
samhæfð árið 2014.

Með samhæfingunni verður 
auðveldara að bregðast við 
umhverfisslysum, hryðjuverk-
um og glæpum á hafi. - bj

Undirbúa samevrópskt eftirlit:

Samhæfa vökt-
un á höfunum

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu handtók í fyrra-
kvöld fimm unga menn vegna 
fíkniefnasölu. Í húsleitum vegna 
rannsóknar málsins lagði lög-
regla hald á fíkniefni og fjár-
muni.

Mennirnir sem handteknir 
voru eru allir um tvítugt. Þegar 
lögregla hafði afskipti af einum 
þeirra kom í ljós að hann var með 
talsvert magn af hassi í söluum-
búðum, um fimmtíu grömm. Það 
leiddi til þess að lögregla ákvað 
að athuga málið nánar. Farið var 
í tvær húsleitir og voru fjórir 
aðrir handteknir. Rúmlega hundr-
að grömm af hassi fundust, svo 
og rúmlega 200 þúsund krónur í 
peningum, sem talið er vera sölu-
ágóði. Málið er upplýst. - jss

Fundu peninga og fíkniefni:

Lögreglan 
handtók fimm 
unga dópsala

SAMFÉLAGSMÁL Forseti Norður-
landaráðs kallaði forseta Norður-
landaráðs æskunnar á sinn fund á 
fimmtudagsmorgun til þess að ræða 
framkomu eins þingfulltrúa við bar-
þjón á Ölstofunni í Reykjavík.

Eins og Fréttablaðið sagði frá í 
gær veittist ungur liðsmaður Sví-
þjóðardemókrata (SD) að barþjóni 
af palestínskum uppruna með 
rasískum fúkyrðum og kastaði í 
hann glasi. 

Fréttir af þessu voru meðal 
fimm mest lesnu frétta á frétta-
vefum sænsku dagblaðanna DN, 
Aftonbladet og Expressen í gær. 

Aftonbladet segir að niðurstaða 
fundar forseta Norðurlandaráðs 
og Norðurlandaráðs æskunnar 
hafi orðið sú að barþjóninum hafi 
verið send opinber afsökunar-
beiðni Norðurlandaráðs æskunnar. 
Þar hafi atvikið verið harmað en 
um leið áréttað að ráðið tæki ekki 
ábyrgð á framkomu einstaklinga 
úr hópi þingfulltrúa og áheyrnar-
fulltrúa.

Sænsku fjölmiðlarnir nefna 
unga Svíþjóðardemókratann. Hann 
heitir William Hahne og er átján 
ára fjölmiðlafulltrúi ungliðahreyf-
ingar SD, sem er þjóðernissinnað-
ur hægriflokkur sem var einn af 
sigurvegurum þingkosninganna í 
Svíþjóð fyrr á þessu ári. 

„Við í Norðurlandaráði æsk-
unnar flækjumst inn í þetta hvort 
sem okkur líkar betur eða verr,“ 
segir Minna Lindberg, formað-
ur Norðurlandaráðs æskunnar, í 
samtali við vefsíðuna E í gær. Hún 
var kölluð til fundar með forseta 
Norðurlandaráðs vegna málsins. 

Hún var á stödd Ölstofunni eins 
og fjölmargir aðrir þingfulltrúar 
en segist í samtali við Express-
en ekki hafa séð hvað gerðist þótt 
hún hafi orðið vör við átök og 
segir að einn af félögum Hahnes 
í Norðurlandaráði æskunnar hafi 
tekið þátt í að róa menn niður. 

„Við höfum lagt mjög hart að 

okkur í samstarfi Norðurlanda-
ráðs æskunnar og Norðurlanda-
ráðs,“ segir Minna og kveðst vona 
að framkoma Williams Hahne á 
Ölstofunni í Reykjavík hafi ekki 
skaðleg áhrif á stöðu Norður-
landaráðs æskunnar gagnvart 
Norðurlandaráði. 
 peturg@frettabladid.is

Norðurlandaráð bað 
barþjón afsökunar
Frétt af árás ungliðaforingja Svíþjóðardemókrata á barþjón í Reykjavík var 
meðal mest lesnu frétta sænskra vefmiðla í gær. Norðurlandaráð æskunnar bað 
barþjóninn afsökunar eftir fund forseta þess með forseta Norðurlandaráðs.

STÓRFRÉTT Fréttin um framkomu ungliðaforingjans í SD á Ölstofunni í Reykjavík var 
ein af mest lesnu fréttum nokkurra af helstu vefmiðlum Svíþjóðar í gær.

LÖGREGLUMÁL Ríkislögreglustjóri 
varar við því að netföngum hjá 
þjónustuaðilum á borð við Hot-
mail, Gmail og fleirum hafi 
verið stolið. Þau hafa síðan verið 
notuð til að senda út fjöldapóst 
á öll netföng í netfangaskrá 
viðkomandi. 

Netföngum er stolið með þeim 
hætti að eigandi netfangs fær 
tölvupóst sem virðist vera frá 
þjónustuaðilanum þar sem spurt 
er hvort hann ætli að nota net-
fangið sitt áfram. 

Sé svo er hann beðinn um að 
staðfesta það með því að senda 
aðgangsorð og lykilorð til baka. 
Með þessar upplýsingar undir 
höndum getur sendandinn skráð 
sig inn á póstþjónustuna eins og 
um eigandann væri að ræða.

Breyti hann um lykilorð er 
hann búinn að yfirtaka netfang 
viðkomandi með öllu sem því til-
heyrir, innkominn og útsendan 
póst og tengiliðaskrá. - js 

Varar við nýrri tegund svika:

Svikarar stela 
nú netföngum

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Gengur í nokkuð stífa 

NA-átt síðdegis.
MÁNUDAGUR
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HLÝNAR 
LÍTILLEGA  á land-
inu í dag með vax-
andi suðvestanátt 
og slyddu eða rign-
ingu um vestanvert 
landið. Síðdegis á 
morgun gengur í 
stífa norðaustan-
átt með úrkomu, 
einkum suðaustan 
til en norðanlands 
annað kvöld.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

INDÓNESÍA, AP Tugir manna létu 
lífið þegar mikil sprenging varð 
í eldfjallinu Merapi í fyrrinótt, 
og er tala látinna nú komin yfir 
120.

Fjölmargir brenndust illa 
þegar logandi lofttegundir þeytt-
ust niður yfir byggðina í hlíðum 
fjallsins. Allan daginn hélt fjall-
ið áfram að þeyta frá sér ösku, 
sem barst allt upp í 480 kílómetra 
leið.

Björgunarfólk vann hörðum 
höndum að því að koma særðu 
fólki undir læknishendur, en 
stundum þurfti að gera snögglega 

hlé á björgunarstörfunum þegar 
heitar gufur bárust frá fjallinu.

Þetta er versta sprenging sem 
orðið hefur í fjallinu í heila öld. 
Hún virðist hafa komið jarð-
fræðingum á óvart, því þeir 
höfðu reiknað með að tugir minni 
sprenginga sem orðið hafa síðan 
gosið hófst hinn 26. október hefðu 
minnkað þrýstinginn í fjallinu.

Hættusvæðið við fjallið hefur 
verið stækkað og nær nú í 
tuttugu kílómetra fjarlægð frá 
gíg fjallsins. Íbúum innan þess 
hrings hefur verið gert að yfir-
gefa heimili sín. - gb

Sprenging varð í eldfjallinu Merapi á Indónesíu ellefu dögum eftir að gos hófst:

Íbúar flúðu eldana í ofboði

BJÖRGUNARSTARF Í HLÍÐUM FJALLSINS 
Tugir manna létust í gær og hafa þá 
meira en 120 látið lífið síðan gosið 
hófst. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVISS Julian Assange, stofnandi 
síðunnar Wikileaks, íhugar að 
sækja um hæli í Sviss. Hann segir 
starfsemi Wikileaks aðeins vera 
óhætt á Íslandi og í Sviss.

Þetta kom fram í viðtali við 
Assange á svissnesku sjónvarps-
stöðinni TSR. Þar sagði hann það 
raunhæfan möguleika að hann 
settist að í Sviss og hýsti starfsemi 
Wikileaks þar.

Assange sótti um atvinnu- og 
dvalarleyfi í Svíþjóð en var hafn-
að. Þar hefur hann verið sakaður 
um kynferðisbrot. - þeb

Stofnandi í viðtali í Sviss:

Segir Wikileaks 
óhætt á Íslandi

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 

GENGIÐ 05.11.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

205,2034
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

109,29  109,81

176,72  177,58

154,33  155,19

20,701  20,823

18,956  19,068

16,561  16,659

1,3523  1,3603

173,12  174,16

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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BÚRMA Allt netsamband við 
Búrma rofnaði í gær, þegar 
álagsárás á tölvukerfi landsins 
virtist ná hámarki. Tímasetning 
árásarinnar þykir engin tilviljun, 
en kosið er í landinu á morgun.

Álagsárásir eru gerðar til að 
valda truflunum á netsambandi. 
Tölvuþrjótar nota þúsundir tölva 
víða um heim sem þeir hafa náð 
stjórn á til að fara inn á vefsvæði 
á sama tíma. Þoli vefsvæðið ekki 
álagið ná engar tölvur sambandi 
við það.

Árásir á netkerfi Búrma 
hafa staðið yfir síðustu daga, 

en árásin náði áður óþekktum 
hæðum í gær. Álagið var marg-
falt meira en það sem netþjónar í 

Búrma réðu við, og raunar meira 
en mælst hefur í sambærilegum 
árásum. Afleiðingarnar urðu 
þær að netsambandið rofnaði 
algerlega.

Kosningar eru í Búrma á morg-
un, þær fyrstu í tuttugu ár. Her-
foringjastjórnin í landinu hefur 
verið harðlega gagnrýnd vegna 
fyrirkomulags kosninganna. Í 
kosningum árið 1990 vann flokk-
ur Aung San Suu Kyi stórsigur, 
en herforingjastjórnin neitaði 
að láta af völdum og hneppti Suu 
Kyi í stofufangelsi, sem hún situr 
í enn í dag. - bj

Risavaxin tölvuárás gerð á Búrma í aðdraganda kosninga í landinu á sunnudag:

Netsamband landsins rofið

VARÐHALD Herforingjastjórnin í Búrma 
hefur haldið Aung San Suu Kyi í stofu-
fangelsi undanfarin ár. NORDICPHOTOS/AFP

Á að byggja nýtt hótel á Þing-
völlum?
Já 54,4%
Nei 45,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú stutt við góðgerða-
samtök á árinu?

Segðu þína skoðun á visir.is

Strandgata 11, Hafnarfjörður l Sími 512 3777 l www.kailash.is

Kailash er ný verslun á 
Strandgötu 11 í Hafnarfirði 
sem sérhæfir sig í andlegum 
vörum frá Tíbet og Nepal. 
Verslunin selur meðal annars 
Buddhastyttur, talnabönd, 
skartgripi, reykelsi,  poncho, 
og margt fleira.

Verið velkomin og að 
sjálfsögðu er alltaf heitt 
á tekatlinum.

Verslunin er opin virka 
daga frá kl. 11-18 og 
laugardaga frá kl. 11-14.

Strandgata 11, Hafnarfjörður l Sími 512 3777 l www.kailash.is

Erum fluttar í miðbæinn
Lára V. Júlíusdóttir hrl.
Hulda Rós Rúríksdóttir hrl.
Lögmenn Laugavegi 3 ehf.
Nýtt símanúmer 5201050
Nýtt netfang LL3@LL3.is

Fulltrúar:
Íris Ösp Ingjaldsdóttir hdl.  
Íris Kristinsdóttir lögfræðingur 

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
ákærður fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur fyrir fjölmörg brot. Hann 
er meðal annars ákærður fyrir 
að hafa, í félagi við annan mann, 
brotist inn í verslun í Hafnarfirði 
á síðasta ári og stolið þaðan skart-
gripum að verðmæti ríflega 2,2 
milljónir króna.

Þá er maðurinn ákærður fyrir 
líkamsárás. Mörg þjófnaðarbrot 
eru í ákærunni á hendur mannin-
um. Þar á meðal er þjófnaður á far-
tölvu úr skóla og tveimur kjötlær-
um úr verslun í Reykjanesbæ. - jss

Ákærður fyrir fjölda afbrota:

Stal glingri fyrir 
tvær milljónir

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst

KJÖRKASSINN

EFNAHAGSMÁL Lækkun vaxta á fast-
eignalánum niður í þrjú prósent er 
meðal þess sem sérfræðingahóp-
ur undir forystu Sigurðar Snæv-
arr, efnahagsráðgjafa forsætisráð-
herra, hefur haft til skoðunar. 

Vextir á almennum lánum Íbúða-
lánasjóðs eru í dag fimm prósent.

Stefnt er að því að sérfræðinga-
hópurinn kynni útreikninga sína og 
aðrar niðurstöður eftir helgina. 

Hópnum var falið að skoða til-
teknar leiðir og tillögur sem komið 
hafa fram, reikna út kostnaðinn við 
þær og meta hvort og hve raunhæf-
ar þær væru. Stjórnvöld hyggjast 
taka ákvarðanir um framhaldið á 
grundvelli niðurstaðnanna.

Kemur jafnt til greina að fara 
einhverja tiltekna leið sem starfs-
hópurinn fjallaði um, blanda leið-
um saman eða finna enn aðrar.

Flöt niðurfærsla skulda um 15,5 
prósent er meðal þess sem hópnum 
var falið að skoða en forsætisráð-
herra hefur þegar slegið þá leið út 
af borðinu. 

Áhrif hækkunar vaxtabóta voru 
líka metin og ýmsar útfærslur 
varðandi þær skoðaðar. 

Sjálfur hafði sérfræðingahóp-
urinn frumkvæði að því að meta 
hvaða áhrif það hefði ef allir 
gengust undir svonefnda sértæka 
skuldaaðlögun. Sú leið felur í sér 
samning milli kröfuhafa og lán-
taka um leið til að laga skulda- og 
eignastöðu lántakans að greiðslu-
getu. Gerir hún jafnframt ráð fyrir 
að kröfuhafinn geti fallist á eftir-
gjöf krafna, hlutfallsega lækkun 
þeirra eða gjaldfrest á þeim kröf-
um sem eru umfram greiðslu-
getu.

Þá voru skoðuð áhrif þess að fólk 

Lækkun vaxta í þrjú 
prósent meðal leiða
Sérfræðingahópur hefur skoðað tíu leiðir til að mæta skuldavanda heimilanna 
vegna fasteignalána. Vaxtalækkun, vaxtabótahækkun og flöt niðurfærsla eru 
meðal þess sem skoðað var. Niðurstöðurnar verða gerðar opinberar eftir helgi.

REYKJAVÍK Stjórnvöld munu að öllum líkindum taka ákvarðanir um hvaða leið 
verði farin til að mæta skuldavanda heimilanna fljótlega eftir að niðurstöður 
sérfræðingahópsins liggja fyrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

■ Allir gangist undir sértæka skuldaaðlögun.
■ Flöt niðurfærsla skulda um 15,5 prósent.
■ Flöt niðurfærsla sem miðist við upphaflega fjárhæð láns í stað eftirstöðva.
■ Niðurfærsla skulda í 110 prósent af verðmæti fasteignar.
■ Niðurfærsla skulda í 100 prósent af verðmæti fasteignar.
■ Hækkun vaxtabóta – ýmsar útfærslur.
■ Lækkun vaxta á fasteignalánum niður í þrjú prósent.
■ Skuldarar afhenda kröfuhöfum fasteign sína. Skuldir umfram verðmæti eignarinnar verða 

afskrifaðar og þeim sem eiga eigið fé í fasteigninni greitt út. Fólki verði gefinn kostur á að 
leigja eignina og kaupa hana aftur að ákveðnum tíma liðnum.

■ LÍN-leiðin. Afborganir af lánum verði hlutfall af tekjum.
■ Eignarnám íbúðarveðlána með niðurfærslu skulda eftir mati gerðardóms.

Leiðirnar sem starfshópurinn skoðaði

afhenti kröfuhöfum fasteign sína, 
leigði hana af þeim og keypti aftur 
eftir tiltekinn tíma. 

Enn fremur var LÍN-leiðin svo-
nefnda skoðuð, en í henni felst að 
fólk greiði af fasteignaveðlánum 
sínum í takt við tekjur. Einnig var 

farið í saumana á gerðardómsleið-
inni sem Gísli Tryggvason, tals-
maður neytenda, lagði til á síðasta 
ári en hún gengur út á að sér-
stökum gerðardómi verði falið að 
úrskurða um niðurfærslu krafna.
 bjorn@frettabladid.is

SJÁVARÚTVEGUR HB Grandi hefur óskað eftir leyfi frá 
sjávarútvegsráðuneytinu til að hefja tilraunaveiðar 
á gulldeplu. Ef leyfið fæst gætu uppsjávarveiðiskip 
félagsins farið til veiða strax í næstu viku. 

Vilhjálmur Vilhjálmsson, deildarstjóri uppsjávar-
sviðs, telur að hægt verði að ná árangri á veiðunum 
en reynsla undanfarinna tveggja ára hefur leitt í 
ljós að sérhönnuð flottroll frá Hampiðjunni skila 
mun meiri afla en þau flottroll sem fyrst voru 
reynd.

Í frétt á heimasíðu fyrirtækisins segir að nokkur 
bið verði á því að farið verði til síldveiða að nýju, en 
gefinn hefur verið út fjörutíu þúsund tonna kvóti. 
Ástæðan er sú að mikil óvissa var um það hvort 
aukið yrði við kvótann og því var ákveðið að ráðast 
í smávægileg viðhaldsverk í fiskiðjuverinu og fisk-
mjölsverksmiðjunni á Vopnafirði. Síldveiðar skipa 
HB Granda ættu að geta hafist að nýju eftir um 
tvær vikur.

Að sögn Vilhjálms eru fyrstu vísbendingar um 
ástand loðnustofnsins eftir rannsóknaleiðangur 
Hafrannsóknastofnunarinnar á dögunum upp-
örvandi. Vonandi leiði niðurstöður leiðangursins 
til þess að hægt verði að hefja loðnuveiðar fyrir 
áramót. - shá

Tafir á síldveiðum nýttar í viðhald á verksmiðjuhúsum hjá HB Granda:

Vilja tilraunaveiðar á gulldeplu

FISKIÐJUVER HB GRANDA Húsakosturinn fær andlitslyftingu á 
meðan hlé er gert á síldveiðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



í 25 ár

af dag- og næturkremum

afmælisgleði

Clarins hefur hjálpað íslenskum 
konum að fegra húð sína í 25 ár. 

Að því tilefni viljum við bjóða upp á 
25% afslátt af öllum dag- og nætur-
kremum frá Carins og Clarins Men
vikuna 4. - 10. nóvember í Hagkaup. 

Sérfræðingur Clarins veitir faglega ráðgjöf

25% AFSLÁTTUR
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Hafðu samband

Fræðsla fyrir þig
Reykjavík – 10. nóv.
Fjármál hemilanna

Borgartún 19
Fyrirlesari

        Breki Karlsson 

Kópavogur – 16. nóv.
Greiðslur úr lífeyrissparnaði,

hvað ber að hafa í huga? 
Turninn Smáratorgi

Fyrirlesari
Theódór Friðbertsson

Reykjavík – 24. nóv.
Lærðu á netbankann þinn

Borgartún 19
Fyrirlesari

           Kristjana Emma
       Kristjánsdóttir

Skráðu þig á arionbanki.is. 
Allir velkomnir - Ókeypis aðgangur.

STAÐA 
ATVINNUMÁLA 
OG VINNU-
MARKAÐURINN
Samtök atvinnulífsins efna til opinna funda á 
landsbyggðinni þar sem Vilmundur  Jósefsson , 
formaður  SA og Vilhjálmur  Egilsson , framkvæmda-
stjóri SA, ræða um stöðuna í atvinnu lífinu, komandi  
kjarasamninga  og svara fyrirspurnum .

Staðir og stund
Ísafjörður - þriðjudaginn 9. nóvember
Hótel Ísafirði, kl. 12-14. Léttur hádegisverður. 
Akureyri - fimmtudaginn 11. nóvember
Hótel KEA, kl. 8.30-10. Léttur morgunverður.

Húsavík - fimmtudaginn 11. nóvember 
Veitingahúsinu Sölku, kl. 12-14. Léttur hádegisverður.

Reyðarfjörður - föstudaginn 12. nóvember 
Safnaðarheimilinu, kl. 12-14. Léttur hádegisverður.

Stjórnendur og forsvarsmenn fyrirtækja, stórra sem smárra, 
eru hvattir til að mæta og taka þátt í umræðunni ásamt öllu 
áhugafólki um uppbyggingu atvinnulífsins.

Fleiri fundir auglýstir síðar.

Skráning á vef SA: www.sa.is  

ÞJÓÐFUNDUR Þjóðin mun strax á 
morgun fá meginniðurstöður af 
þjóðfundinum sem fram fer í dag. 
Allra fyrstu niðurstöður verða 
kynntar á fundinum sjálfum. 

Um þúsund manns munu koma 
saman til þjóðfundar í Laugar-
dalshöllinni í dag. „Við hvert 
borð fer fram sjálfstæður fund-
ur,“ segir Berghildur Erla Bern-
harðsdóttir, upplýsingafulltrúi 
fundarins. Borðin verða 128 tals-
ins og munu níu manns vera á 
hverju borði. Einn borðstjóri, sem 
kallaður er lóðs, verður á hverju 
borði auk átta þátttakenda á fund-
inum. Umræður hefjast um leið og 
fólk er sest til borðs. „Það er búið 
að hugsa mjög vel fyrir fundar-
flæðinu,“ segir Berghildur. Allir 
sem stjórni borðum hafi hlotið 
sérstaka þjálfun í því hvernig 
þeir eigi að haga sínu hlutverki 
svo að allir þátttakendur fái jafn-
an rétt til að tjá sig. „Allur und-
irbúningur hefur miðast að því 
að gera umhverfið sem þægileg-
ast fyrir þátttakendur þannig að 
þarna verði notalegt andrúmsloft 
og fólki líði vel. Og það er hlut-
verk lóðsanna að gæta að því að 
allir fái rými til að koma sínu að, 
það sé ekki einhver einn ríkjandi 
við borðið.“

„Fyrst og fremst er verið að 
reyna að fá fram visku hvers og 
eins. Við erum ekki að tala um að 
vera sérfræðingar í stjórnarskrá 
eða stjórnskipun heldur að fólk 
sé að koma með sína lífssýn inn á 
fundinn, það skiptir miklu máli,“ 
segir Berghildur. 

Undirbúningur fundarins hefur 

að hennar sögn gengið vel fyrir 
sig. Leitað var til Mauraþúfunn-
ar, sem hélt þjóðfundinn í fyrra, 
og koma fjölmargir úr þeim hópi 
að fundinum nú. Unnið hefur 
verið hörðum höndum undanfarna 

daga til að allt verði tilbúið í dag, 
en Berghildur segir mikla vinnu-
gleði einkenna undirbúninginn. 

Um leið og þjóðfundinum lýkur 
í dag hefst mikill úrvinnslufundur 
starfsfólks og stjórnlaganefndar 
og verða frumniðurstöður kynnt-
ar á blaðamannafundi klukkan 
fjögur á morgun. 

„Þjóðin fær því að sjá niður-
stöður af fundinum núna um helg-
ina. Auðvitað verður kannski ekki 
hægt að sýna öll gögn strax, en 
markmiðið er að meginniðurstöð-
ur verði kynntar á sunnudaginn,“ 
segir Berghildur Erla.

 thorunn@frettabladid.is

Fyrst og fremst er 
verið að reyna að fá 

fram visku hvers og eins. Við 
erum ekki að tala um að vera 
sérfræðingar í stjórnarskrá”

BERGHILDUR ERLA BERNHARÐSDÓTTIR
UPPLÝSINGAFULLTRÚI ÞJÓÐFUNDARINS

Niðurstöður kynnt-
ar strax á morgun
Þjóðfundur fer fram í Laugardalshöll í dag. Fólk á ekki að vera sérfræðingar í 
stjórnarskrá heldur koma með sína lífssýn á fundinn, segir upplýsingafulltrúi. 
Meginniðurstöður fundarins verða kynntar á blaðamannafundi á morgun. 

STJÓRNSÝSLA Stjórn Fjármálaeftir-
litsins hefur lokið athugun á hæfi 
Gunnars Þ. Andersen forstjóra 
og sér ekki tilefni til að aðhafast 
frekar.

Í tilkynningu frá stofnuninni 
segir að Andri Árnason lögmaður 
hafi gert sérstaka athugun á hæfi 
Gunnars Þ. Andersen, forstjóra 
Fjármálaeftirlitsins, að beiðni 
stjórnar. Það sé gert með hliðsjón 
af umfjöllun í skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis um viðskipti 
Landsbanka Íslands hf. og félags-
ins LB Holding Ltd. með hluta-
bréf Kaupþings banka hf. á árinu 
2001, „og í tilefni af upplýsingum 
um viðskipti Landsbankans og 
félagsins NBI Holding Ltd. með 
hlutabréf í [V] á árinu 2001.“

Í tilkynningu frá FME segir að 
Andri hafi nú skilað athuguninni 
til stjórnar og fjallaði hún um 
niðurstöður hennar á fundi sínum 
í dag. „Í ljósi niðurstöðu athugun-
arinnar tók stjórnin ákvörðun um 
að ekki væri tilefni til að aðhafast 
frekar í málinu.“

Rannsókn á forstjóra FME:

Aðhefst ekkert 
frekar í málinu

GUNNAR Þ. ANDERSEN Stjórn FME 
hyggst ekki aðhafast frekar í málum 
forstjórans.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞJÓÐFUNDURINN UNDIRBÚINN Það var líf og fjör í Laugardalshöllinni í gær en þá 
stóð undirbúningur fyrir Þjóðfundinn sem hæst.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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1. Af hverju hafa tugir glæpa-
mála fyrnst hjá lögreglu?

2. Hvað heitir formaður 
deildar íslenska fjárhundsins í 
Kennel-klúbbnum?

3. Hvað á Míla að gera fyrir 
Vodafone samkvæmt nýrri 
ákvörðun PFS?

SVÖRIN

1. Vegna fjárskorts. 2 Guðni Ágústsson. 
3. Veita aðgang að svonefndum NATO-
ljósleiðara.

EVRÓPUMÁL Aðild Íslands að 
Evrópu sambandinu (ESB) gæti 
komið sér vel fyrir sambandið, 
sérstaklega hvað varðar aðkomu 
að norðurheimskautssvæðinu. 
Þetta verður meðal þess sem 
mun koma fram í árlegri áfanga-
skýrslu framkvæmdastjórnar 
ESB sem kemur út í næstu viku, 
en kaflar úr henni hafa þegar 
lekið í fjölmiðla.

Ísland er talið hafa komið mun 
betur reiðubúið að samninga-
borðinu heldur en Balkanlöndin 
sem áður tilheyrðu Júgóslavíu 
og Tyrkland. Þó sé viðbúið að 

erfitt geti reynst að finna lausn 
á málum tengdum fiskveiðum og 
Icesave.

Framkvæmdastjórnin hefur 
meiri áhyggjur af Balkanlönd-
unum í hópi umsækjenda. Meðal 
annars  hafi nokkuð hægt á 
umbótum í ríkjunum og víða 
sé vegið að tjáningarfrelsi og 
frjálsri fjölmiðlun. Til dæmis 
eru enn deilur um stjórnarfar í 
Bosníu-Hersegóvínu, Grikkir eru 
ósáttir við nafn Makedóníu og 
óvissa er enn um stöðu Kosovo.

Í skýrslunni eru einnig tíund-
aðar áhyggjur af tjáningarfrelsi 

og frelsi fjölmiðla í Balkanríkj-
unum. Þar viðgengst enn ofbeldi 
gegn blaðamönnum og sjálf-
stæði ritstjórna er víða ógnað af 
pólitískum öflum. 

Króatar þykja þó hafa náð tölu-
verðum árangri á vegferð sinni 
að ESB-aðild og ef þeir ná að 
semja um fyrirkomulag á skipa-
smíðaiðnaði sínum og auka sjálf-
stæði dómstóla geta þeir verið 
vongóðir um að komast inn árið 
2012. 

Framkvæmdastjórnin er þrátt 
fyrir allt mjög jákvæð fyrir frek-
ari stækkun ESB og tíundar kosti 
þess að fjölga meðlimum. Með 
auknum krafti í stækkunarferl-
inu og fleiri meðlimum styrkist 
staða sambandsins á alþjóðlegum 
vettvangi.  - þj

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins metur stöðuna í stækkunarmálum:

Ísland hefur fjölmargt að bjóða ESB

STÆKKUN Framkvæmdastjórn ESB er 
ánægð með gengið í stækkunarferlinu 
en áréttar að enn sé margt óunnið.

NORDICPHOTOS/GETTY

– Lifið heil

Danatekt Intim

DANATEKT INTIM er hreinsikrem 
og hlífðarkrem fyrir viðkvæmustu staði 
líkamans. Intim hentar allri fjölskyldunni, 
einnig ungabörnum. Danatekt brjósta-
kremið þarf ekki að þurrka af fyrir gjöf 
og er eina svansmerkta brjóstakremið 
á markaðnum. 

Nýtt
í Lyfju

www.lyfja.is
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Án parabena, ilm- og litarefna

Nánari upplýsingar á www.portfarma.is

Verð frá 5.980 kr. per m2 ákomið. 
Vönduð og slitsterk, þé�ofin teppi sem auðvelt er að þrífa

Bjóðum heildarlausnir, þegar endurnýja á gól�eppi í stigagöngum í �ölbýlis- 

og sambýlishúsum. Við mætum og gerum tilboð í efni og vinnu. Aðeins ei� 

símtal og málið er komið í gang.

Teppalagt 
tækifæri
fyrir stigaganga.

Nýtið ykkur
virðisauka-

skattinn!

Á rmú l a  32  ·  108  Reyk j a v í k  ·  S ím i  533  5060  ·  F a x  533  5061  ·  www . s t epp . i s

Verð frá 5.980 kr. per m2 ákomið. 
Vönduð og slitsterk, þé�ofin teppi sem auðvelt er að þrífa.

Auglýsing um styrki til rannsókna á stofnum 
villtra fugla og villtra spendýra

Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. laga nr. 64/1994, um vernd, friðun og 
veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, eins og henni var 
breytt með 39. gr. laga nr. 164/2002, úthlutar umhverfisráðherra 
fé til rannsókna af tekjum vegna sölu veiðikorta.

Umhverfisráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
rannsókna á stofnum villtra dýra sem undir áðurnefnd lög falla og 
heimilt er að veiða. Skriflegar umsóknir skulu berast ráðuneytinu, 
Skuggasundi 1, 150 Reykjavík, merktar Veiðikortasjóður, 
fyrir 7. desember 2010. 

Í umsókn um styrk úr Veiðikortasjóði skal umsækjandi greina 
frá efni og afmörkun fyrirhugaðra rannsókna, hverjir koma að 
rannsóknunum, skipulagi þeirra og áætluðum tímamörkum ásamt 
upplýsingum um menntun og/eða fyrri rannsóknir.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að senda inn umsóknir. 
Ráðuneytið mun að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar og 
ráðgjafanefndar úthluta styrkjum eigi síðar en í janúar 2011.

Umhverfisráðuneytið
1. nóvember 2010

UTANRÍKISMÁL Bandaríska sendi-
ráðið í Osló hefur starfrækt leyni-
þjónustudeild, sem hefur safnað 
upplýsingum um hundruð norskra 
ríkisborgara. Meðal þeirra sem 
starfað hafa fyrir deildina eru 
fimmtán til tuttugu Norðmenn, 
þar á meðal fyrrverandi norskir 
lögreglumenn á eftirlaunum. 

Norska sjónvarpsstöðin TV2 
skýrði frá þessu í gær. Norsk 
stjórnvöld hafa gert athugasemdir 
og krafist skýringa frá bandarísk-
um stjórnvöldum. Jens Stoltenberg 
forsætisráðherra krefst þess að 
öll spil verði lögð á borðið í þessu 
máli. Hann segist ekki hafa vitað 
neitt af þessu fyrr en fjölmiðlar 
skýrðu frá málinu í gær.

Í sendiráðum Bandaríkjanna eru 
starfræktar öryggisskrifsstofur, 
sem sjá meðal annars um öryggis-
gæslu við sendiráðið. Innan þeirra 
eru starfrækt teymi, svokölluð 
Surveillance Detective Units, sem 
hafa það hlutverk að fylgjast með 
grunsamlegum mannaferðum við 
sendiráðið og skrá upplýsingar um 
einstaklinga sem virðast vera að 
fylgjast með sendiráðinu.

Upplýsingar af þessu tagi hafa 
á seinni árum verið geymdar í 
SIMAS, gagnabanka bandarískra 
stjórnvalda sem ætlaður er til að 
koma í veg fyrir hryðjuverk og 

glæpi, meðal annars gegn sendi-
ráðum og starfsfólki þess.

Í þennan gagnabanka eru skráð-
ar upplýsingar á borð við nafn, 
aldur, kyn, hæð, þyngd, augnlit, 
háralit, heimilisfang, símanúmer, 
nöfn foreldra, ríkisfang og líkam-
leg sérkenni.

Bandaríska sendiráðið í Reykja-
vík vill hvorki neita því né játa að 
hér á landi sé safnað upplýsingum 
í gagnabanka af þessu tagi.

„Bandaríkjastjórn gerir sér 
grein fyrir því að sendiskrifstofur 
okkar víða um heim eru hugsan-
leg skotmörk,“ segir Laura Gritz, 
talsmaður sendiráðsins í Reykja-
vík. „Við eigum í samstarfi við 
stjórnvöld gistiríkja um að gera 
allt sem við getum til að vernda 
sendifulltrúa okkar og starfsfólk, 
þar á meðal innlenda starfsmenn á 
hverjum stað,“ segir hún en tekur 
fram: „Við gefum ekki nákvæmar 
upplýsingar um tilteknar öryggis-
ráðstafanir.“

„Mér er ekki kunnugt um neitt 
slíkt njósna- eða öryggissamstarf 
hér á landi,“ segir Ögmundur Jón-
asson dómsmálaráðherra. „En ef 
svo er þá er það eitthvað sem ég tel 
að ég sem dómsmálaráðherra ætti 
að vita um, og þá ætti að upplýsa 
mig um slíkt, og það hefur ekki 
verið gert.“ gudsteinn@frettabladid.is

Norska stjórn-
in vill öll spil 
upp á borðið
Bandaríska sendiráðið í Noregi hefur safnað upplýs-
ingum um hundruð norskra ríkisborgara í gagna-
banka. Bandaríska sendiráðið í Reykjavík vill ekki 
staðfesta hvort sams konar starfsemi fer fram hér. 

SENDIRÁÐ BANDARÍKJANNA Í REYKJAVÍK Öflug öryggisgæsla er starfrækt í sendiráð-
inu hér á landi rétt eins og í öðrum löndum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

VEISTU SVARIÐ?
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KRAKKADAGAR
Laugardagurinn 6. nóvember
– Latabæjarsýning í Smárabíói kl. 13.00.   
 Aðgangseyrir er 300 kr. Allur ágóði   
 rennur til Barnaspítala Hringsins
– Íþróttaálfurinn og Solla Stirða koma í   
 heimsókn kl. 15.00
– Myndataka með Íþróttaálfinum og   
 Sollu í boði fyrir börnin kl. 16.00
– Vetrargarður 

• Hoppukastalar 

Sunnudagurinn 7. nóvember 
– Íþróttaskóli Latabæjar í Vetrar-   
 garðinum – FRÍTT FYRIR ÖLL BÖRN. 
 Solla Stirða setur skólann kl. 13.00
– Vetrargarður 

• Hoppukastalar

Dagskrá
Krakkadagaleikur 
– Glæsilegir vinningar, dregnir út   
 mánudaginn 8. nóvember.
• 3x2.500 kr. gjafakort frá Smáralind 
• 10 miðar í Smárabíó 
• 2 x DVD Latabæjarsafn
• 5x Alias junior spilið

4.-8. NÓVEMBER
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Verslanir opnar: mán-mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19, lau 11-18 og sun 13-18, www.smaralind.is / 528 8000

Latabæjar vatn og 

Latabæjar Skyrís

FRÍTT 

FYRIR BÖRN

Strákagallabuxur 
2.999 kr. (verð áður 3.999 kr.)

Joggingbuxur 
1.499 kr. (verð áður 1.799 kr.)

50% afsláttur 
af flíspeysum og flísbuxum.

20% afsláttur 
af öllum barnaskóm.

15% afsláttur af töskum, 
fatnaði og fylgihlutum.

50% afsláttur 
af Latabæjar útigöllum. 

30% afsláttur 
af völdum íþróttavörum. 

20% - 70% 
afsláttur af öllum 

vörum. 

Latabæjarskál 
fylgir öllum 

Cheeriospökkum 
keyptum hjá Hagkaupum.

20% afsláttur
af Hummel vörum. 
3 fyrir 2 af öllum 

leikföngum. 
20% afsláttur af úlpum 

og útigöllum.
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FÓLK Þrjú hundruð krónur af 
hverju seldu eintaki heimildar-
myndarinnar Síðasta ferðin munu 
renna til Mæðrastyrksnefndar-
innar í Reykjavík. Myndin er 
eftir Elínu Hirst fréttamann og 
afhenti hún Mæðrastyrksnefnd 
fyrsta eintakið af myndinni á 
fimmtudag. 

Haldið var upp á útgáfuna í 
húsakynnum Mæðrastyrksnefnd-
ar í Hátúni. Þangað var skjól-
stæðingum nefndarinnar boðið í 
vöfflur og kaffi í tilefni dagsins. 

Síðasta ferðin fjallar um 
íslenska vesturfara og var sýnd í 
Ríkissjónvarpinu um páskana.

 - þeb

Mæðrastyrksnefnd fær styrk:

300 krónur af 
hverri mynd

HJÁ MÆÐRASTYRKSNEFND Elín Hirst 
afhenti Ragnhildi Guðmundsdóttur, for-
manni Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur, 
fyrsta diskinn á fimmtudag.

EFNAHAGSMÁL Stjórn efnahags-
mála verður að bregðast illilega 
til þess að gjaldeyrishöftum verði 
hér við haldið um lengri tíma. 
Þetta er meðal þess sem fram kom 
í máli Más Guðmundssonar seðla-
bankastjóra á fundi Viðskiptaráðs 
Íslands í gærmorgun. Hann sagði 
höftin hafa gegnt hlutverki í að ná 
stöðugleika en þau væru nú farin 
á rekast á önnur markmið, svo 
sem um aukinn hagvöxt, fjárfest-
ingu og tengingu landsins við aðra 
fjármálamarkaði.

Um leið kom fram í máli Más 
að ekki væri hægt að útiloka að 
Alþingi samþykkti að framlengja 
gjaldeyrishöftin á næsta ári, en 
samkvæmt lögum rennur gildis-
tími þeirra út í ágúst 2011.

Fulltrúar í pallborði lýstu marg-
ir hverjir efasemdum um að hægt 
yrði að aflétta höftum í bráð, enda 
hefðu þau staðið í áratugi í ein-
hverri mynd áður en þeim var aflétt 
á tíunda áratug síðustu aldar.

Arnór Sighvatsson aðstoðarseðla-
bankastjóri sagði aðstæður í dag 
hins vegar aðrar á tímum alþjóð-
legra viðskipta og því afar ólíklegt 
að höftin vörðu lengi. „Svo lengi 
sem við erum aðilar að Evrópska 

efnahagssvæðinu sé ég ekki fyrir 
mér að við getum verið lengi með 
höftin,“ sagði hann og benti á að 
þeim yrði ekki viðhaldið nema í 
skjóli samþykktar Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins. Hann benti á að efna-
hagsáætlun stjórnvalda rynni út í 
ágúst á næsta ári og ekki seinna en 
þá þyrfti að liggja fyrir tímasett 
áætlun um afnám hafta.

Arnór sagði jafnframt ljóst að ef 
þjóðin hafnaði aðild að Evrópusam-
bandið þyrfti að bæta framkvæmd 
peningastefnunnar. „Við þurf-
um einhvers konar viðbótartæki 
til viðbótar við vaxtatækið til að 
minnka veltinginn,“ sagði hann en 
taldi „draumóra“ að gera ráð fyrir 
því að sveiflur á gengi krónunnar 
hyrfu.  olikr@frettabladid.is

Í PALLBORÐI Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, stýrði umræðum á fundi 
Viðskiptaráðs í gær. Í pallborði voru Arnór Sighvatsson, Kristín Pétursdóttir, Benedikt 
Jóhannesson og Ásgeir Jónsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Höftin eiga að hverfa
Gengissveiflum krónunnar verður ekki forðað, segir aðstoðarseðlabankastjóri. 
Hafni Íslendingar ESB-aðild þarf að bæta framkvæmd peningastefnunnar.

Sekt og sýkna fyrir vændi
Maður var í gær dæmdur í ríflega 100 
þúsunda króna sekt fyrir vændiskaup. 
Annar maður var sýknaður af ákæru 
um að hafa keypt vændi.

DÓMSMÁL

Auður kaupir Já
Fagfjárfestasjóðurinn Auður 1 hefur 
keypt Já upplýsingaveitu ehf. af Skipt-
um hf. Skrifað var undir samninginn 
í gær. Kaupverðið er trúnaðarmál en 
söluhagnaður Skipta af viðskiptunum 
nemur 1,3 milljörðum króna. Greitt er 
fyrir hlutinn með reiðufé.

VIÐSKIPTI

KNÚINN ÞOTUHREYFLUM Svisslend-
ingurinn Yves Rossi er eini maðurinn, 
svo vitað sé, sem flýgur um á þotu-
knúnum flugvængjum. Hér sést hann 
þjóta um loftin blá yfir Sviss.
 NORDICPHOTOS/AFP
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JULIAN ASSANGE Vill rannsókn á mann-
réttindabrotum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SVISS, AP Julian Assange, stofn-
andi uppljóstrunarvefsíðunnar 
Wikileaks, skorar á bandarísk 
stjórnvöld að láta rannsaka hvort 
mannréttindi hafi verið brotin í 
Írak og Afganistan, frekar en að 
beina öllum kröftum sínum í að 
hafa uppi á þeim sem lekið hafa 
upplýsingum um athæfi Banda-
ríkjahers í þessum löndum.

„Nú er kominn tími til að 
Bandaríkin opni sig frekar en að 
fara í felur með hlutina,“ sagði 
hann við blaðamenn í Genf í gær, 
skammt frá höfuðstöðvum Sam-
einuðu þjóðanna, en þar í borg 
hefst í dag fyrsta úttekt mann-
réttindaráðs Sameinuðu þjóðanna 
á Bandaríkjunum. - gb

Stofnandi Wikileaks:

Skorar á banda-
rísk stjórnvöld

OSLÓ, AP Kínversk stjórnvöld hafa þrýst 
á evrópsk ríki að sniðganga afhendingar-
athöfn Friðarverðlauna Nóbels í næsta 
mánuði. Þar verður kínverski andófs-
maðurinn og rithöfundurinn Liu Xia-
obo heiðraður, í mikilli óþökk stjórn-
valda í Peking. Íslensk stjórnvöld 
staðfesta að þeim hafi borist bréf frá 
Kínverjum varðandi þetta mál, en 
engu að síður mun fulltrúi Íslands 
sækja athöfnina.

AP-fréttastofan hafði í gær eftir Cui 
Tiankai, einum æðsta manni utanríkis-
mála í Kína, að þær Evrópuþjóðir sem 
hyggist senda fulltrúa á athöfnina þurfi 
að spyrja sig hvort þeim sé í mun að 
eiga vinsamleg samskipti við Kína eða 
hvort þau kjósi heldur að gera atlögu að 
réttarkerfinu þar í landi. „Ef þau velja 
rangan kost munu þau þurfa að mæta 
afleiðingunum,“ sagði Tiankai, en fór 
ekki nánar út í hverjar þær gætu verið.

Samkvæmt AP hafa yfirvöld í Finn-
landi og Svíþjóð staðfest að hafa fengið 
bréf frá Kína, en enginn hefur enn 
afboðað sig.

Urður Gunnarsdóttir, upplýsingafull-
trúi utanríkisráðuneytisins, staðfesti við 
Fréttablaðið að íslensk stjórnvöld hefðu 
fengið bréf frá kínverskum yfirvöldum 
sem varðaði afhendinguna, en gat ekki 
tjáð sig frekar um efni bréfsins. - þj

Bjóða Kínverjum birginn
Íslensk stjórnvöld hyggjast senda fulltrúa á afhendingu Friðarverðlauna Nóbels þrátt fyrir andstöðu kín-
verskra stjórnvalda. Kínverjar hafa þrýst á evrópsk ríki að sniðganga athöfnina, eða „mæta afleiðingum“.

■ Liu Xiaobo er kínverskt skáld og andófsmaður sem afplánar nú 
11 ára fangelsisdóm fyrir undirróðursstarfsemi gegn stjórnvöld-
um.

■ Hann var meðal talsmanna róttækra umbóta á stjórnmála-
kerfinu.

■ Eiginkona hans hefur setið í stofufangelsi síðan Nóbelsnefndin 
tilkynnti val sitt í október.

■ Kínversk stjórnvöld brugðust við útnefningunni af mikilli hörku 
og telja verðlaunin notuð af vestrænum löndum til að grafa 
undan auknum áhrifum Kína á heimssviðinu.

Hver er Liu Xiaobo?

UMDEILDUR Liu Xiaobo og kona hans hafa bæði mátt þola frelsissviptingu sökum skoðana sinna. NORDICPHOTOS/AFP

islandsbanki@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is

Sími 440 4000

Vaxtasproti er einfalda 
leiðin til að spara í áskrift

Með sparnaði í áskrift getur 
þú sett þér markmið, lagt 
fyrir í hverjum mánuði, 
safnað vöxtum og átt fyrir 
því sem þig langar að gera.

Hvort sem það er sumarfrí 
fjölskyldunnar, heimilistæki 
sem þarf að endurnýja eða eitthvað allt 
annað – þá er ódýrara að safna og eiga 
fyrir hlutunum en að fá lánað fyrir þeim.

Vaxtasproti er sparnaðar-
reikningur sem er alltaf laus. 
Þú getur því bæði safnað þér 
fyrir einhverju ákveðnu en 
um leið notað reikninginn 
sem varasjóð til að bregðast 
við óvæntum útgjöldum. 

Fyrir hverju langar þig að safna með 
sparnaði í áskrift?
Byrjaðu að spara á islandsbanki.is



www.islandsnaut.is/

Rafræna Bónus 
gjafakortið er 

vinsælasta jólagjöfin 
í Bónus

ALLIR BESTU MOLARNIR 
Í EINUM KASSA !

MACKINTOSH 
QUALITY STREET

ILMKERTI

 MARGAR GERÐIR

NÝJ U

PÖNNURNAR FÁST 
Í BÓNUS: 



KJÖRFUGL FERSKUR KJÚKLINGUR  R

GRÍSAKJÖT  Á GÓÐU VERÐI

ÞARF AÐEINS AÐ HITA

4 FLÖSKUR 2 LTR. PEPSI & PESI MAX 

K.S FROSINN LAMBABÓGUR SLÁTRUN 2010
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Viðbrögð við viðhorfskönn-
unum segja stundum 
meir en tölurnar. Könn-
un sem birt var í vikunni 

hafði þau áhrif að forsætisráð-
herra lýsti því yfir að endursemja 
yrði við AGS um stefnuna í ríkis-
fjármálum. 

Ein könnun getur varla leitt til 
meiri kúvendingar. Viðbrögðin eru 
þess eðlis að ástæða er til að rýna 
nánar í baksvið talnanna en ella.

Fjármálaráðherra hefur réttilega 
sagt að stjórnarflokkar sem glíma 
við mikla erfiðleika þurfi að þola 
kannanir sem sýna slaka í fylgi. 
Það athyglisverða er að eðlismunur 
er á fylgisbreytingu ríkisstjórnar-
flokkanna í þessari könnun. Sömu 

skýringar eiga 
því ekki við þá 
báða.

VG er að missa 
um fimmtung 
kjósenda sinna 
eftir einhvern 
mesta kosninga-
sigur sem sögur 
fara af. Þó að 
það sé að vísu 
allmikið tap eiga 

skýringar fjármálaráðherra eigi að 
síður við. 

Samfylkingin er á hinn bóginn 
að missa um fjörutíu hundraðshluta 
af fylginu. Það er hrun. Ástæðan 
er ekki sú að forsætisráðherrann 
hafi tekið hitann og þungann í vörn 

fyrir erfið mál. Það hefur fjármála-
ráðherrann hins vegar gert. 

Það er beinlínis ein af skýringun-
um á þessu hruni að forysta Sam-
fylkingarinnar víkur sér jafnan 
undan að verjast ágjöfinni. Önnur 
skýring er sú að flokkurinn hefur 
gefið eftir nánast öll þau mál sem 
aðgreina hann frá VG nema Evr-
ópusambandsmálið, enn sem komið 
er. 

Afleiðingin er sú að vinstrivæng-
ur VG, sem var áhrifalítill í byrjun, 
hefur smám saman náð undirtök-
um í stjórnarsamstarfinu. Fyrir 
vikið er ríkisstjórnin föst í mál-
efnakreppu og Ísland hefur borið 
af þeirri leið sem mörkuð var með 
endurreisnaráætlun AGS.

Ólíkar skýringar á fylgisfalli

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Forsætisráðherra hafnaði 
umsvifalaust tilboði for-
manns Sjálfstæðisflokks-
ins í vikunni um breiða 

pólitíska samvinnu við ríkisstjórn-
arborðið. Venjulega hefðu hvorki 
tilboðið né svarið sætt tíðindum. 
Í ljósi aðstæðna var tilboðið hins 
vegar athyglisvert en svarið þótta-
fullt.

Staða stjórnarandstöðuflokk-
anna er ólík með svipuðum hætti og 
stjórnarflokkanna. Ytri aðstæður 
eru báðum flokkunum hagstæðar 

vegna vantrausts í garð ríkisstjórn-
arinnar. Innri veikleikar hljóta því 
að ráða mestu um að Framsóknar-
flokkurinn nær ekki kjörfylgi.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki 
náð fyrri styrk. Honum hefur hins 
vegar tekist að hagnýta sér veika 
stöðu ríkisstjórnarinnar til að bæta 
stöðu sína. Í vikunni kynnti flokk-
urinn umfangsmiklar tillögur í 
efnahagsmálum. Með þeim hefur 
hann styrkt málefnastöðuna.

Í ríkisfjármálum stefna tillög-
urnar að sama marki og ríkis-

stjórnin hefur gert fram til þessa 
samkvæmt AGS-áætluninni. 
Skattastefnan miðar hins vegar að 
því að draga úr lamandi áhrifum 
á atvinnusköpun. Orkunýtingar-
stefnan þýðir framkvæmdir í stað 
stöðnunar. 

Í tillögunum er ekki fjallað um 
stefnuna í peningamálum. Það 
er veikleiki. Eigi að síður eru 
þær gilt framlag til málefnalegr-
ar umræðu og samstarfs. Snöggi 
bletturinn er óábyrg afstaða til 
heildaraflaaukningar.

Þóttafullt afsvar

Kjarni málsins er sá að 
Samfylkingin virðist vera 
að tapa fylgi eftir því sem 
vinstrivængur VG verð-

ur áhrifaríkari. Ástæðan er sú að 
stór hluti kjósenda hennar stendur 
nálægt miðju stjórnmálanna. 

VG hefur fram til þessa beitt 
margvíslegum stjórnsýsluráðum 
til að hindra hagvöxt með frekari 
orkunýtingu og erlendri fjárfest-
ingu. Margt bendir til að flokkurinn 
hyggist beita sams konar meðulum 
til að hindra framgang aðildar-
viðræðnanna án þess formlega að 
rjúfa samkomulagið um umsóknina. 
Kyngi Samfylkingin því gæti traust 
hennar rýrnað enn frekar. 

Verra er þó að slík þróun mála 

myndi veikja samningsstöðu 
Íslands. Á hinn bóginn gæti það 
skapað tækifæri fyrir stjórnarand-
stöðuflokkana til að styrkja stöðu 
landsins með jákvæðari afstöðu.

Ríkisstjórnin hefur ekki fylgt 
eftir þeim orkunýtingaráformum 
sem samstarfsáætlunin við AGS 
gerir ráð fyrir. Nýlega lýsti forsæt-
isráðherra því yfir að horfið yrði 
frá viðmiðunum áætlunarinnar 
varðandi lausn á skuldavanda heim-
ilanna og nú hefur hann bætt ríkis-
fjármálunum við að kröfu vinstri-
vængs VG. Þá er harla lítið eftir.

Rétt er hjá forsætisráðherra að 
ríkisstjórnin þarf ekki á stuðningi 
stjórnarandstöðunnar að halda. En 
það er aðeins rétt í þeim skilningi 

að stjórnin gangi að þeim afarkost-
um sem vinstrivængur VG setur 
henni. 

Talsmenn vinstrivængsins hryll-
ir við atvinnusköpun með orkunýt-
ingu svo þeirra eigin tungutak sé 
notað. Forsætisráðherra kýs þann 
kost fremur en samstarf á miðj-
unni um atvinnu. Þetta val forsæt-
isráðherra endurspeglast skýrt í 
skoðanakönnunum. 

Niðurstaðan er þessi: Ríkisstjórn-
in er ofurseld vinstrivæng VG og 
rúin trausti. Stjórnarandstöðu-
flokkarnir þurfa meira traust til að 
stefna að eigin stjórn í bráð. For-
sætisráðherra hafnar breiðu ríkis-
stjórnarsamstarfi. Fyrir vikið er 
þjóðin stödd í pólitískri blindgötu. 

Fylgið speglar val

Þ
ingi Norðurlandaráðs er nýlokið hér í Reykjavík. Það er 
ánægjulegt að sjá að svo virðist sem nú sé áhugi á nor-
rænu samstarfi að aukast meðal Norðurlandabúa eftir 
nokkurt áhugaleysi undanfarinna ára. Við setningu þings-
ins í vikunni vitnaði forseti þess, Helgi Hjörvar, í nýja 

könnun sem sýnir að 80 prósent Norðurlandabúa styðja norrænt 
samstarf. Þannig virðast þjóðirnar sjálfar og stjórnvöld Norður-
landaríkjanna ganga í takt í þessum efnum.

Í áranna rás, og ekki síst á 
hinum svokölluðu uppgangsárum, 
hafa sumir efast um gildi nor-
ræns samstarfs og jafnvel lagt 
til að dregið yrði úr því eða því 
jafnvel hætt. Hér á landi hafa 
margir fremur viljað líta fjær og 
til vesturs um samstarf á marg-
víslegum grunni. Bent hefur 

verið á að við séum í samstarfi við Norðurlandaþjóðir og fjölmargar 
aðrar vestrænar þjóðir á vettvangi NATO og svo verði einnig og 
ekki síður fari svo að Ísland gangi í Evrópusambandið. Því sé ekki 
þörf á þeim formlega vettvangi sem Norðurlandaráð og Norræna 
ráðherranefndin sé.

Hvað sem því líður er ljóst að engar þjóðir standa okkur Íslend-
ingum nær en hinar Norðurlandaþjóðirnar. Allar þjóðirnar, utan 
Finna, tala tungumál sem eru náskyld íslenskunni. Þetta þýðir að 
með góðum vilja skilja þjóðirnar hver aðra, jafnvel þótt ekki liggi 
að baki mikið formlegt nám í grannmálunum. Málskilningurinn er 
mikilvægur liður í norrænu samstarfi sem ber að verja af krafti 
nú þegar ensk tunga sækir svo mjög á á flestum sviðum á öllum 
Norðurlöndunum. Norðurlandaráð styður dyggilega við margvísleg 
norræn samstarfsverkefni sem tengjast námi og kennslu í grann-
málunum á Norðurlöndum. Einnig hafa verkefni eins og Nordjobb 
ýtt undir dvöl norrænna ungmenna á hinum Norðurlöndunum og 
þar með aukna þekkingu á grannmálum.

Menning þjóðanna er sömuleiðis meira og minna reist á sama arfi 
og sömu gildum. Því ríkir gagnkvæmur skilningur í samskiptum 
Norðurlandabúa, sem gera þau aðgengileg og áreynslulaus. 

Það hefði því verið mikill missir, ekki síst fyrir litla þjóð eins og 
okkur Íslendinga, ef flosnað hefði upp úr formlegu norrænu sam-
starfi. Hvort heldur sem Ísland verður innan eða utan Evrópusam-
bandsins er formlegt og öflugt samstarf við Norðurlandaþjóðirnar 
mikilvæg kjölfesta lítillar þjóðar í stórum heimi. 

Norrænu þjóðirnar eru litlar samanborið við velflestar Evrópu-
þjóðir og Ísland telst á þeim vettvangi beinlínis örríki. Með öflugu 
samstarfi geta þessar þjóðir hins vegar fengið aukið vægi. Þegar 
er farið að ræða um að sameinast um sendiskrifstofur landanna 
í einhverjum löndum og athyglisverð er sú hugmynd að Norður-
landaþjóðir eigi sameiginlega fulltrúa í G-20 hópnum og eigi þannig 
sinn fulltrúa við borð öflugustu ríkja heims. Enn róttækari er hug-
mynd Gunnars Wetterberg um að Norðurlandaþjóðirnar myndi 
sambandsríki.

Hvað sem því líður lítur út fyrir að kreppan hafi fremur styrkt 
hin norrænu bönd en hitt. Vonandi auðnast Norðurlandaþjóðunum 
að þétta enn frekar samband sitt og samstarf í framtíðinni. 

Böndin styrkjast í norrænu samstarfi.

Kreppan þéttir 
raðirnar

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Fjölbreytt og gott 
veganesti fyrir lífið

Kjarngóð næring
Ósaltað
Ósykrað
Engin aukaefni

www.barnamatur.is

Lífrænn
barnamatur





18  6. nóvember 2010  LAUGARDAGUR

SEND IÐ OKK UR LÍNU

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

Í Fréttablaðinu, fimmtudaginn 4. 
nóvember, er haft eftir Brynj-

ari Níelssyni, að undirritaður hafi 
í álitsgerð, sem unnin hafi verið 
fyrir slitastjórn Glitnis banka h.f., 
í tengslum við málarekstur slita-
stjórnarinnar o.fl. á hendur Jóni 
Ásgeiri Jóhannessyni o.fl., fyrir 
dómstóli í New York, fullyrt, að 
dómstólar hér á landi geti ekki 
leyst úr jafn viðamiklu skaðabóta-
máli og málsóknin gegn „sjömenn-
ingunum“ sé. 

Í tilvitnaðri álitsgerð minni segir 
m.a. í íslenskri þýðingu en frum-
textinn er á ensku: „Óhætt er að 
fullyrða að íslenska dómskerfið sé 
bæði sjálfstætt og að innan þess 
starfi mjög hæfir dómarar með sér-
þekkingu á flestum réttarsviðum.“ 
Í framhaldinu er gerð grein fyrir 
uppbyggingu íslenska dómstóla-
kerfisins og er væntanlega ekki 
ágreiningur um þá lýsingu. 

Þá segir ennfremur í álitsgerð-
inni: „Íslenska dómskerfið er 
bæði undirfjármagnað og undir-
mannað, hvað varðar fjölda dóm-
ara og fjölda löglærðra aðstoðar-

manna. Ljóst er að hrun íslensku 
bankanna í október 2008, eftir-
farandi greiðslustöðvun þeirra og 
slitameðferð og gjaldþrot margra 
að stærstu fyrirtækjum landsins, 
hefur haft í för með sér verulega 
fjölgun munnlega fluttra dóms-
mála. Búist er við að sú þróun muni 
halda áfram enda eru hundruð 
dómsmála í undirbúningi.“ 

Þá eru í álitsgerðinni raktar 
upplýsingar frá Dómstólaráði um 
fjölda þeirra mála sem slitastjórn-
ir og skiptastjórar fjármálafyrir-
tækja hafi vísað til Héraðsdóms 

Reykjavíkur tímabilið 1. janúar 
2005 til 30. júní 2010. Þar kemur 
fram að á árunum 2005-2009, að 
báðum árum meðtöldum, hafi sam-
tals 42 mál af þessu tagi verið þing-
fest fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
en þar af hafi 31 mál verið þingfest 
á árunum 2008 og 2009. Á fyrstu 
sex mánuðum ársins 2010 hafi hins 
vegar 273 mál verið þingfest.

Þá segir í álitsgerðinni að búist 
sé við að málum af þessu tagi muni 
fjölga verulega á síðustu sex mán-
uðum yfirstandandi árs og að á 
árinu 2011 megi búast við verulegri 

aukningu mála miðað við árið 2010. 
Þá segir ennfremur að vænta megi 
þess að dómskerfið muni á komandi 
árum verða yfirhlaðið af dómsmál-
um, bæði einkamálum og refsimál-
um og að sum þessara mála muni 
verða mjög umfangsmikil, flókin og 
tímafrek. Þá segir: „Það er skoðun 
mín að íslenska dómskerfið sé vegna 
framangreindra staðreynda og fyrir-
sjáanlegs framtíðar málafjölda, illa 
undir það búið (ill prepared) að taka 
við jafn flóknu og umfangsmiklu 
máli og hér um ræðir, ekki vegna 
skorts á faglegri hæfni og metnaði 
heldur af fjárhagslegum og skipu-
lagslegum ástæðum.“

Að fullyrða að ég hafi sagt að 
íslenskir dómstólar „geti ekki“ 
leyst mál af þeirri stærðargráðu 
sem hér um ræðir er rangt. Að 
dómstólar séu illa undir það búnir 
vegna fjárskorts, of fárra dómara 
og aðstoðarmanna, í ljósi þess gríð-
arlega álags sem nú er á dómstólun-
um og fer vaxandi, er hins vegar 
að mati undirritaðs rétt. Það veldur 
mér vonbrigðum að formaður Lög-
mannafélags Íslands skuli ekki sjá 
sér fært að taka undir þá ályktun. 
Eftir að álit mitt var skrifað og lagt 
fram hafa birst í fjölmiðlun, m.a. 
frá Dómstólaráði, upplýsingar um 
stórfellda fjölgun ágreiningsmála 
vegna gjaldþrotaskipta fyrstu níu 
mánuði ársins og fyrirsjáanlega 
mikla fjölgun einkamála og refsi-
mála á næsta ári og árum.   

Vegna ummæla formanns Lög-
mannafélagsins í Fréttablaðinu

Athugasemd

Þórður S. 
Gunnarsson
hæstaréttarlögmaður

Mannréttindaráð Reykjavíkur-
borgar lagði til á dögunum  að 

fulltrúar trúfélaga ættu ekki erindi 
í skóla borgarinnar jafnvel þegar 
þung áföll dyndu yfir. Einnig lagði 
það til að alfarið ætti að hætta með 
kirkjuferðir á skólatíma sem hafa 
tíðkast fyrir jólin. Eitt af rökum 
ráðsins er að það eigi að fá fagaðila 
eins og sálfræðinga að áföllum en 
ekki presta. Hvað ætli þessir borg-
arfulltrúar haldi að felist í fimm 
ára háskólamenntun til prests og 
nokkurra mánaða starfsþjálfun 
þar að auki. Ef við erum fagaðilar 
í einhverju þá er það að mæta fólki 
í sorg og áföllum. Hjálpa þeim að 

takast á við óblíðar aðstæður og 
leiða þau í gegnum fyrstu holskefl-
ur áfalls og sorgar. Þar er hverj-
um mætt af jafnræði óháð trúar- 
eða lífsskoðun. Reynsla mín af 
samstarfi kirkju og skóla hefur 
sýnt mér hve þakklátir kennarar 
og skólastjórnendur eru að hafa 
aðgang að prestinum í hverfinu 
þegar áföll dynja yfir. Þegar allt 
snýst um fjármál á þessum síðustu 
og verstu, má minna á að það þarf 
ekkert að borga prestinum í núver-
andi skipulagi sem þarf að gera séu 
aðrir fagaðilar kallaðir til. Auðvit-
að er gott að fá sálfræðinga að og 
í sumum tilfellum fólk úr Rauða 
krossinum sem þekkir vel til ham-
faraaðstoðar. En hvar er réttsýnin 
í því að loka eigi aðgang barna og 
kennara að sérfræðingum í áföll-
um? Er það besta þjónustan við 
börnin okkar? Ég kalla eftir svari 
Margrétar Sverrisdóttur, formanns 
ráðsins.

Það má vera að spurningin um 
kirkjuheimsókn skólabarna liggi 
á gráu svæði. Ef við skoðum rökin 
segja sumir að börn foreldra sem 
hvorki trúi né séu skráðir í Þjóð-
kirkjuna eigi ekki að fara í kirkju 

með skólanum fyrir jólin. Vinnu-
regla Þjóðkirkjunnar er að við 
skólaheimsóknir sé foreldrum 
kynnt það áður í bréfi og þeim 
gefinn kostur á að óska þess að 
barn sitt fari ekki sé það þeirra 
vilji. Þau börn koma þá ekki í 
kirkjuheimsókn, fá annað verk-
efni sem er hið besta mál. Með 
því njóta þau fullra mannréttinda. 

Reynslan hefur verið sú að það eru 
örfáir foreldrar sem ekki vilja að 
börn sín fari í kirkjuheimsókn. Nú 
eru um 80% þjóðarinnar félagar í 
Þjóðkirkjunni, a.m.k. önnur 10% 
í öðrum kristnum trúfélögum. Ef 

um 90% barna á Íslandi eru krist-
innar trúar, eru það ekki mann-
réttindi þeirra að þau megi fara 
í kirkjuheimsókn í undirbúningi 
jólanna, einnar stærstu hátíðar 
kirkjunnar? Má ekki segja að það 
sé brotið á mannréttindum þeirra 
ef þau mega ekki hafa trúfrelsi og 
syngja jólasálma í kirkjunni fyrir 
jólin? Við viljum sem besta þjón-

ustu við börnin okkar. Við vilj-
um að þau njóti fullra mannrétt-
inda. Við viljum ekki að því sé 
þröngvað upp á þau að kirkjan sé 
vond sem beri að varast. Ég veit 
að þetta mæli ég fyrir mína hönd 
og margra annarra því fólk víða að 
hefur rætt við mig um hneykslan 
sína á framgöngu mannréttinda-
ráðs Reykjavíkurborgar í þessu 
máli. 

Jón Gnarr borgarstjóri sagði í 
blaðaviðtali eitt sinn að sá maður 
sem hann liti mest upp til af öllum 
væri Jesús. Ég geri orð hans, sem 
lesin eru yfir hverju skírðu barni, 
að lokaorðum. „„Leyfið börnun-
um að koma til mín, varnið þeim 
eigi því að slíkra er Guðs ríki. 
Sannlega segi ég ykkur: Hver sem 
tekur ekki við Guðs ríki eins og 
barn mun aldrei inn í það koma.“ 
Og Jesús tók þau sér í faðm, lagði 
hendur yfir þau og blessaði þau.“ 
Markúsarguðspjall 10.14-16.

Besta þjónustan við börnin
Kirkjuheimsóknir

Bára Friðriksdóttir
sóknarprestur

Öflug heilbrigðisþjónusta er 
lykill að jafnræði byggðar-

laga, öryggi þeirra og búsetu-
skilyrðum. Fram 
komnar tillögur um 
stórfelldan niðurskurð 
í rekstri heilbrigð-
isstofnana mæta að 
vonum mikilli andstöðu 
um land allt. Engum 
dylst þó að nú þarf að 
spara í öllum ríkis-
rekstri. 

Það sem deilt er á er 
ekki síst skortur á sam-
ráði og lýðræðislegri 
umræðu. Stjórnvöld 
hafa nú til skoðunar 
hvernig gagnrýni verð-
ur mætt og innan ríkisstjórnar-
innar er vilji til að koma til móts 
við framkomna gagnrýni.

Í ályktunum sem borist hafa 
frá fundum víðs vegar um land-
ið er sérstaklega fundið að því 
að tillögur um niðurskurð nú 
séu settar fram án samráðs 
við íbúa og starfsmenn þeirra 
stofnana sem þjónustuna veita. 

Hér skiptir miklu að árið 2003 
voru lagðar niður stjórnir heil-
brigðisstofnana sem skipaðar 
voru fulltrúum sveitarfélaga og 
starfsmanna.

Það er alls ekki ætlunin að 
halda því hér fram að ráðgef-
andi stjórnir hefðu getað komið 
í veg fyrir allan niðurskurð 
í heilbrigðiskerfinu en með 
aðkomu þessara stjórna hefði 
mátt finna þeim annan og far-

sælli farveg þar sem 
meira jafnræðis hefði 
gætt milli byggðar-
laga. Við sem höfum 
að undanförnu farið 
um kjördæmin og 
fengið heilbrigðis-
umræðuna beint í æð 
á heimavelli vitum 
hvað er í húfi fyrir 
fólkið og byggðirn-
ar í landinu. Í litlum 
samfélögum eru tugir 
starfa í hættu og lak-
ari þjónusta mun 
auka á misrétti lands-

hluta og skerða búsetuskilyrði. 
Við því megum við síst nú um 
stundir. 

Þegar þáverandi heilbrigðis-
ráðherra lagði stjórnir heil-
brigðisstofnana niður árið 2003 
var því mótmælt og sá sem hér 
skrifar benti meðal annars á 
lýðræðislegt mikilvægi þess-
ara stofnana og mikilvægi þess 
að halda tengslum stofnananna 
við umhverfi sitt, neytendur 
og samfélag. Rök fyrir þessari 
ákvörðun voru óljós og helst þau 
að tryggja miðstýringu ráðu-
neytis í sessi. 

Með því sem nú á sér stað eru 
komnir fram þeir alvarlegu van-
kantar sem bent var á í umræð-
unni 2003. Það er því vel að á 
Alþingi liggur nú frammi tillaga 
um að endurvekja stjórnir heil-
brigðisstofnana og samþykkt 
þess gæti orðið liður í þeirri 
sáttagerð sem nú þarf að verða 
um fyrirkomulag og sparnað á 
heilbrigðissviði.

Heilbrigðisþjónusta 
í heimabyggð

Heilbrigðismál

Jón 
Bjarnason
sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra

Það má vera að spurningin um kirkju-
heimsókn skólabarna liggi á gráu svæði.

… hæfir dómarar 
með sérþekkingu 

á flestum réttarsviðum

Það sem deilt 
er á er ekki 
síst skortur á 
samráði og 
lýðræðislegri 
umræðu.

75 Ára

1.– 7. NÓVEMBER!
Í tilefni af 75 ára afmæli AXIS 
bjóðum við vandaða fataskápa 
á sérstöku afmælisverði.
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Nú eru tæpir tveir mánuðir 
þangað til sveitarfélög taka 

yfir þjónustu við fatlaða frá ríkinu. 
Einu svörin sem ég heyri þegar ég 
ræði við fólk um þessa grundvall-
arbreytingu á málefnum fatlaðra, 
hvort sem er hjá starfsmönnum 
sveitarfélaga eða ríkis, á meðal 
þeirra sem sinna þjónustu við fatl-
aða og ekki síst á meðal fatlaðra 

sjálfra eru „líklega fínt“ eða „lík-
lega slæmt“. Í raun eru þetta mjög 
eðlileg svör þar sem enginn veit 
hvað gerist eftir áramót. Ekki er 
enn búið að birta lögin sem taka 
eiga gildi um áramót, ekki er búið 
að semja við sveitarfélög og hvað 
þá ræða við hina fötluðu sjálfa eða 
þá sem þeim þjóna. 

Það eina sem virðist vera öruggt 
er að þessu kerfi verður umturn-
að hvað sem hver segir, þó ekkert 
sé orðið ljóst um afleiðingar breyt-
inganna.  Öll þjónusta er í óvissu 
en hættan er áberandi á meðal 
sjálfseignarstofnana eins og Skála-
túns, Sólheima og fleiri, sem við 
fyrirhugaðar breytingar falla inn 

undir væng sveitarfélaga sem eru 
misburðug til að þjóna svo stór-
um þjónustukjörnum fyrir fatl-
aða. Sem dæmi á Árborg að þjóna 
43 einstaklingum frá Sólheimum 
en þjónar í núverandi kerfi 23 ein-
staklingum. Þessir einstaklingar 
sem búa á Sólheimum eru fæddir 

út um allt land og hafa búið mis-
lengi á staðnum. Margar spurning-
ar brenna á starfsfólki Sólheima 
vegna þessara breytinga en sú 
fyrsta er einfaldlega hvort Árborg 
treystir sér yfir höfuð til að standa 
á bak við rekstur Sólheima, en 
eins og fram hefur komið í frétt-
um er sveitarfélagið síður en svo 
fjárhagslega burðugt. 

Staðan fyrir íbúa á Sólheimum 
er í dag alger óvissa. Það eru svo 
sem ekki nýmæli því ef rýnt er í 
söguna má sjá að misvitrir emb-
ættismenn hafa allt frá stofn-
un Sólheima fyrir 80 árum haft 
ýmislegt á hornum sér gagnvart 
því starfi sem þar er unnið, hvort 

sem það snýr að mataræði íbúa, 
blönduðu samfélagi fatlaðra og 
ófatlaðra, tískusveiflum í aðferða-
fræði varðandi þjónustu við fatl-
aða eða bara einföldum hrepparíg. 
Færri virðast gefa því raunveru-
legan gaum hvernig íbúar staðar-
ins dafna og þroskast, eða hvernig 
þeim líður.  

Verði af flutningum á málefnum 
fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga 
óttast íbúar Sólheima að örfáir 
einstaklingar innan lítils sveitar-
félags geti með geðþóttaákvörð-
unum rústað þeirri uppbyggingu 
sem þar hefur verið unnin í anda 
Sesselju Sigmundsdóttur, stofn-
anda Sólheima.

Þjónusta við fatlaða í sveitarfélögum
Sólheimar

Erlendur 
Pálsson
forstöðumaður 
atvinnusviðs Sólheima

Færri virðast gefa 
því raunverulegan 

gaum hvernig íbúar stað-
arins dafna og þroskast

AF NETINU

Finnska kerfið
Þegar kemur 
að þrískiptingu 
valdsins getum við 
Íslendingar dregið 
lærdóm af öðrum 
ríkjum. Við gætum 

til að mynda tekið finnska kerfið 
okkur til fyrirmyndar. Í Finnlandi er 
svokallað „hálf“ forsetaræði. Það 
þýðir að forsetinn er mun valda-
meiri en sá íslenski en þó ekki á 
við þann franska eða bandaríska. 
Þannig er finnska kerfið ólíkt þing-
ræðisríkjum vegna valda þjóðhöfð-
ingjans en á sama tíma sker það 
sig frá forsetaræðisríkjum vegna 
þeirrar ábyrgðar sem framkvæmdar-
valdið ber gagnvart þinginu, þrátt 
fyrir að vera aðskilið því.
Vísir.is
Margrét Cela

Tilgangur líknarfélaga
Formaður ÖBÍ 
sagði tillöguna hafa 
verið fellda vegna 
þess að hún væri 
„ekki viðeigandi og 
samræmdist ekki 

baráttumálum bandalagsins …“ Ef 
lífskjör öryrkja og aðbúnaður kemur 
ÖBÍ ekki við þá spyr maður sig um 
tilgang og starf samtakanna? 
vísir.is
Guðjón Sigurðsson

ÍS
LE

N
S
K

A
 S

IA
.IS

 A
R

I 
5

2
0

7
5

  
1

1
/1

0Ráðgjafaþjónusta í skuldamálum einstaklinga

— fyrir einstaklinga í greiðsluvanda

Við opnum sérhæfða 
ráðgjafa þjónustu 

Ráðgjafaþjónusta Arion banka í skuldamálum einstaklinga er opin alla virka daga klukkan 9:00–16:00. Viðskiptavinir 
geta komið í heimsókn, hringt í 444 7000 eða sent okkur tölvupóst á netfangið radgjafathjonusta@arionbanki.is

Opið verður í dag, laugardaginn  

6. nóvember, kl. 11:00- 15:00.

— Verið velkomin

Við munum á næstu mánuðum hringja í þá viðskiptavini sem eiga í verulegum greiðslu - 

vanda vegna húsnæðislána og vinna að lausn þeirra mála með Ráðgjafaþjónustu Arion banka 
í Garðabæ. Þegar hefur Arion banki aðstoðað um 14.000 viðskiptavini í greiðsluvanda.

Til að koma til móts við viðskiptavini okkar í greiðsluvanda höfum við nú opnað ráðgjafa- 

þjónustu í skuldamálum einstaklinga. Þar höfum við safnað saman á einn stað helstu 

sérfræðingum úr öllum útibúum okkar á höfuðborgarsvæðinu.

 Ráðgjafaþjónusta Arion banka í skuldamálum 

 einstaklinga er á 2. hæð við útibú bankans 

 við Garðatorg 5 í Garðabæ.

 Hver viðskiptavinur fær sinn eigin ráðgjafa 

 sem vinnur með honum allt ferlið og fylgir 

 málum hans eftir.

 Við ætlum að leggja okkur fram við að finna 

lausn sem hentar hverjum og einum  

og hrinda henni í framkvæmd.

 Okkar markmið er að allir, sem við getum  

hjálpað, hafi fengið lausn sinna mála innan  

nokkurra mánaða.

 Viðskiptavinir geta eftir sem áður einnig 

farið í útibú bankans og fengið ráðgjöf 

 um þær lausnir sem í boði eru.



Kastari
Design þrefaldur hvítur
6001127

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

2.990,-

Bílskúrsflísar
3 litir eitt verð
8630030-33

Frostþolnar

Mjög sterkar!

Þykkt 8,6 mm

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

1.990kr/m2

Jólaglös
3 stk. í pakka.
2001438

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

399,-
3 stk.

Eldfast mót
Hvítt 21x 13cm.
2009376

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

699,-

JÓLIN Á LÆ
Brjálað verð um helgina!

tvær rafhlöður

Rafhlöðuborvél, Power Plus
14,4V, 2 rafhlöður, taska
5245309

4.495,-
10 ltr.Innimálning

Góð veggmálning innanhúss
Gljástig 10.
7119961

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

3.980,-

FRÁBÆR

JÓLAGJÖF

Starlight
hágæða útiseríur

VARIST 
EFTIRLÍKINGAR

Starlight

20%
afsláttur
aðeins um helgina

LATIBÆR OG 
JÓLALANDIÐ
í Skútuvogi

Laugardag

kl:14:00
Solla og Íþróttaálfurinn           
skemmta krökkunum

kl:13:00 - 16:00
Allir krakkar fá 
Latabæjarvatn
meðan birgðir endast. 

LATIBÆR ® & © 2010 LATIBÆR EHF. ÖLL RÉTTINDI ÁSKILIN.

100%
vatnsheld



*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma. 
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Úlpa svört, 
herra og dömu 
S-XXL
5869857

14.900,-
Brauðgerðarvél
600W
1841103

Kanntu brauð 

að baka?

Tekur 750-1000 gr

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

699,-

Teikniborð
5857488

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

1.499,-

Innisería
10 ljósa,
marglit, rauð,
glær m/ grænni snúru,
glær m/ hvítri snúru
10237260

40 ljósa útisería m/straumbreyti

Eik 3ja stafa 
Plastparket 6mm, 
líka til í Hnotu. 
Þýsk framleiðsla
146956

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

989kr/m2

Líka til í Hnotu

Ótúlegt verð!

GRA VERÐI
Grenilengja
20 x 2,74 mtr
2718500

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

249,-

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

999,-

Eldhúsvog
2 kg. m/ skál
2000136

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

990,-

Aquatex öndun

Fóðruð

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

9.990,-
FRÁBÆR

JÓLAGJÖF

JÓLASERÍUR

249,-
VERÐ FRÁ

Gildir 3.-15. nóvember

LÆGSTA
LÁGA 
VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

989kr/m2

Plastparket

LÆGSTA
LÁGA 
VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

9.900,-

LÆGSTA
LÁGA 
VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

3.980,-
2 Rafhlöður

LÆGSTA

LÁGA 

VERÐ 

HÚSASMIÐ
JU

NNAR*

*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma. 

Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.

HÚSASMIÐJUBLAÐIÐ 
ER KOMIÐ ÚT!
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Fyrir hálfum öðrum áratug 
stóð heimsbyggðin frammi 

fyrir voðaverkum á Balkanskaga. 
Myndir birtust af grindhoruðum 
föngum í Bosníu og skýrt var frá 
skipulögðum hópnauðgunum. 
Heimurinn sagði: við sátum þegj-
andi hjá Helförinni – slíkt gerist 
ekki meir.

Um svipað leyti voru voðaverk 
framin í Afríkuríkinu Rúanda, 
þar sem gerð var tilraun til að 
útrýma minnihlutahóp Tútsa. 
Heimurinn hreyfði hvorki legg 
né lið en þegar líkin höfðu verið 
talin var viðkvæðið enn: Og þetta 
aldrei aftur.

Þjóðarmorðingjarnir í Rúanda 
flúðu inn í Kongó og ekki leið á 
löngu þar til það land logaði í átök-
um. Um tíma herjuðu átta innrás-
arherir Afríkuríkja á Kongóbúa. 
Lítið lát hefur orðið á þeim átök-
um og fimm og hálf milljón hefur 
látið lífið og tvö til fimm hundruð 
þúsund hefur verið nauðgað.

Heimurinn sagði ekki meir í 
Bosníu, en efndir hafa verið litl-
ar. Álíka fjöldi hefur látið lífið í 
Kongó og búa í Danmörku en samt 
hefur verið látið nægja að senda 
tiltölulega fámennar sveitir frá 
vanþróuðum ríkjum undir fána 
Sameinuðu þjóðanna til landsins.

Þó var þess minnst á dögunum 
að áratugur er liðinn frá því að 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
samþykkti ályktun 1325 til höf-
uðs kynferðislegu ofbeldi í hern-
aði. Vesturlönd börðust fyrir sam-
þykki þeirrar ályktunar en hafa 

hins vegar verið ófáanleg til að 
að leggja friðargæslu það lið sem 
nauðsynlegt er í Kongó sem ann-
ars staðar. Vesturlönd hafa gagn-
rýnt friðargæsluliða frá þriðja 
heims ríkjum réttilega fyrir að 
þess eru dæmi að varðmenn frið-
arins hafi sjálfir gerst sekir um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
þeim sem þeir áttu að vernda.

Friðargæsluliðið í Kongó reynd-
ist heldur ekki hafa bolmagn til að 
stöðva öldu kynferðislegs ofbeldis 
þegar nærri þrjú hundruð – bæði 
konum og körlum var nauðgað á 
dögunum, ekki allfjarri stöðvum 
liðsins í austurhluta landsins. 

Samkvæmt umboði Öryggis-
ráðsins ber friðargæsluliðinu að 
efla stjórnarher Kongó. Margot 
Wallström, sérstakur erindreki 
framkvæmdastjóra Sameinuðu 
þjóðanna sem fjallar um ofbeldi 
gegn konum, komst hins vegar 
að því nýlega í Kongó að stjórn-
arherinn gerist ekki síður sekur 
um kynferðislegt ofbeldi en upp-
reisnarmenn og landflótta Hútúar 
frá Rúanda.

Þetta eru óþægilegar staðreynd-
ir fyrir Vesturlandabúa, sem ekki 
hafa verið sparir á að senda lið til 
að skakka leikinn í olíuauðugum 
ríkjum Miðausturlanda, en eru 
ófáanlegir til að ljá máls á aðgerð-
um til að hrinda ályktun 1325 í 
framkvæmd.

Það er því ekki nema von að 

sænskir kvikmyndagerðarmenn, 
sem fjallað hafa um nauðganir 
sem vopn í stríði, hafi komist að 
þeirri niðurstöðu að í Kongó ríki 
í raun stríð gegn konum.

Sameinuðu þjóðirnar á Íslandi 
og félög tengd þeim munu í 
vetur gangast fyrir kvikmynda-
sýningum um alþjóðamál sem 
eru í deiglunni í samvinnu við 
Bíó Paradís í Reykjavík. Það er 
við hæfi að fyrsta myndin sem 
sýnd verður 8. nóvember, er ein-
mitt afrakstur starfs hinna fyrr-
nefndu sænsku kvikmyndagerðar-
manna um stríðið gegn konum og 
sameiginlega reynslu kvenna í 

Kongó og Bosníu. Að lokinni sýn-
ingu munu sérfræðingar reyna að 
svara þeim spurningum sem kvik-
myndin vekur.

Hvort þeim verður svara auðið, 
verður að koma í ljós, því eins og 
kongóski læknirinn og handhafi 
mannréttindaverðlauna Samein-
uðu þjóðanna Denis Mukwege 
orðar það í myndinni: þá eru engin 
orð til sem geta lýst þeim hryll-
ingi sem kongóskar konur hafa 
gengið í gegnum í þessu mann-
skæðasta stríði sem háð hefur 
verið í heiminum frá lokum síðari 
heimsstyrjaldarinnar. 

Það stríð verður seint stöðvað 
ef þagnarmúrinn verður ekki rof-
inn og sýning kvikmyndarinnar 
Stríðið gegn konum er lítið skref 
í þá átt.

Stríðið gegn konum sem 
gleymdist að segja ykkur frá

Mjólk og fitusýrur

Nýlokið er mjólkurdegi en 
þá var skólabörnum gefin 

léttmjólk. Í skólum og leikskól-
um þar sem ég þekki til er létt-
mjólk og léttu viðbiti haldið 
að börnunum. Kálf-
ar sem aldir eru á 
vítamínbættu fóðri 
verða kviðsíðir og 
slappir í saman-
burði við kálfa sem 
ganga undir mæðr-
um sínum og verða 
spengilegir og fjör-
ugir.

Hluti skýringar-
innar á þessum mun 
er CLA (Conjugated 
linoleic acid), olía 
sem finnst einkum í 
mjólkurfitu og kjöti 
jórturdýra sem bíta 
gras.

Fjöldi rannsókna á 
mönnum hefur sýnt 
fram á ágæti CLA, 
einnig sem forvarn-
ar gegn krabbameini 
og sykursýki.

Hægt er að kaupa 
CLA í pillum og 
fæðubótarefnum en 
ekki er víst að þar 
séu náttúruleg hlut-
föll af þeim ísómer-
formum sem til eru 
af CLA.

Sama á við um 
aðrar ómettaðar fitusýrur, sem 
í náttúrunni finnast flestar á 
cis-ísómer formi.

Við iðnaðarherðingu á olíum 
(smjörlíki og djúpsteikingar-
feiti) myndast jafnt af cis- og 

trans-fitusýrum. Transfitusýr-
ur valda óæskilegri fitusöfn-
un, eru áhættuþættir hjarta- 
og æðasjúkdóma og taldar 
ein skýringin á þeim faraldri 
þeirra sem gekk yfir síðustu 
kynslóðir.

Þær eru einnig taldar ein 
skýringin á þeim offitufaraldri 
sem geisar í t.d. Bandaríkjun-
um.

Mest er af CLA í mjólk 
kúa sem bíta gras en lítið hjá 

þeim sem aldar eru 
á korni/kjarnfóðri 
eins og algengast er 
orðið í Bandaríkjun-
um í dag.

Þar er nú reynt 
að draga í land með 
þessa þróun og eins 
eru víða transfitur 
bannaðar eða skylda 
að geta um magn 
þeirra í matvælum.

Því er mikilvægt 
að standa vörð um 
náttúrulega landbún-
aðarhætti og íslenskt 
kúakyn sem hefur 
aðlagast aðstæðum 
hér og gefur af sér 
úrvals afurðir.

Börn eiga að fá að 
njóta þess CLA sem 
væntanlega er enn 
í íslenskri mjólk, en 
þeim á að halda frá 
smjörlíkisneyslu.

Opinberir íslensk-
ir næringarráðgjafar 
hafa mælt með létt-
mjólk og smjörlíkis-
neyslu umfram nátt-
úrulega fitu.

Hef ég ekki heyrt 
þá draga í land með það, hvað 
þá biðjast afsökunar á þeim 
skaða sem líklegt er að það hafi 
valdið.

Er ekki kominn tími til að 
þeir standi fyrir máli sínu?

Mjólk

Þorvaldur 
Gunnlaugsson
náttúrufræðingur

Íslenskir 
næringarráð-
gjafar hafa 
mælt með 
léttmjólk 
og smjör-
líkisneyslu 
umfram 
náttúrulega 
fitu. Er ekki 
kominn tími 
til að þeir 
standi fyrir 
máli sínu?

Mannréttindi

Árni 
Snævarr
upplýsingafulltrúi hjá 
Sameinuðu þjóðunum

Það stríð verður seint stöðvað ef þagnar-
múrinn verður ekki rofinn og sýning 
kvikmyndarinnar Stríðið gegn konum er 

lítið skref í þá átt.

Viðskiptavinum með lán í íslenskum krónum hjá Landsbankanum stendur 
til boða að lengja lánstíma eða breyta greiðslum í jafnar greiðslur og 
lækka þannig mánaðarlega greiðslubyrði sína til lengri tíma.

LAUSNIR FYRIR HEIMILI  |  landsbankinn.is  |  410 4000

Við tökum vel á móti þér um land allt.

Léttari greiðslur
- til lengri tíma

Lenging lánstíma
· Upphaflegur lánstími íbúða- og fasteignalána lengdur í allt að 40 ár 
· Upphaflegur lánstími annarra lána lengdur í allt að 15 ár
· Fyrir alla sem vilja lækka greiðslubyrði sína

Breyta í jafngreiðslulán
· Greiðslum af láni er haldið jöfnum út lánstímann að viðbættum 
  verðbótum
· Fyrir þá sem eru með lán með jöfnum afborgunum
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SPARIÐ

100.000

GLERÁRTORG 10 ÁRA
Í TILEFNI 10 ÁRA AFMÆLIS GLERÁRTORGS 

BJÓÐUM VIÐ LANDSMÖNNUM ÖLLUM FRÁBÆR TILBOÐ

T I L B O Ð I N  G I L D A  0 6 . 1 1 - 0 7 . 1 1

99.950,-

SPARIÐ

20.000

29.950,-

24.950,-

SPARIÐ

10.000

995,-

50%
AFSLÁTTUR

1.295,-

SPARIÐ

695

6.950,-

SPARIÐ ALLT AÐ

6.000

647,-

50%
AFSLÁTTUR

347,-

50%
AFSLÁTTUR

647,-
50%
AFSLÁTTUR
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S
kemmtilegast fannst mér að 
heyra hversu margir urðu 
hissa á því hvað myndin 
væri löng þegar þeir komu 
út úr bíó. Það er mjög góðs 
viti. Sjálfur hef ég oft haft 

þessa tilfinningu fyrir kvikmyndum, 
til dæmis Scorcese-myndinni Good-
fellas sem ég sá með mömmu í Austur-
bæjarbíói þegar ég var fimmtán ára. 
Við settumst niður klukkan fimm og 
skyndilega var klukkan orðin átta, en 
samt var ég alls ekki tilbúinn til að 
yfirgefa salinn. Hefði viljað sitja yfir 
myndinni í nokkra klukkutíma í við-
bót,“ segir kvikmyndagerðarmaður-
inn Árni Sveinsson. Heimildarmyndin 
Með hangandi hendi, sem Árni gerði 
um tónlistarmanninn Ragnar Bjarna-
son, var frumsýnd um síðustu helgi og 
hefur hlotið frábærar viðtökur.

Fyrr í haust var tónlistarmyndin 
Backyard, sem Árni leikstýrði og 
hlaut meðal annars fyrstu verðlaun á 
heimildarmyndahátíðinni Skjaldborg í 
vor, frumsýnd í hinni nýju Bíó Paradís 
við Hverfisgötu. Því er skammt stórra 
högga á milli hjá kvikmyndagerðar-
manninum þessa dagana.

Dauðarokk í Kópavoginum
Árni er fæddur árið 1976. Hann  sleit 
barnsskónum í Kópavoginum og gekk 
í Snælandsskóla, þar sem ríkti mikill 
áhugi á dauðarokki í upphafi tíunda 
áratugs síðustu aldar. Árni fór ekki 
varhluta af því, söng meðal annars 
með hljómsveitunum Condemned og 
Cranium og segir sig og vini sína hafa 
haft megna óbeit á flestri popptónlist-
inni sem réði ríkjum á þeim tíma.

„En það fyndna var að þegar dauða-
rokkssveitirnar urðu vinsælar voru 
þær oft fengnar til að spila með popp-
sveitum. Við í Cranium hituðum til 
dæmis einu sinni upp fyrir SSSól í 
Tunglinu og það var ekki lítil upphefð 
fyrir sautján ára gutta þegar Helgi 
Björns yrti á mann, jafnvel þótt það 
væri bara einföld setning á borð við 
„Jæja strákar, nú verðum við í stuði!,“ 
segir Árni og hlær. „Áhorfendurnir 
vissu ekki hvaðan á þá stóð veðrið 
þegar dauðarokkið skall á þeim, en 
þetta var mjög skemmtilegur tími.“

Árni reyndi fyrst fyrir sér í kvik-
myndagerð þegar fjölskylda hans fór 
í ferðalag um Búlgaríu rétt við fall 
kommúnismans, en af því tilefni var 
keypt vídeótökuvél inn á heimilið.

„Seinna fórum við vinirnir í dauða-
rokkinu að búa til ofbeldisfullar grín-
myndir, dæmigert unglingadót. Þegar 
ég byrjaði á myndlistarbraut í Fjöl-
braut í Breiðholti (FB) gekk ég í vídeó-
klúbb skólans og fékk fljótlega áhuga 
á gerð tónlistarmyndbanda,“ segir 
Árni, en meðan á náminu í FB stóð og 
eftir útskrift gerði hann meðal ann-
ars slík myndbönd fyrir hljómsveitir 
á borð við Maus, Stjörnukisa, Lhooq 
og Kvartett Jónsson og Grjóna. „Ég 
gerði líka myndband fyrir Prumpu-
lagið hans Dr. Gunna, sem var mjög 
stórt verkefni,“ segir hann og glottir. 
„Ég reyndi af veikum mætti að gera 
hlutina af fagmennsku en í raun og 
veru hafði ég fyrst og fremst innsæið 
að leiðarljósi. Ég gerði heilan helling 
af mistökum, eingöngu vegna þess að 
ég vissi ekki betur.“

Eldskírn í Kolkrabbanum
Árni tók þá ákvörðun að kanna kvik-
myndagerðina á eigin skinni frekar en 
að læra fagið í skóla og fékk til þess 
gott tækifæri þegar honum, ásamt sex 
öðrum ungmennum og þar á meðal 
Hrönn, yngri systur hans, var falið 
að sjá um þáttinn Kolkrabbann á RÚV 
veturinn 1998 til 1999. 

„Þátturinn var á dagskrá alla virka 
daga og við sáum um alla hliðar dag-
skrárgerðarinnar, upptökur, klippingu 
og þar fram eftir götunum. Þetta var 
magasínþáttur fyrir ungt fólk, en átti 
upphaflega að vera tónlistarþáttur 
samkvæmt hugmynd minni og Hrann-
ar. Nokkrum árum fyrr hafði ég byrj-
að að starfa sem plötusnúður, þegar 
ég kynntist tónlist sem var lítið spil-
uð á skemmtistöðum hér á Íslandi, til 
að mynda fönki, sálartónlist og tripp-
hoppi, og viðaði að mér miklu magni af 
plötum. Þess má geta að ég var fyrsti 
plötusnúður Kaffibarsins, en fram að 
því höfðu gestir staðarins neyðst til 
að hlusta á geisladiskinn með tónlist-
inni úr Pulp Fiction aftur og aftur,“ 
segir Árni og skellir upp úr. Hann 
grípur enn í plötusnúðastarfið við og 
við og slumpar á að plöturnar í safni 
sínu séu eitthvað í kringum sjö þúsund 
talsins. 

Umdeild Íslensk kjötsúpa
Árni og Hrönn urðu í kjölfarið sam-
starfsfélagar og unnu saman að ýmsum 
verkefnum, ekki síst þegar Skjár einn 
fór í loftið rétt fyrir aldamótin. Árni 
gerði meðal annars þáttaröðina Pétur 
og Pál ásamt Sindra Kjartanssyni, og 
Hrönn bættist í hópinn við gerð þátt-
anna Íslensk kjötsúpa, en í þeim vakti 
Erpur Eyvindarson mikið umtal sem 
hinn kjaftfori Johnny National sem 
spurði íslenskan almenning nærgöng-
ulla og misgáfulegra spurninga. 

„Gerð þáttanna um Johnny National 
tók á. Við ferðuðumst um allt land, 
unnum sleitulaust og eftir túrinn var 
svo komið að við gátum varla talað 
saman lengur. En það jafnaði sig með 
tímanum og við Erpur erum bestu 
vinir í dag,“ segir Árni.

Varð alræmdur í bransanum

„Það síðasta sem ég gerði hjá Skjá 
einum var að stinga upp á þætti sem 
ég vildi ólmur gera, Popppunkti, en í 
hugmyndavinnunni var gert ráð fyrir 
að Dr. Gunni og Arnar Eggert Thor-
oddsen tónlistargagnrýnandi yrðu 
umsjónarmenn. Sá þáttur fór þó ekki í 
loftið fyrr en löngu síðar og án minnar 
þátttöku. Hann var gerður á annarra 
forsendum og gekk vel sem slíkur. Þá 
stóð ég hins vegar í miðju erfiðu dóms-
máli vegna heimildarmyndarinnar Í 
skóm drekans.“

Aðför að tjáningarfrelsinu
Í skóm drekans fjallar um þátttöku 
Hrannar, systur Árna, í keppninni 
Ungfrú Ísland.is árið 2000. Myndin 
vakti deilur og varð kveikjan að máls-
höfðun, þegar margir þátttakenda 
keppninnar héldu því fram að þeir 
hefðu verið grunlausir um að verið 
væri að mynda þá og aðstandendur 
keppninnar fóru fram á lögbann.

Árni segir það einungis hafa verið 
átyllu þegar forráðamenn keppninnar 
uppgötvuðu að þeir fengju ekkert að 
segja um gerð myndarinnar. Málinu 
lauk með dómsátt og neyddust Árni 
og Hrönn til að rugla andlit nokkurra 
keppenda til að þeir þekktust ekki.

„Ég vil meina að þetta mál hafi verið 
eitt það stærsta sinnar tegundar sem 
komið hefur fram á Íslandi því þetta var 
aðför að tjáningarfrelsinu. Við fengum 
ekki þann stuðning sem við væntum frá 
ýmsum aðildarfélögum á borð við Rit-
höfundasambandið, Samband íslenskra 
kvikmyndaframleiðenda og fleiri, því 
þau þorðu ekki að taka slaginn. Fólkið 
í bransanum vildi ekki veðja á okkur, 
krakkafíflin,“ segir Árni.

Hann segir smæð samfélagsins hafa 
gert það að verkum að systkinin urðu 

nánast alræmd í kjölfar málsins og við 
hafi tekið erfiður tími fyrir þau bæði. 
Bæði fluttu þau til Bandaríkjanna, 
Hrönn í nám til New York og Árni til 
Washington, þar sem hann starfaði 
sem klippari í tæplega ár.

„Þegar ég kom heim frá Banda-
ríkjunum var ég ekkert viss um að ég 
myndi nokkurn tímann gera aðra mynd. 
Ég vann töluvert sem aðstoðarmaður 
við kvikmyndir og var með ýmis verk-
efni í burðarliðnum sem aldrei varð 
neitt úr. Ég fann mjög vel fyrir því að 
traustið á mér var ekki mikið og í að 
minnsta kosti tveimur tilfellum neydd-
ist ég til að draga mig út úr verkefn-
um til að þau fengju brautargengi. Ég 
var líka mikið að plötusnúðast og í raun 
var ég bara voðalega mikið fullur, sem 
þótti ekki mjög traustvekjandi, skiljan-
lega. Ég var á skilorði, en fékk séns og 
hef nýtt mér hann til hins ítrasta.“

Gerir mynd um mömmu
Í vetur hyggst Árni vinna að heimild-
armynd um móður sína, Sigrúnu Her-
mannsdóttur bóksala, og ákveðið atvik 
í hennar lífi, sem hann ráðgerir að 
leggja lokahönd á í vor. Þá hefur honum 
verið falið að gera vikulega þætti um 
íslenska tónlist sem hefja göngu sína á 
sjónvarpsstöðinni ÍNN á fimmtudags-
kvöldið næsta. Kristján Freyr Hall-
dórsson, trommari rokksveitarinnar 
Reykjavík!, verður umsjónarmaður 
þáttarins, sem ber heitið Rokk og tja 
tja tja og er þátturinn framleiddur að 
undirlagi Félags tónskálda og texta-
höfunda (FTT) í samvinnu við ÍNN og 
ýmsa kostunaraðila.

„Svo er ég líka að skrifa handrit að 
tveimur leiknum bíómyndum og sjón-
varpsþáttaseríu, svo það er nóg að 
gera,“ segir Árni að lokum.

„Ég var 
fyrsti plötu-
snúður 
Kaffibarsins, 
en fram að 
því höfðu 
gestir staðar-
ins neyðst til 
að hlusta á 
geisladiskinn 
með tónlist-
inni úr Pulp 
Fiction aftur 
og aftur.“

Leikstjórinn og fyrrum 
dauðarokkarinn Árni 
Sveinsson hefur frum-
sýnt tvær myndir í haust, 
sem báðar hafa hlotið 
mikið lof. Kjartan Guð-
mundsson ræddi við hann 
um eldskírn í iðnaðinum 
og vandamálin sem fylgja 
fámennu samfélagi.

Á PRIKINU Árni vekur víða athygli 
fyrir sérstakan stíl í klæðaburði, 

sem virðist vera sambland úr 
hinum ýmsu áttum. „Ég veit 

ekkert hvaðan þetta kemur. Ætli 
ég sæki ekki áhrifin mest til Sopr-

anos-þáttanna,“ segir Árni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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H
ópar vísindamanna 
frá löndum við 
Norður-Atlants-
haf einbeita sér 
að rannsóknum á 
þróun Atlantshafs-

þorsksins. Þeir horfa mörg þús-
und ár aftur í tímann til að svara 
þeirri spurningu hvernig þorsk-
urinn er undir það búinn að mæta 
breytingum í vistkerfi sínu vegna 
loftslagsbreytinga. Sagan kennir 
að þorskurinn sé ágætlega búinn 
til að mæta þeim breytingum sem 
hlýnun jarðar mun nær óumflýjan-
lega hafa. 

Þeir sterkustu lifa
Af þeim dýrum og jurtum sem við 
þekkjum til var aðeins lítill hluti 
kominn fram fyrir síðustu ísöld. 
Aðeins harðgerðustu dýrin, og þau 
sem höfðu mesta aðlögunarhæfni, 
lifðu af harðindaskeiðin þegar ís 
huldi meirihluta jarðkringlunnar. 
Líf á landi hefur verið kortlagt af 
nokkurri nákvæmni en það sama 
verður ekki sagt um hafið.

„Það er sáralítið af steingerv-
ingum til að staðsetja einstakar 
fisktegundir. Sérstök skilyrði þarf 
til varðveislu af þessu tagi og sér-
staklega lítið er til af steingerðum 
fiskum úr sjó,“ segir Geir Ottesen, 
sérfræðingur á norsku Hafrann-
sóknastofnuninni. 

Geir segir þorskinn hafa þolað 
harðræði ísaldarinnar vel. Hann 
var að finna um allt Atlantshaf-
ið, bæði fyrir og á meðan ísald-
arskeiðið var hvað harðast fyrir 
um tuttugu þúsund árum. Spurn-
ingin er hvernig hægt er að meta 
hvaða áhrif breytingar í vistkerf-
inu hafa þegar heimildir eru af 
skornum skammti. Aðferðin felur 
í sér að kortleggja genauppbygg-
ingu þorskstofnanna og byggja upp 
líkan af líklegum vistfræðilegum 
aðstæðum í fortíðinni. Hvað þorsk-
inn varðar er teiknað upp hvar yfir 
höfuð var sjór. Norður-Atlantshafið 
var aðeins fjórðungur þess sem það 
er í dag. Talið er að sjávarborð hafi 
verið 130 metrum undir því sem við 
þekkjum.

Norska Hafrannsóknastofnun-
in er aðeins einn vettvangur rann-
sókna á þorskinum í þessu tilliti. 
Annar hópur vísindamanna starfar 
að því að rannsaka loftslagsbreyt-
ingar með tilliti til áhrifa á þorsk-
inn og iðnað norðlægra ríkja sem á 
þessum undrafiski byggir. Hópur-
inn, NCoE, starfar undir norræna 
rannsóknarráðinu (NordForsk) 
sem er sjálfstæð norræn stofnun 
sem styrkir rannsóknarstarf og 
vísindamenntun á Norðurlöndum. 
Þar er lögð þverfagleg mælistika á 
rannsóknarspurninguna um þróun 
þorsksins.

Ísland
Í þessu samhengi má koma fram 
að viðamikil erfðafræðileg rann-
sókn Einars Árnasonar, prófess-
ors við Háskóla Íslands, bendir til 

að þorskurinn á íslensku grunn-
slóðinni sé sérstök arfgerð. Önnur 
arfgerð sé djúpsjávarþorskurinn. 
Þar spyrja menn sig hvort veiði-
álag á grunnslóðinni ógni stofnin-
um sem þar lifir; að það geti haft 
áhrif á erfðasamsetningu stofnsins 
hvernig veiðarnar eru stundaðar. 

Ísöld
Síðustu ísöld lauk fyrir um tíu þús-
und árum en hún hafði staðið yfir í 
um 2,8 milljónir ára. Þegar jökull-
inn var sem mestur á norðurhveli 
jarðar teygði hann sig langt suður 
til Þýskalands og í Norður-Amer-
íku lá jökulröndin við vötnin miklu, 
þar sem nú eru landamæri Kanada 
og Bandaríkjanna. Ísland lá undir 
þykkum jökulís á þessum tíma.

Gadiform-fiskar (þorskfjölskyld-
an) finnast fyrst sem steingerv-
ingar fyrir um 40-50 milljónum 
árum. Þessir fiskar voru óásjá-
legir botnfiskar á djúpsævi. Kóln-
un og lækkandi sjávarborð opnuðu 
dyrnar fyrir þróun þorsksins eins 
og við þekkjum hann í Norður-Atl-
antshafinu. Eystri hlutinn einangr-
ast frá hlýrri hafsvæðum og þorsk-
fiskar birtast fyrst þar sem ráðandi 
fiskitegundir. 

Þorskurinn er á meðal fárra 
fiska sem eiga tegundarupphaf sitt 
á landgrunninu við Norður-Atlants-
hafið. Frá upphafi sínu við Norður-
sjóinn dreifast þeir svo til Íslands, 
Grænlands, Labrador og Nýfundna-
lands og svo suður á bóginn í hinum 

svala strandsjó við austurströnd 
Bandaríkjanna. Þetta er því svið-
ið þar sem nútíma þorskfiskar þró-
uðust fyrir fimm til tíu milljónum 
ára og urðu síðar ráðandi tegundir 
á grunnslóð.

Fiskur fangaður í körfur
Þorskstofninn við Nýfundnaland og 
Labrador, norðurstofninn svokall-
aði, var líklega stærsti þorskstofn í 
heimi, en frá árinu 1992 hefur verið 
í gildi svo til algjört veiðibann og 

aðeins málamyndakvótar verið 
gefnir út síðustu ár. Ástæðan er 
einföld; þorskstofninn hrundi á til-
tölulega stuttum tíma. Strandveiði-
menn og stærstur hluti vísindasam-
félagsins í Kanada segja ástæðuna 
gegndarlausa rányrkju alþjóðlegs 
flota sem veiddi gífurlegt magn 
þorsks um áratuga skeið, áður en 
fiskveiðilögsaga Kanada var færð 
út í 200 mílur.

Sökin liggur þó einnig að þeirra 
mati í togveiðum Kanadamanna 
sjálfra eftir að alþjóðlegi flotinn 
hafði horfið af miðunum; kanad-
ísku togararnir veittu stofninum 
náðarhöggið.

Aðrir, þar á meðal íslenskir fiski-
fræðingar, hafa bent á að ástæðan 
fyrir hruni stofnsins hafi verið líf-
fræðilegs eðlis. Öll rannsóknargögn 
bendi til að stofninn hafi verið á 
hungurmörkum vegna skyndilegra 
umhverfisbreytinga. Á sama tíma 
var haldið aftur af veiðum og fiski 
fjölgaði, fæðubúrið tæmdist, nátt-
úran greip í taumana og stofninn 
féll úr hor.

Í Kanada standa nú yfir rann-
sóknir á því hvort ofveiðin hafi 
breytt erfðamengi stofnsins og 
leitað skýringa á því að stofninn 
hefur ekki rétt úr kútnum eftir nær 
tuttugu ára veiðibann. Hrun þessa 
þorskstofns hefur þó orðið fleirum 
að yrkisefni þótt nálgunin sé allt 
önnur (og umdeildari).

Ævisaga þorsksins
Bandaríski blaðamaðurinn og rit-
höfundurinn Mark Kurlansky sendi 
árið 1997 frá sér bókina Ævisaga 
þorsksins. Í undirtitli bókarinnar 
fullyrðir hann að þorskurinn sé sá 
fiskur sem breytt hafi heiminum. 
Í bókinni leitar hann víða fanga til 
að renna stoðum undir þessa full-
yrðingu „...og í leiðinni stillir hann 
sögu Íslands í alþjóðlegt samhengi 
betur en áður hefur verið gert,“ 

■ Á Alþingi 1592 var Jóni lögmanni Jónssyni falið að bera 
upp fyrir ríkisráði að fá innsigli handa landinu. Á inn-
siglinu er hausaður þorskur með kórónu yfir og ártalinu 
1593 til hliðar, en umhverfis í boga er letrað SIGILLVM 
INSVLÆ ISLANDIÆ (innsigli eyjarinnar Íslands). 

■ Frá og með árinu 1820, þegar konungsljón Nor-
egs hvarf úr sameiginlegu skjaldarmerki danska 
ríkisins, voru merki Íslands, Grænlands og Færeyja 
sett í staðinn. Þar var íslenski þorskurinn neðst til hægri, 
flattur, silfurlitur á hárauðum grunni og gyllt kóróna yfir.

■ Íslenski skjaldarmerkisþorskurinn var látinn víkja úr danska ríkisskjald-
armerkinu, en í staðinn kom fálkinn sem tákn Íslands. Á síðari hluta 19. 
aldar var hafinn áróður fyrir því að hætta að nota þorskmerkið sem tákn 
landsins, en nota í þess stað hvítan fálka á bláum grunni.

Árið 1815 var fyrsta kaupstaðarinnsigli Reykjavíkur 
formlega tekið í notkun. Það var teiknað af Hans 

von Frisach, dönskum mælingarmanni, að undir-
lagi Sigurðar Thorgrimsen land- og bæjarfógeta. 
„Innsiglið sýnir mann í hversdagsbúningi tómt-
húsmanna þeirra tíðar. Heldur hann á krókstaf 
í annari hendi en Merkúrmerkið, tákn versl-
unar í hinni. Þá sést á skipsstafn annars vegar 
við manninn en þrjá flatta þorska hins vegar. 

Við fætur hans er hálslangur fugl með umgjörð 
úr kaðli og í baksýn er eyja eða nes. Í ramma 

utan um myndina stendur: SIGILLUM CIVITATIS 
REYKJAVIKAE. Þetta innsigli var merki Reykjavíkur allt 

fram til ársins 1957.“ 

■ ÞORSKURINN SETUR MARK SITT Á MARGT

Harðræði hefur hert þorskinn
Með erfðafræði- og vistfræðilegum aðferðum er reynt að meta hversu vel þorskur getur staðið af sér loftslagsbreytingar. Mikil-
vægi hans fyrir efnahag fjölda þjóða er gríðarlegt og svo hefur það verið um aldir og eru engar fréttir fyrir Íslendinga. Þorskur-
inn leikur stórt hlutverk í sögu og menningu þeirra þjóða sem hann hafa nýtt, eins og Svavar Hávarðsson komst að.

■ Þorskur er straumlínulaga fiskur, kjaftstór 
og með skeggþráð á höku. Fiskurinn 
notar skeggþráðinn til að leita að fæðu á 
sjávarbotni. Bakuggar þorsks eru þrír og 
raufaruggar tveir, eyruggar eru stórir og 
rákin er mjög greinileg.

■ Franska orðið yfir þorsk, 
morue, gaf Atlantshafsþorsk-
inum síðari hlutann af hinu 
latneska nafni hans. Á 19. öld 
þýddi morue vændiskona í 
Frakklandi. Fræðiheiti: Atlants-
hafsþorskur (Gadus morhua).

■ UNDRASKEPNA SEM ENGINN GETUR VANIÐ SIG AF
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150 þúsund ár: Homo sapiens 
kemur fram sem tegund á megin-
landi Afríku. Talið er að maðurinn 
hafi ekki verið kominn lengra en 
til Miðausturlanda fyrir um 100 
þúsund árum. 

65,5 milljón ár: Nýlífsöld hefst við 
útrýmingu risaeðlanna.
50 milljón ár: Fyrstu vísbendingar 
um þróun þorskfiska (Gadiform).
1,4 milljón ár: Fornsteinöld hefst.

„Þorskurinn sneri landflótta fólki 
heim aftur, drykkfelldum sneri 
hann frá villu síns vegar. Hann 
kallaði til sín alla af atvinnuleys-
isskrá, ungmæður frá bleyjuþvotti 
og börn úr skóla.

Hann tæmdi dansstaði og 
öldurhús, leikhús og bíó. Sauma-
klúbbar lögðust niður vikum 
saman. Menningin gjörvöll laut 
þorskinum í þrotlausu striti. Næt-
urnar urðu styttri og styttri, vakan 
lengri og lengri. Og fólk sem hafði 
ekki einu sinni málungi matar fyrir 
nokkrum vikum, stóð allt í einu 
á kafi í þorski og hafði ekki einu 
sinni tíma til þess að gera það upp 
við sig, hvað það ætti nú að gera 
við aurana sem það fengi.“

Vísir. 11. maí 1970. 

Þorskurinn og Íslendingar

 auli  blóðseiði  bútungur  býri  fiskur  fyrirtak  golþorskur  kastfiskur  kóð  maurungur  murti 

næli  særingur  sá guli  seiði  smáþyrsklingur  sprotafiskur  stútungur  styttingur  þyrsklingur  

■ Hrygning þorsks við Ísland hefst 
venjulega síðari hluta mars og 
er lokið í byrjun maí. Hún fer 
fram á um 50-100 metra dýpi 
miðsævis og getur fjöldi eggja 
verið frá hálfri milljón upp í tíu 
til fimmtán milljónir.

■ Afræningjar þorsks-
ins eru margir. Seiði 
verða fyrir ásókn 
smáfiska og sjó-
fugla og fullorðinn 
þorskur er eftirsótt 
fæða hjá sel og 
hvölum, einkum 
háhyrningi en 
einnig stórfiskum 
eins og hákarli. 

■ Nafnið þorskur 
þýðir þurrfiskur. 

■ Smáþorskur étur 
fyrst og fremst 
hryggleysingja af 
ýmsu tagi svo sem 
ljósátu, marflær 
og rækju. Þegar 
þorskurinn stækkar 
fer hann að éta 
fiskmeti og er 
loðna og síli þar 
langmikilvægust. 
Stærri þorskur 
sækir í auknum 
mæli í stærri bráð 
af fiskakyni, svo 
sem karfa, smá-
þorsk, skrápflúru, 
kolmunna, ýsu 
og síld. 

■ „... saltaður þorskur lá 
útflattur fyrir framan 
litlausa og þéttvaxna 
kaupmennina og vakti 
með þeim löngun 
til að komast burt, 
ferðast.“
Emile Zola, „Le Ventre 

de Paris, 1873

■ „Lífið er saltfiskur.“
Halldór Kiljan Laxness.

■ „Við borðum ekki peninga.“
Úlfar Eysteinsson matreiðslu-

meistari spurður af hverju 
Íslendingar borða lítið sem 

ekkert af þorski.

■ Ekki vitað um uppruna enska 
orðsins cod (þorskur). Á mið-
aldaensku þýddi cod skjóða 
eða poki og því einnig pungur. 
Kýllinn sem menn báru við 
klofið á 16. öld til að kynfæri 
þeirra sýndust tilkomumeiri 
kallaður codpiece – þorskbiti. 

■ Sýnt hefur verið fram á 
að vöxtur þorsksins er 
háður stærð loðnu-
stofnsins á hverjum tíma. 
Meðalþyngd fjögurra til 
sex ára þorsks er allt að 
25 prósent minni þegar 
loðnustofninn er í lægð 
miðað við ástandið þegar 
loðnustofninn er stór.

Allir stóru þorskstofnarnir eru taldir 
skyldir en hafi klofnað erfðafræði-
lega. 75-150 þúsund ár: Íslenski og 
kanadíski þorskstofninn skiljast að. 
50-85 þúsund ár: þorskstofnar við 
Grænland og Kanada skiljast að.

Jesús frá Nasaret fæðist (4 f.kr.- 6. 
e.kr.) Frásögn úr Jóhannesarguðspjalli 
segir frá því er Jesús mettaði þúsundir 
manna með tveim fiskum og fimm 
brauðum. Í íslensku kallast sneiðarnar 
í þorskstykkinu kristfiskstykki.

Veiðar á þorski úr Norður-Atlantshafi hafa 
dregist saman úr 3,9 milljónum tonna 
árið 1968 í um 840 þúsund tonn árið 
2005. Árið 1981 var þorskafli Íslendinga í 
hámarki, um 460 þúsund tonn. Nú er veitt 
um 130 þúsund tonn af þorski á ári.

ÞORSKUR
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eins og segir í formála þýðandans, 
Ólafs Hannibalssonar, en bókin 
kom út á Íslandi árið 1998. 

Kurlansky og Ólafur skoða þorsk-
inn út frá allt öðrum forsendum en 
vísindamenn sem hér hafa verið 
nefndir til sögunnar. 

Hinn lífseigi þorskur
Þorskurinn er ein lífseigasta líf-
vera sjávarins. Þorskurinn fram-
leiðir eggjahvítuefni sem gegnir 
svipuðu hlutverki og frostlögur og 
veldur því að fiskurinn þolir hita-
stig undir frostmarki. Hann er frjó-
samur, ónæmur fyrir sjúkdómum 
og kulda, nærist á öllu sem gefst og 
fer ferða sinna á grunnsævi nærri 
ströndum. Hentugri fisk til verslun-
arvöru er vart hægt að hugsa sér. 
Auk þess að vera eftirlæti matgæð-
inga er hann auðveiðanlegur sökum 
græðgi sinnar. 

Frjósemisveran
Hrygna sem er um metri að lengd 
getur gefið af sér þrjár milljónir 
eggja í goti. 25 sentimetrum stærri 
fiskur getur skilað margföldum 
þeim fjölda eggja. Þorskur getur 
orðið tuttugu eða jafnvel þrjátíu 
ára gamall, en það er stærðin sem 
ræður frjóseminni fremur en ald-
urinn. „Það hefur verið reiknað 
út að aðeins tæki þrjú ár að fylla 
hafið, svo að hægt væri að ganga 
þurrum fótum yfir Atlantshafið 
á þorskhryggjum, ef allt hrogna-
klak gengi áfallalaust fyrir sig og 
hvert einasta hrogn næði fullum 
þroska,“ skrifaði Alexandre Dumas 
í riti sínu frá 1873, Le Grand Dict-
ionnaire de cuisine. Ýkt auðvitað, 
en dregur ekki úr þeirri staðreynd 
að fáa þorska þyrfti til að halda við 
stofninum ef afföllin væru ekki 
99,99 prósent.

Landafundir
Fyrir um það bil tólf hundruð árum 
undu víkingar upp segl og lögðu á 

hafið út frá ströndum Noregs. Þeir 
könnuðu Norður-Atlantshafið ræki-
lega næstu 300 árin og uppgötvuðu 
Ísland, Grænland og Norður–Amer-
íku. Sennilega er það engin tilvilj-
un að einmitt á þessum slóðum eru 
heimkynni Atlantshafsþorsksins, 
skrifar Kurlansky og spyr: Hvern-
ig dugðu þeim vistir á ferð þeirra 
áfram til Marklands og Vínlands, 
þar sem þeir þorðu ekki inn á land 
til að safna fæðu, en höfðu samt 
nægan mat til heimferðar? Hvað 
átu þessir norrænu menn í þeim 
fimm leiðöngrum til Ameríku á 
árunum 985-1011, sem getið er um 
í sögum?

Trúin á þorskinn
Með vaxandi valdi páfans var mið-
aldakirkjan fær um að fyrirskipa 
föstur. Á slíkum dögum var bann-
að að stunda kynlíf og borða kjöt, 
en kaldur matur var þó leyfilegur. 

Til „mögru daganna“ töldust allir 
föstudagar af því að Kristur var 
krossfestur á föstudegi, og fjöru-
tíu dagar á páskaföstu, auk ýmissa 
annarra daga í tímatali kirkjunn-
ar. Í heild var kjötát í heittrúuðustu 
löndum kirkjunnar bannað nærri 
helming allra daga ársins og þessir 
mögru dagar urðu loks saltfiskdag-
ar. „Þorskurinn varð næstum því 
að trúarlegri helgimynd – eða goð-
sagnalegur krossfari fyrir kristnu 
helgihaldi.“

Undirrót flotauppbyggingar
Þorskurinn var tvímælalaust mik-
ilvægasta varan sem hinn kaþólski 
heimur þurfti á að halda. Við upp-
haf 15. aldar var erfitt að finna 
gróðavænlegri vöru, og fóru auð-
menn og ævintýramenn margra 
Evrópulanda að leita fyrir sér um 
ný og auðugri fiskimið. Skipasmíð-
ar hófust í hverju Evrópulandinu á 

fætur öðru. Bretar sigldu til Íslands 
og fljótlega kom til árekstra þar við 
danska og þýska hagsmuni, sem oft 
enduðu með skærum og vopnavið-
skiptum. Hin háskalegu fiskimið 
kringum Ísland reyndu til hins ýtr-
asta á styrk skipa og seglabúnaðar, 
sjómennsku og hæfni skipstjóra og 
áhafna. Um prýðilegar æfingabúðir 
siglingaveldis var að ræða.

Heimsveldi á þorski byggð
Við uppgötvun Nýfundnalands 
hófst kapphlaup um fiskveiðar á 
miðunum þar í kring sem líktist 
einna helst gullæði. Það er varla 
einskær tilviljun að allir helstu 
keppinautarnir um fiskimiðin við 
strendur Norður-Ameríku urðu 
heimsveldi. Bretar, Hollendingar, 
Frakkar, Spánverjar og Portúgal-
ar kepptust við að koma upp flot-
um til þorskveiða. Svo auðug voru 
hin nýju fiskimið að hinir fyrstu 
könnuðir sögðu í skýrslum sínum: 
„Sjórinn þarna er iðandi af fiski 
sem ekki er aðeins hægt að veiða 
í net, heldur nægir að setja stein í 
körfu og sökkva henni.“

Þorskur sem undirrót stofnunar 
ríkja
Margar þjóðir eiga sjálfstæði sitt 
og velmegun þorskinum að þakka, 
að mati Kurlanskys. Á miðöldum 
var Noregur fátækt ríki sem laut 
stjórn Dana og Svía. Á 19. öldinni 
tókst Norðmönnum að efla fiskveið-
ar sínar og brjótast undan oki Svía 
og lýsa sig sjálfstætt konungsríki 
1907.

Íslendingar misstu af þorskæð-
inu sem greip um sig báðum megin 
hafsins á 17. öldinni. Danska yfir-
stéttin, sem stjórnaði landinu með 
fulltingi íslenskra sveitahöfðingja, 
hafði takmarkaðan áhuga á fisk-
veiðum. Þegar bresku togararn-
ir hófu að athafna sig við strend-
ur Íslands um aldamótin 1900 eftir 
að hafa fleytt rjómann af þorsk-
gengd Norðursjávarins komu þeir 
að innlendu sjómönnunum á miðun-
um, dorgandi eftir fiski með sama 
hætti og þeir höfðu gert um það 

leyti sem Hansasambandið hafði 
stuggað Bretunum burtu 300 árum 
áður. En Íslendingar voru fljót-
ir að tileinka sér breska tækni og 
fyrir tilstilli þorsksins tókst þeim 
að færa sig í tíð einnar kynslóðar 
úr sporum 15. aldar nýlendusamfé-
lags til þess að verða nútímaleg og 
velmegandi þjóð. 

Um tveggja til þriggja áratuga 
skeið hafa Íslendingar skipað sér 
í röð efnuðustu þjóða heims sam-
kvæmt alþjóðlegum hagtölum. 

„Það er enn ein sönnun fyrir því 
að þorskurinn sér vel fyrir þeim 
sem á hann treysta,“ skrifar Ólafur 
Hannibalsson. „Þegar öllu er á 
botninn hvolft verða menn að draga 
þá ályktun að Norður-Atlantshafs-
þorskurinn hefur verið það nátt-
úruafl sem drýgstan þátt hefur átt 
í að skapa örlög þeim þjóðum sem 
beggja vegna hafsins búa.“

Heimildir: forskning.no 
og fleiri netmiðlar.

Sérstakar þakkir: Ólafur Hannibals-
son. Sjá: Ævisaga þorsksins, fiskurinn 

sem breytti heiminum, HKÁ 1998.
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„Óvönduð fiskasúpa, handa undirfólki, 
er tilreidd af einhvörju nýju fisktægi, svo 
sem þorski, ýsu, þysklingi, lúðu, síld og 
þessháttar, og er fiskurinn brytjaður í 
þykk stykki, sem eru vel hreinsuð, síðan 
vandlega þvegin í köldu vatni og lögð á 
hreinan disk. Svo eru þau soðin í potti, 
með eins miklu vatni í, og súpan á að 
vera, ásamt urtavendi, sé hann til, og 
nokkru salti í, svo óhreinindi fiskjarins 
freyði upp í vatninu, og skal froðuna 
nákvæmlega aftaka, þegar sýður. Þá er 
nokkuð af seyðinu aftekið, og í það hellt 
og samanhrært nokkru af sýru, eður, sem 
eins er gott, ólekjuskyri, samt mjöli, og er 
svo þetta látið út í súpuna, og vel hrært; 
á þessi jafningur að vera svo þykkur, að 
súpan af honum verði mátulega jöfn og 
þykk, eftir því, sem þókknast. Þegar fisk-
urinn er fullsoðinn, er súpan líka búin, 
og er hún holl, drjúg og smekkgóð. Vilji 
menn saman við hana sjóða nokkuð af 
mjólk, verður hún því ágætari fæða.“

Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur. Útgefið af Frú 
Assessorinnu Mörtu Maríu Stephensen. Leirárgörðum við Leirá, 1800.

■ ÓVÖNDUÐ FISKISÚPA, HANDA UNDIRFÓLKI

HÉR ER EKKI Í KOT VÍSAÐ Matargerð 
fyrr á öldum kemur okkur spánskt 
fyrir sjónir. Þessi súpa telst vart 
óvönduð en gekk vel í Dalvíkinga 
og gesti þeirra á fiskideginum í 
sumar.

Dimmt er á Dökkumiðum,
djúpur og úfinn sær;
á hverju einasta kvöldi
karl einn þangað rær. -
Dimmt er á Dökkumiðum.
Þegar hann fyrst þar fleygði
fögrum öngli í sjó,
gamlan og feitan golþorsk
glaður inn hann dró,
tautaði eitthvað við sjálfan sig,
söng – og skellihló.
Á hverju kvöldi síðan
karlinn þangað fer,
og við þessar fiskiveiðar
vel hann unir sér,
og alltaf kemur hann hlaðinn 
heim,
hvernig sem veður er.

DAVÍÐ STEFÁNSSON
 Á Dökkumiðum

Svæði sem hafa gefið 
veiði sem er ósambæri-
leg við mikilvægustu 
svæðin.

Stór þorskstofn sem 
hefur gefið mikla veiði í 
gegnum aldirnar.

Meðalstór þorskstofn sem 
hefur gefið umtalsverða 
veiði í gegnum aldirnar.

■ Atlantshafsþorskur (Gadus morhua) er af 
ættkvísl þorska (Gadus). Hann lifir á grunn-
sævi frá fjöru að enda landgrunnsins við 
strendur Bandaríkjanna, Kanada, Grænlands 
og Íslands og við vesturströnd Evrópu, allt 
frá Biskajaflóa að Barentshafi.

■ Grænlandsþorskur (Gadus ogac) finnst í 
Norðvestur-Atlantshafi, við vesturströnd 
Grænlands og Lawrence-flóa. 

■ Kyrrahafsþorskur (Gadus macrocephalus) 
er með þrjá aðgreinda bakugga og þræði 
úr neðri kjálka. Að öðru leyti líkist hann 
Atlantshafsþorski í útliti. Hann finnst við 
botn landgrunnsins í Norður-Kyrrahafi, frá 
Gulahafi að Beringssundi og við Aleuteyjar 
allt að Los Angeles. Hann verður um hálfur 
metri á lengd.

Lögreglufulltrúar hjá embætti 
ríkislögreglustjóra
Vegna endurskipulagningar og fjölgunar starfsmanna í efnahagsbrota-
deild auglýsir ríkislögreglustjóri eftir lögreglumönnum til að gegna 
stöðum lögreglufulltrúa í deildinni.

Ríkislögreglustjóri setur í stöðurnar til reynslu til eins árs frá og með 
1. desember 2010 með möguleika á skipun í embætti síðar.

Til þess að hljóta skipun í stöðu lögreglufulltrúa, sbr. 3. mgr. 14. gr. 
reglugerðar nr. 1051/2006, um starfsstig innan lögreglunnar, skal 
umsækjandi hafa starfað sem lögreglumaður í að minnsta kosti 2 ár frá 
því hann lauk prófi frá Lögregluskóla ríkisins.

Æskilegt er að umsækjandi hafi  reynslu og þekkingu á rannsókn 
auðgunarbrota eða annarra alvarlegra afbrota.  Mikilvægir eiginleikar 
eru skipulagshæfileikar, vönduð vinnubrögð og færni í mannlegum 
samskiptum. 
       
Umsóknum skal skilað til embættis ríkislögreglustjóra, Skúlagötu 21, 
101 Reykjavík, en umsóknarfrestur rennur út þann 23. nóvember 2010.  
Nánari upplýsingar veitir Sólberg. S. Bjarnason, aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn í efnahagsbrotadeild, í síma 444-2500.
 
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um 
auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, 
sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Ráðningakjör eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 
Landssambands lögreglumanna. Starfshlutfall er 100%.  Umsóknir sem 
berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum 
umsækjendum sem hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins verður 
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum sem fást hjá öllum 
lögreglustjórum. Einnig er hægt að nálgast þau á lögregluvefnum, 
www.logreglan.is, undir liðnum eyðublöð.

Reykjavík, 4. nóvember 2010
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Kuldagalli með 5.000 mm vatnsheldni. 
Litir: Bleikur, blár, svartur. Stærðir: 80-120.

Húfa með hlýju fóðri og endurskini. 
Ungbarnastærðir.

Vatnsheldir hanskar með hlýju fóðri 
og endurskini. Ungbarnastærðir.

Prjónahúfa með eyrnabandi úr flís að 
innan. Litir: Bleik, svört. Barnastærðir.

Flískragi. Barnastærðir.

Flísfóðraðir vetrarhanskar með styrkingum 
í lófa. Litir: Bleikir, bláir. Barnastærðir.

Flísbuff. Litir: Svart, blátt, bleikt. 
Barnastærðir.

Húfa. Litir: Blá, bleik. 
Barnastærðir.

Flísvettlingar. Barnastærðir.

Vetrarúlpa með hettu og 
loðkraga. Litir: Bleik, svört. 
Barnastærðir.



Gúmmístígvél með hlýju fóðri og snjóvörn. 
Barnastærðir.

Vetrarúlpa. Litur: Svört. Barnastærðir.

Snjóbuxur með snjó- og vindhlíf neðan á skálmum 
og endurskini. Litir: Svartar, bleikar. Barnastærðir.

Hlý vetrarúlpa með hettu og loðkraga 
sem taka má af. Barnastærðir.

Vetrarúlpa með snjó- og vindhlíf um mittið. 
Mynstur með endurskini. Barnastærðir.

Vetrarúlpa með snjó- og vindhlíf um mittið. Mynstur 
með endurskini. Litir: Bleik, fjólublá. Barnastærðir.
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Mikið hefur verið rætt um 
IPA-styrki ESB og deilt 
um hvort Ísland sé í aðlög-
unar- eða umsóknarferli. 
Fréttablaðið skoðaði gögn í 
málinu og fékk skýringar frá 
ESB og utanríkisráðuneyti. 
Ekki verður annað séð en 
að Alþingi hafi samþykkt 
hugsanlega aðlögun vegna 
umsóknarinnar, þótt ráðu-
neytið reikni ekki með slíku. 
Alþingi ákvað einnig að 
sækja ætti um styrki frá 
ESB til þýðinga.

Evrópusambandið veitir hugsanleg-
um aðildarríkjum sínum fjárhags- 
og sérfræðiaðstoð til að geta staðið 
undir umsóknarferlinu og til að búa 
ríkið undir aðild að bandalaginu. 
Þessi aðstoð heitir IPA, Instrument 
for Pre-accession Assistance.

Íslendingum býðst að þiggja 
þessa styrki ásamt öðrum hugsan-
legum aðildarríkjum: Albaníu, 
Bosníu og Hersegóvínu, Kósóvó, 
Króatíu, Makedóníu, Svartfjalla-
landi og Tyrklandi. Mörg þessara 
ríkja hafa raunar þegið styrkina 
árum saman.

Áður höfðu álíka styrkir farið til 
þeirra tólf landa sem gengu í sam-
bandið 2004 og 2007. En þegar að 
því kom reyndust þessi lönd ekki öll 
undirbúin fyrir aðild að ESB, þegar 
þau gengu inn. Með IPA-fyrirkomu-
laginu, sem fest var í sessi 2006, 
átti að koma í veg fyrir að slíkt end-
urtæki sig. Þetta mun hafa verið 
hugsað með gagnkvæma hagsmuni 
hugsanlegra aðildarríkja í huga 
sem og ríkjanna sem fyrir voru í 
sambandinu, þannig að innganga 
nýrra ríkja skapaði ekki vandræði 
fyrir þau. Styrkirnir eru nú hluti 
stækkunar stefnu ESB og væru í 
boði fyrir Norðmenn líka, ef þeir 
myndu sækja um aðild. Styrkirnir 
eru óaftur kræfir, hvort sem af aðild 
verður eða ekki.

Styrkirnir eiga að aðstoða ríkin 
við umbætur í stjórnmála- og efna-
hagslífi og á öðrum sviðum, kemur 
fram á heimasíðu ESB:

„Þær umbætur sem nauðsynlegt 
er að fari fram vegna aðildar að ESB 
eru einnig til þess gerðar að bæta 
líf borgaranna í ríkjunum sem njóta 
góðs af styrkjunum. Lykil sjónarmið 
aðstoðarinnar eru að styðja við 
stjórnmálalegar um bætur, sér í lagi 
stofnanauppbyggingu, að styrkja 
landslög í sessi, mannréttindi, vernd 
minnihlutahópa og þróun borgara-
legs samfélags.“

Andstæðingar ESB-aðildar á 
Íslandi hafa líkt þessum greiðslum 
við mútur, sem kunnugt er. Að ESB 
vilji kaupa Íslendinga til aðildar.

„Sérlega ógeðfellt,“ sagði Ögmund-
ur Jónasson, núverandi dómsmála-
ráðherra, til að mynda í Frétta blað-
inu, eftir að heyrðist að Íslendingar 
gætu sótt í þessa sjóði, og talaði 
þar fyrir mörg skoðanasystkin sín. 
Seinna líkti hann stöðu Íslendinga 
við frumbyggja Norður-Ameríku í 
Morgunblaðinu, svo frægt varð: „En 
ekki mun standa á styrkveitingum 
– svona rétt meðan verið er að tala 
okkur til. Hið sama gæti hent okkur 
og indíána í Norður-Ameríku. Þeir 
töpuðu landinu en sátu uppi með 
glerperlur og eldvatn.“

Aðildarandstæðingar segja aðild-
arferlið vera umfangsmeira en gefið 
var til kynna þegar Alþingi sam-
þykkti að sækja um aðild. Þetta 
sé aðlögun frekar en „könnunar-
viðræður“.

Afstaða ESB og stjórnsýslan
ESB vill að Ísland verði fullbúið til 
að gangast undir þær skyldur og 
njóta þeirra kosta sem fylgja því að 
vera aðildarríki, til dæmis að það 
geti tekið við og endurdreift styrkj-
um á réttan hátt, ef til þess kemur 
að það verði hluti af sambandinu. 
Þetta kallar á ákveðnar breytingar. 

Staðlar ESB, til dæmis í stjórnsýslu, 
eru aðrir en staðlar Íslands.

Timo Summa, sendiherra ESB 
á Íslandi, segir í tölvuskeyti: „Ef 
Ísland ákveður að gerast aðildarríki 
þarf það að fara eftir lögum ESB frá 
fyrsta degi aðildar á sama hátt og 
önnur ESB-ríki, nema samkomulag 
náist um sérstakar undanþágur í 
aðildarviðræðum.“

Framkvæmdastjórn ESB hefur 
samþykkt að Íslendingar fái IPA-
styrki og hefur verið miðað við 4,3 
milljarða króna, litlu minna en nú 
stendur til að skera niður í heilbrigð-
ismálum. En fyrst þarf að sækja um 
styrkina og svo þurfa öll aðildar-
ríkin að samþykkja sameiginlega 
áætlun Íslands og framkvæmda-
stjórnarinnar um í hvað styrkirnir 
eiga að fara. Það gerist ekki fyrr en 
í febrúar.

Utanríkisráðuneytið segir að 
meginhluti aðstoðarinnar verði 
nýttur í að styrkja íslenska stjórn-
sýslu, svo hún sé í stakk búin til að 
takast á við aðild að ESB, en íslensk 
stjórnsýsla þykir ekki sérlega burð-
ug um þessar mundir, eins og lesa 
má í skýrslu rannsóknarnefnd-
ar Alþingis. Með styrkjum og sér-
fræðiaðstoð á meðal annars að 
efla faglega áætlanagerð til lengri 
tíma séð. Fram kemur í samnings-
ramma ESB og Íslands að íslensk 

stjórnsýsla þurfi að starfa vel og 
vera stöðug, byggð á skilvirku og 
óhlutdrægu opinberu kerfi og sjálf-
stæðu og skilvirku dómskerfi. Þar 
er og minnst á innlenda hagsmuna-
árekstra, en framkvæmdastjórn 
ESB hefur gert þá að umræðuefni, 
í ljósi smæðar íslenska kerfisins og 
náinna tengsla viðskipta- og stjórn-
málalífs.

Dæmi um kostnaðarsöm verk-
efni sem fylgja viðræðunum eru 
þýðingar. Styrkja á þýðingarmið-
stöð utanríkisráðuneytisins með 
mannafla og tækjabúnaði og 
koma á námi í túlkun, af og 
á íslensku. Háskóli Íslands 
hefði þar hönd í bagga en 
þar á bæ hefur líka verið 
rætt um að bjóða embættis-
mönnum upp á nám í stjórn-
kerfi ESB, til að búa þá undir 
samningaviðræður.

Sérstaklega þarf að 
undirbúa stjórnsýsluna 
fyrir þátttöku í atvinnu- 
og byggðaþróunarsjóði 
ESB. Gera skal áætlun 
um að styrkja verk-
efni á öllu landinu. Þá 
á að undir búa þátttöku 
í félags- og vinnu-
markaðssjóði ESB, 
gera áætlun um að 
styrkja verkefni til 

að „efla íslenskan vinnumarkað 
og vinna gegn atvinnuleysi“, segir 
ráðuneytið. Í þessu felast ýmsar 
aðgerðir til að draga úr brottfalli úr 
skóla og mennta ófaglærða á vinnu-
markaði.

Þetta markmið byggir á yfirlýs-
ingu ríkisstjórnarinnar í tengslum 
við gerð kjarasamninga 2007, segir 
ráðuneytið, enda sé leitast við að 
tengja IPA-styrkina við „viðfangs-
efni og vandamál sem eru á döfinni 
óháð ESB-aðild“. 

Sérstaða Íslands
Þar sem Ísland hefur tekið þátt í 
Evrópusamrunanum í sextán ár, 
allt frá samþykkt EES, segja margir 
að sömu viðmið þurfi ekki að gilda 
um landið og gilda um ríki Austur-
Evrópu, Ísland þurfi ekki að sanna, 
með sama hætti og þau, að það 
geti staðið undir aðildinni. Frétta-
blaðið spurði Timo Summa sendi-
herra álits á þessu: „Staða Íslands 
er vissulega ólík stöðu svokallaðra 
„nýrra“ aðildar ríkja, þegar þau hófu 
viðræður. Viðræðurnar taka mið af 
aðstæðum hvers hugsanlegs aðildar-
ríkis fyrir sig, en markmiðið verður 
að vera að hvert aðildarríki sé vel 
undirbúið, daginn sem það gengur 
í sambandið,“ segir Summa. Hann 
bætir þó við að ná megi þessu mark-
miði á ýmsan hátt. Of snemmt sé að 
segja hvenær gagnlegt verði fyrir 
Ísland að taka ákveðin skref í undir-
búningi sínum fyrir aðild.

Aðlögunarferlið
Allir sem kynna sér upplýsingar 
ESB um stækkunarmál geta séð 
að sambandið veitir aðstoð til að 
umsóknarríki geti tekið upp reglur 
ESB. Því er ekki leynt að stuðning-
urinn miðar að samfélagslegum og 
efnahagslegum breytingum og að 
hraði umbóta sé nátengd-
ur hraða aðildar-
ferlisins. Utanríkis-
málanefnd Alþingis 
var enda meðvituð 

um að aðild-
arviðræð-

ur hefðu í 

för með sér ákveðna aðlögun að 
ESB, þegar hún ritaði álit vegna 
umsóknarinnar.

Í álitinu segir að „sérstök áhersla 
[sé] lögð á að ríki hafi í raun upp-
fyllt tiltekin viðmið varðandi hvern 
og einn kafla áður en samningar 
um þá eru opnaðir og einnig áður 
en þeim er lokað. Í þessu felst að 
sem minnst er gefið af frestum til 
að uppfylla skilyrðin áður en köfl-
um er lokað heldur er þeim ekki 
lokað fyrr en ákveðnum markmið-
um er náð í framkvæmd og með 
innleiðingu löggjafar í viðkomandi 
ríki. Slíkt er að sjálfsögðu óháð þeim 
aðlögunartíma og undanþágum sem 
kann að semjast um.“

Nema samið verði um annað 
hefur Alþingi því samþykkt að hugs-
anlega þurfi að breyta lögum, áður 
en aðildarsamningur verður lagð-
ur í þjóðaratkvæðagreiðslu, því það 
verður ekki gert fyrr en allir kaflar 
samningsins eru frágengnir.

Fram kemur í álitinu að meiri-
hlutinn sé ekki fullviss um hvernig 
haldið yrði á þessum málum í tilviki 
Íslands. Landið uppfylli líklega skil-
yrði sem tengjast EES og Schengen-
samstarfi og ætti því að sleppa við 
mikla vinnu við greiningu á hvern-
ig löggjöf ESB og Íslands samræm-
ist á þeim sviðum. En annað gæti 
gilt í fjölmörgum málum, svo sem 
„landbúnaðar- og sjávarútvegsmál-
um, dóms- og innanríkismálum, 
gjaldmiðilsmálum, skattamálum, 
byggðamálum, tollamálum, utan-
ríkismálum, öryggis- og varnarmál-
um, fjárhagsmálefnum, stofnunum 
og öðrum atriðum“, segir þar.

Utanríkisráðuneytið segir í 
tölvuskeyti til blaðsins að vand séð 
sé að forsendur séu fyrir ESB til 
að „krefjast aðlögunar á löggjöf 
á þeim sviðum sem eftir standa 
áður en þjóðaratkvæðagreiðslan 
fer fram“ heldur sé „ætlað að ítar-
legar og nákvæmar áætlanir um 
aðgerðir muni verða fullnægjandi 
til að loka köflum og klára aðildar-
samning“. Fyrirkomulag aðildar-
viðræðna skapi möguleika til þess 
að skilyrði séu sett sem tefja opnun 
og lokun kafla. Líkur á því minnki 
eftir því sem viðræðurnar eru betur 
undirbúnar.

Í fyrrgreindu áliti er tilgreint 
að landslag ríkisfjármála gefi lítið 
svigrúm til aukinna fjárútláta 
vegna ESB-umsóknar. Búast megi 
við að einstök ráðuneyti þurfi að 
styrkja starfsemi sína tímabundið, 
sérstaklega sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneyti og iðnaðarráðu-
neytið. Miðað er við að þetta kosti 
minnst 100 milljónir. Annars stað-
ar segir að kostnaður utanríkisráðu-
neytis af umsókninni verði á þremur 
árum 800 milljónir en að með hag-
ræðingu megi minnka hann talsvert. 
Leiða má líkur að því að þörf fyrir 
sérfræðiaðstoð sé nú meiri en þegar 
Alþingi sótti um aðild, því Bænda-
samtökin hafa neitað að leggja til 
aðstoð sína við ferlið.

Utanríkisráðuneytið bendir á að 
IPA snúist að miklu leyti um sér-
fræðiaðstoð. Títtnefnt meirihluta-
álit gangi út frá því „að íslensk 
stjórnvöld myndu hafa sér til halds 
og trausts erlenda ráðgjafa sem 
hafa reynslu á þessu sviði […] Af 
þessu verður ekki annað ráðið en 
að ljóst hafi verið að leitað yrði 
eftir sérfræðiaðstoð erlendra aðila 
í umsóknarferlinu og beinlínis til 
þess ætlast“.

Í fylgiskjali með áliti utanríkis-
nefndar segir að leitað verði til ESB 
um að styrkja þýðingarnar, en um 
annað virðist gengið út frá því að 
kostnaðurinn falli á íslenska skatt-
borgara. Það er pólitísk ákvörð-
un sem ráðherrar VG standa nú 
frammi fyrir hvort þiggja skuli 
þessa utanaðkomandi aðstoð.

Alþingi útilokaði ekki aðlögun
FRÉTTASKÝRING: Hvað felst í IPA-styrkjum ESB og aðildarviðræðum Íslands?

Klemens Ólafur 
Þrastarson
klemens@frettabladid.is

IPA-styrkir eiga að auðvelda umsóknarríkjum samvinnu við ýmis verkefni, svo 
sem milli sérfræðinga og opinberra starfsmanna. Meðal annars milli stofnana 
umsóknarríkisins og evrópskra stofnana svo sem Endurreisnar- og þróunar-
banka Evrópu, Fjárfestingabanka Evrópu og Evrópska seðlabankans. Að bæta 
eða mynda getu fjárhagsstofnana umsóknarríkisins.

IPA-styrkir eiga einnig að stuðla að umræðu í samfélaginu, sem er hluti af 
áðurnefndu markmiði um þróun borgaralegs samfélags. Í því felst að stutt er 
við frumkvæðisrétt almennra borgara (e: civic initiative). Einnig á að styrkja 
fólk til að heimsækja stofnanir ESB til að bera saman bækurnar, auka þekk-
ingu og ræða um góðar venjur, væntanlega í stjórnsýslu. Þá er minnst á styrki 
til borgaralegra samtaka.  Heimild: Heimasíða ESB um stækkunarmál

Stuðla að samfélagslegri umræðu

Ákvörðun um IPA-styrki til landsins verður ekki tekin fyrr en í febrúar 2011, 
en á yfirliti um IPA-styrki ESB vegna ársins 2010, á heimasíðu ESB um 
stækkunarmál, er þegar minnst á Ísland einu sinni. Það er vegna upplýs-
inga- og samskiptaáætlunar ESB og segir þar að markmið styrksins sé að 
auka vitund um kosti og áskoranir yfirstandandi stækkunar ESB gagnvart 
ríkjum Balkanskaga, Tyrklandi og Íslandi, með því að gera helstu hagsmuna-
aðila, kynningaraðila og atvinnufólk í fjölmiðlun að þátttakendum í henni.

Einnig á að stuðla að samskiptum milli fólks, svo sem með ferðalögum. 
Styrkina á að nota til að halda ráðstefnur, málstofur og námskeið.

Þessir styrkir eru hugsaðir fyrir fólk í núverandi aðildarríkjum, og er einnig 
ætlað að byggja upp jákvæða ímynd „stækkunarríkja“ með menningar- eða 
íþróttaviðburðum.

Með öðrum orðum er þetta styrkur til áhrifafólks innan núverandi 
aðildarríkja, til að gera aðild umsóknarríkja eins og Íslands eftirsóknarverðari 
í augum borgara ESB.

 Heimild: Heimasíða ESB um stækkunarmál

Bæta ímynd umsóknarríkisins

Hvað segir ESB um IPA-styrkina?

AÐILDARUMSÓKN SAMÞYKKT Ísland tekur á ári hverju, og hefur tekið síðustu sextán ár, upp fjölmörg lög Evrópusambandsins í 
gegnum EES og má því segja að landið sé í stöðugri aðlögun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

TIMO SUMMA



 

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

Verð 9.592 kr. Verð áður 11.990 Verð 6.600 kr. Verð áður 8.250Verð 5.439 kr. Verð áður 6.799

KULDAFATNAÐUR 
FYRIR VETURINN

Mikið úrval af kuldagöllum og 
öðrum vetrarflíkum á tilboðsverði. 

Gæðamerki frá heimsþekktum 
framleiðendum. Búðu þig vel fyrir 

veturinn í Ellingsen.

CONWAY 
Kuldaskór, léttir og 
fóðraðir. 

COLUMBIA 
Rope Tow kuldaskór, fóðraðir 
og hlýir með teygjureim og 
grófum gúmmísóla.

VIKING 
Termo kuldastígvél, 
loðfóðruð og góð bæði í 
vætu og frosti.

HÚFUR OG VETTLINGAR 
Mikið úrval af hlýjum 
barnahúfum og vettlingum.

KRAKKADAGAR
Í ELLINGSEN 

20%
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM BARNAFATNAÐI

DIDRIKSONS 
Tignes samfestingur, hlýr, vatns- og 
vindheldur með límdum saumum. 

DEVOLD 
nærföt, nauðsynleg fyrir 
alla krakka í vetur.

DIDRIKSONS 
Boardman útigalli, vatns- og vindheldur 
með límdum saumum og stillanlegu mitti. 

Verð 13.592 kr. Verð áður 16.990 Verð 8.792 kr. Verð áður 10.990Verð 10.392 kr. Verð áður 12.990

DIDRIKSONS 
Fairmont samfestingur, hlýr, sterkur og 
vatnsheldur með límdum saumum. 

www.ellingsen.is

20%
AFSLÁTTUR
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Féll 28 metra Sprungan 
var um 30 metra djúp, 130 
sentimetrar á breidd efst og 

þrengdist er neðar dró.  

Umfangsmikil aðgerð
Línurnar sem björgunarsveitarmenn sem festu í sig voru 
tryggðar í jeppa umhverfis sprunguna. Alls tóku 120 björg-
unarsveitarmenn þátt í björgunaraðgerðunum auk ferða-
félaga á svæðinu. Þrír björgunarsveitarmenn sigu niður í 
sprunguna og einn úr hópi ferðafélaga mæðginanna. 

LA
NGJÖ

KULL

Geitilandsjökull

AKRANES

VAR FJÓRA TÍMA NIÐRI Í SPRUNGUNNI

Sprungan sem mæðginin féllu í var á vestanverðum 
Langjökli. Björgunarfélag Akraness ók sem leið lá að 

fjallaskálanum Jaka þar sem þyrla Landhelgisgæslunn-
ar flutti félaga úr sveitinni að slysstað. Slysið varð rétt 
fyrir klukkan eitt en klukkan fimm var drengnum bjarg-
að af 27 metra dýpi úr 30 metra sprungunni.

Á syllu í 2 tíma
Samferðamaður 
mæðginanna 

stóð með kaðal 
um sig miðjan 
hér á þessari 

hálfgerðu syllu í 
2 tíma og ræddi 
við drenginn til 

að halda honum 
vakandi. Hér var 
sprungan um  

80 sentimetrar á 
breidd.

Samvinna Félagi Þórðar 
kom fyrir kastara til að lýsa 
fyrir ofan hann og sá um 

samskiptin við þá sem voru 
uppi á jöklinum meðan á 
björgunarstörfum stóð.

Tróð sér eins langt 
og hann gat Þórður 
giskar á að sprungan 

hafi verið um 16 til 20 
sentimetrar á breidd 

þegar hann var kominn 
eins langt og hann gat. 

Breiddin á blaðsíðu 
í Fréttablaðinu er 28 

sentímetrar.

27 metra dýpi Dreng-
urinn sat fastur á um 

27 metra dýpi og þurfti 
krafta 4 karlmanna uppi 

á sprungubrún til að 
losa hann þegar Þórður 
hafði náð að vefja bandi 

um fótinn á honum.

1 metri

Þ
að var klukkan eitt 30. 
janúar að útkall barst 
til björgunarsveita á 
suðvesturhorni lands-
ins vegna mæðgina er 
fallið höfðu í sprungu 

á Langjökli. Þórður Guðnason, 28 
ára nemi og sjúkraflutningamað-
ur á Akranesi, var búinn að setja 
sig í stellingar fyrir leik íslenska 
landsliðsins í undanúrslitum á EM 
í handbolta. Stuttu síðar var hann 
þó kominn af stað ásamt félögum 
sínum á Akranesi og óku þeir rak-
leiðis sem leið lá að fjallaskálanum 
Jaka sem er við rætur Langjökuls. 
TF-Líf, þyrla Landhelgisgæslunn-
ar, var þar á staðnum og flutti Þórð 
og félaga hans upp á jökul.

Gerði sig kláran í þyrlunni
„Í fluginu gerði ég mig kláran til 
að síga niður og setti á mig klifur-
belti. Þyrlan lenti með okkur 200 
metra frá slysstað og við fylgdum 
hjólförum að honum. Veðrið var 
fínt, sólin skein. En reyndar sáum 
við ekki hvernig sprungur lágu í 
jöklinum. Við hugsuðum þó ekki 
um það heldur bara um að koma 
okkur beint á slysstað. Þar fest-
um við okkur í öryggislínur, sem 
ekki er hægt að gera við þyrluna 
því þær fjúka upp og lenda í þyrlu-
spöðunum.“

Undanfarar frá Reykjavík komu 
fyrstir á staðinn með TF-Líf á 
undan Björgunarfélagi Akraness 
og öðrum sveitum af svæðinu, 
og var einn félagi úr henni þegar 
farinn niður í sprunguna. Strax 
var ákveðið að Þórður yrði næst-
ur niður. Jeppi var notaður sem 
trygging og svo festi hann sig í 
klifurbelti og brjóstbelti sem er 
læst saman á bringunni. 

Hugsunin með þessum tveimur 
beltum er annars vegar að minnka 
álag á bak og magavöðva og að 
veita aukið öryggi þegar sigmað-
urinn þarf að snúa sér við, eins og 
tilfellið var í þessari björgun. Þá 
veitir brjóstbeltið meiri tryggingu 
því alltaf er hætta á að klifurbeltið 
renni af manni sem snýr á hvolfi, 
nema hann sé tryggður í brjóst-
belti líka.

„Á um 15 metra dýpi í sprung-
unni var maður, sem þau [sam-

ferðamenn fjölskyldunnar] höfðu 
slakað sjálf niður í sprunguna með 
kaðli sem bundinn var um hann. 
Hann átti að reyna að ná sam-
bandi við mæðginin. Nokkuð sem 
allir myndu sennilega gera í neyð. 
Fyrsti björgunarmaðurinn festi 
manninn betur en hann stóð á hálf-

gerðri syllu sem var þarna um það 
bil miðja vegu í sprungunni.“

Maðurinn hafði haldið drengn-
um vakandi með því að ræða við 
hann á rólegu nótunum, þar til 
Þórður tók við því hlutverki, sem 
var auðvitað afar mikilvægt við 
þessar aðstæður.

Björgunarsveitarmaðurinn, sem 
fyrstur varð niður, og ferðafélagi 
mæðginanna biðu svo eftir því að 
Þórður kæmi böndum á konuna, 
sem lá ofar drengnum. Þegar það 

Bjargvætturinn í Langjökli

ÞÓRÐUR GUÐNASON Var um klukkustund á hvolfi við björgun úr sprungu á Langjökli í janúar síðastliðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þórður Guðnason 
vann björgunarafrek 
þegar hann náði sjö ára 
gömlum dreng úr 30 
metra djúpri sprungu á 
Langjökli síðasta vetur. 
Sigríður Björg Tómas-
dóttir hitti þennan 28 
ára gamla Skagamann 
sem hefur verið tólf 
ár í björgunarsveit á 
Akranesi.
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BARTALI hornsófi.
Fæst með gráu áklæði 
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MANDI stóll á snúningsfæti. 
B:83 D:82 H:76 CM. Fæst 
með ljósgráu og gráu áklæði.

CAYENNE stóll á snúningsfæti. 
B:83 D:82 H:76 cm. Fæst með 
svörtu áklæði og svörtu leðri.
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BONSAI blaðastandur. 
Hnota, svartur.
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PANDORA sjónvarpsskápur. 
Fæst í eik og hnotu. B:190 D:47 H:51 cm. 
Innbyggður nemi fyrir fjarstýringar sem 
gerir þér kleift að stjórna tækjum 
í lokuðum skápnum. 
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hafði tekist voru ferðafélaginn og 
fyrsti sigmaðurinn hífðir upp úr 
sprungunni og rétt á eftir Þórð-
ur og konan sem þá var 
látin. Þá var klukkan 
rúmlega þrjú en Þórð-
ur fór niður í sprung-
una um klukkan hálf-
þrjú.

Mínúturnar skiptu máli
„Ég kom upp á brún-
ina, rennandi blautur 
af svita og allur blautur 
vegna rakans í sprung-
unni. Uppi var 10 til 14 
stiga frost og vindur 
og yfirborðið á fötun-
um fraus samstundis. 
Ég var strax spurður 
hvort ég vildi skipta en 
ég leit í kringum mig og 
sá að enginn var bein-
línis klár til að fara 
niður strax og ég hugs-
aði að nú skiptu mínút-
urnar máli og fór aftur 
niður. Ég hafði heyrt í 
drengnum á meðan ég 
var niðri í sprungunni 
en það dró greinilega 
af honum á meðan ég 
var þarna niðri.“ 

Snjór hafði fallið í 
sprunguna og í fyrstu 
sá Þórður ekki nægi-
lega vel í drenginn. En 
hann hreyfði sig eftir að 
Þórður kallaði á hann 
og þá sá hann hvar í 
sprungunni hann lá og 
vissi hvar hann þyrfti 
að troða sér niður.

Hér ber þess að geta 
að hér um bil um mið-
bik sprungunnar sveigðist hún 
eilítið til og þrengdist. Þórður, 
sem er 1,80 metri á hæð og 80 
kíló, sneri sér á hvolf er hann var 

kominn nokkuð niður fyrir miðja 
sprungu. 

„Ég þurfti að snúa höfðinu til 
hliðar, taka af mér brjóstbeltið, 
öðruvísi komst það ekki fyrir út 
af því hve sprungan var þröng. Ég 

byrja að láta félaga mína 
slaka mér neðar, en 
þurfti að láta þá draga 
mig upp því það þrengdi 
svo að brjóstkassanum 
að ég náði ekki andan-
um. Í annarri tilraun 
komst ég töluvert neðar 
en var samt heillangt 
frá drengnum.“

Tók af sér talstöð og 
brjóstbelti
Þegar þarna var komið 
sögu var klukkan orðin 
hálf fimm og annar 
björgunarsveitarmaður 
kominn niður í sprung-
una. Þá hafði Þórður 
verið um klukkutíma 
neðarlega í sprungunni 
á hvolfi mestan hluta 
tímans.

„Maðurinn kom með 
kastara, almennilegt 
vinnuljós, sem lýsti 
upp alla sprunguna. 
Ég sneri mér við og 
beið eftir honum og 
ákváð ég að losa mig 
við búnað og talstöð-
ina, og að hann myndi 
sjá um samskiptin við 
félaga okkar uppi. Ég 
gæti þá bara talað við 
hann á rólegum nótum 
og þyrfti ekki að hafa 
áhyggjur af samband-
inu við þá. Svo sneri ég 
mér aftur við og beið 
eftir að öndunin kæm-
ist í jafnvægi til þess 

að ég kæmist alla leið. Svo sagði 
ég honum bara að hann ætti að 
sjá um að láta mig síga niður og 
ef ég svaraði honum ekki í öðru 

kalli þá myndi hann láta hífa 
mig upp því þá væri ég hættur 
að anda. 

Ég var ekki hræddur þó að ég 
hugsaði samt út í að það væri 
möguleiki að ég losnaði úr klif-
urbeltinu, ef til dæmis ég festist 
og félagarnir þyrftu að toga í mig 
til að ná mér upp. En maður ýtir 
bara svona hugsunum til hliðar og 
gerir það sem þarf að gera.

Svo hófumst við bara handa, 
ég var orðinn alveg rólegur og 
maður fílaði sig eins og fisk við 
að troða sér niður í svona þrönga 
sprungu. Veggirnir eru náttúru-
lega ekki sléttir þannig að maður 
þurfti að troða sér fram hjá núum 
og nibbum. Svo kom að því að ég 
komst ekki lengra, en þá var samt 

um metri frá fingurgómunum að 
stráknum.“

Þegar þarna var komið sögu 
hafði band verið látið síga niður 
og einnig snjóflóðastöng.

Góð tilfinning að finna að dreng-
urinn var á lífi
„Ég renndi stönginni niður til að 
spenna löppina á stráknum frá 
veggnum. Þá hafði ég gert lykkju 

á bandið og vafið utan um fótinn á 
drengnum og togaði í. Mér fannst 
eins og ég gæti gripið í hann en 
það vantaði enn 30 til 40 senti-
metra upp á. Þá herti ég hesta-
hnút utan um ökklann. Þannig var 
festingin eins örugg og hægt var 
og þá mátti byrja að toga í bandið 
til að losa hann. Það þurfti reynd-
ar fjóra karlmenn til að losa hann 
með sameiginlegu átaki. Þegar 
hann svo losnaði greip ég í löppina 
og úlpu stráksins og bað um að við 
yrðum hífðir upp á sama hraða. 
Eftir tvo til þrjá metra gat ég snúið 
mér við og gerði það á meðan ég 
ríghélt í drenginn. Ég fann að 
hann var á lífi og það var mjög góð 
tilfinning.

Um leið og ég kom að félaga 
mínum þá bjó ég til belti um 
drenginn og læsti honum við mig. 
Þá vorum við klárir til að fara upp. 
Félagi minn fór á undan og stýrði 
okkur upp því ég hafði ekki hend-
urnar lausar. Við komum svo upp 
rúmlega fimm og drengurinn var 
fluttur um leið í þyrluna og kom-
inn á loft tíu mínútum síðar.

Ég var alveg uppgefinn, þáði 
vatnssopa en endaði með að drekka 
töluvert af vatni. Það var ekki 
fyrr en ég fór að skoða skýrslurn-
ar af atburðinum að ég gerði mér 
grein fyrir hvað ég var lengi ofan 
í sprungunni og hvað ég var lengi 
á hvolfi í björguninni, líklega um 
klukkutíma,“ segir Þórður.

Drengurinn var fluttur á gjör-
gæslu Landspítalans í Fossvogi en 
líkamshiti hans var kominn niður 
í 27 gráður. Hann var útskrifaður 
af deildinni daginn eftir. 

„Okkur feðgum og fjölskyldu er efst í huga innilegt þakklæti til Landsbjargar 
og björgunarsveitarmanna sem lögðu mikið á sig við hrikalegar aðstæður.    

Það er gott að vita til þess að til sé hópur fólks sem er reiðubúinn að 
leggja á sig mikla vinnu og jafnvel hættu, eins og í þessu tilviki, til að bjarga 
mannslífum og það í sjálfboðavinnu,” segir Kristján Gunnarsson, faðir 
drengsins. 

Þakklæti efst í huga

Ég var ekki 
hræddur þó 
að ég hugs-
aði samt út í 
að það væri 
möguleiki 
að ég losnaði 
úr klifur-
beltinu … En 
maður ýtir 
bara svona 
hugsunum 
til hliðar og 
gerir það 
sem þarf að 
gera.

Þórður kom einnig að sprungubjörgun í júní 2009. Þá hafði fimmt-
án ára drengur fallið niður í sprungu á Geitlandsjökli, vestan við 

Langjökul. Fallið var fimmtán metrar en það var talið drengnum 
til happs að hafa lent á syllu og því ekki fallið neðar. Þórður seig þá 
niður og náði í strákinn sem beðið hafði eftir hjálp í um tvo tíma í 
sprungunni.                                                                                                                 

ÖNNUR SPRUNGUBJÖRGUN Á TÆPU ÁRI



Safnaðu þekkingu

Íran
hefst 8. nóvember

Heimur jazzins
hefst 10. nóvember

Heilsufullyrðingar og gylliboð? 
Hvaðan kemur þekking í næringarfræði?
haldið 10. nóvember

Hvernig eru kosningaúrslit stjórnlagaþings fundin út?
haldið 11. nóvember

Í ofviðrum sálarinnar: Lér konungur og 
Ofviðrið eftir William Shakespeare á sviðum 
Þjóðleikhúss og Borgarleikhúss
hefst 17. nóvember

Súkkulaði ... himneskt um jólin
haldið 7. desember

Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð - Framhaldsnámskeið
hefst 16. nóvember

Starfsþróun geislafræðinga - bætt þjónusta við sjúklinga
hefst 19. nóvember

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
haldið 20. nóvember

Sjálfsvígsfræði - með sérstöku tilliti til sjálfsvíga ungs fólks
hefst 3. desember

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING OG SJÁLFSRÆKT FJÁRMÁL OG REIKNINGSSKIL

Skattlagning við eftirgjöf á skuldum
haldið 8. nóvember

Val á rekstrarformi fyrir atvinnustarfsemi
haldið 10. nóvember

Virðismat fyrirtækja
hefst 30. nóvember

STARFSÞRÓUN OG HÆFNI

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

Endurmenntun fyrir alla – óháð fyrri menntun

LÖGFRÆÐI

Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna í félögum
hefst  22. nóvember

Markaðssamskipti, almannatengsl 
og fjáröflun frjálsra félagasamtaka
hefst 9. nóvember

Bætt þjónusta, ánægðari viðskiptavinir - Að gera gott betra -
haldið 12. nóvember

Innri gæðaúttektir fyrir stofnanir og fyrirtæki
hefst 17. nóvember

Facebook sem markaðstæki – grunnnámskeið
hefst 22. nóvember

Vinnugleði - mín vinna, mitt viðhorf
haldið 3. desember

UPPELDIS- OG KENNSLUSVIÐ

Jákvæð agastjórnun: Leiðir til að skapa 
hvetjandi námsumhverfi
hefst 18. nóvember

Skráningarfrestur er að öllu jöfnu viku áður en námskeið hefst

Gjafabréf Endurmenntunar er tilvalin gjöf sem opnar dyr að spennandi 
heimi fræðslu og fróðleiks

Gjafabréf fyrir fróðleiksfúsa



38  6. nóvember 2010  LAUGARDAGUR

Að brosa er fólki nauðsynlegt 
sem lifir og hrærist í kast-

ljósi fjölmiðla enda er stund-
um sagt að ekki þurfi nema eitt 
stykki vandað eintak af brosi 
til sigra heiminn. Hólmfríður 
Karlsdóttir er lýsandi dæmi 
um það. Sennilega verður langt 
þangað til annað eins bros muni 
lifa með þjóðinni. Heiðar snyrt-
ir tók sem dæmi að á meðan 
bros Unnar Birnu Vilhjálms-
dóttir bræddi þá hlýjaði bros 
Hólmfríðar. 

Í öðru sæti yfir bestu brosin 
var borgarstjórinn Jón Gnarr og 
var einkum nefnt til sögunnar að 
heillandi væri hversu ósymmetrískt brosið 
væri, einlægt og strákslegt. „Hann brosir oft 
út í hægra munnvikið sem gefur vísbendingu 
um að hann sé stundum í tómum vandræð-
um en hann meini ákaflega vel með öllu sem 
hann gerir,“ sagði einn viðmælandi blaðsins.

Anna Rakel Róbertsdóttir, 
fyrirsæta og hönnunarnemi, 
og Helga Braga Jónsdóttir 
leikkona vermdu báðar þriðja 
sætið. Einum álitsgjafanum 
varð að orði að þrátt fyrir að 
Anna Rakel hefði „auglýst 
vörur og þjónustu með brosinu 
sínu í meira en áratug þætti 
manni það bara vera vika“.   

Úr umsögn álitsgjafa:
„Það er varla til annað eins 
„V“ og hjartalaga bros í 
heimi.“ 

„Hún brosti með öllum 
kroppnum!“  

„Gegnum árin hefur það ekkert breyst, 
Hólmfríður Karlsdóttir er með besta bros 
allra tíma, stirnir á tennurnar án þess að 
photoshop komi við sögu, enda byrjaði Hófí 
að brosa löngu áður en photoshop kom á 
markað.“

R
úmlega þrjátíu manns, allt fólk sem á einhvern hátt hefur 
starfað í kringum hinar svokölluðu opinberu persónur, 
tilnefndu nokkra Íslendinga sem að þeirra mati státa af 
frábærasta hárinu, besta brosinu og undursamlegasta 
augnatillitinu. Þrátt fyrir að margir hafi verið nefndir til 
sögunnar voru nokkrir sem sköruðu afgerandi fram úr. 

Frábært hár og besta brosið
Um miðjan mánuðinn eru 25 ár liðin frá því að Hólmfríður Karlsdóttir 
var kjörin ungfrú Heimur. Af því tilefni fékk Júlía Margrét Alexand-
ersdóttir fjölda fólks til að velja frábært hár, besta brosið og undur-
samleg augnatillit Íslendinga.

FRAMBÆRILEGASTI ÍSLENDINGURINN? Hár Ólafs Ragnars Grímssonar forseta, augnaráð Hilmis Snæs Gíslasonar leikara og bros 
Hólmfríðar Karlsdóttur.  SAMSETT MYND/RÓSA

Agnes Amalía Kristjónsdóttir, 
sópran söngkona og leikfimikennari

Andrés Jónsson almannatengill

Andri Ólafsson fréttamaður

Ása Ottesen tískubloggari

Ágústa Johnson framkvæmdastjóri

Ásta Andrésdóttir blaðamaður

Bergþóra Magnúsdóttir, 

búningahönnuður og nemi í 
grafískri hönnun

Björn Leifsson framkvæmdastjóri

Björn Sveinbjörnsson fram-
kvæmdastjóri

Brynhildur Stefánía Jakobsdóttir, 
framkvæmdastjóri og snyrtifræð-
ingur

Díana Bjarnadóttir blaðamaður

Dröfn Ösp Snorradóttir Rozas „DD 
Unit“ tískubloggari 

Elín Albertsdóttir ritstjóri

Elín Arnardóttir ritstjóri

Elínrós Líndal forstjóri

Gísli Marteinn Baldursson borgar-
fulltrúi

Guðný Þórarinsdóttir prentsmiður

Gullveig Theresa Sæmundsdóttir, 
fyrrverandi ritstjóri 

Gunnar Þór Nilsen Andrésson 
ljósmyndari

Halldór Högurður, skaupskrifari og 
þúsundþjalasmiður

Heiðar Jónsson snyrtir

Hermann Gunnarsson fjölmiðla-
maður

Jóhannes Kjartansson, grafískur 
hönnuður

Kolbrún Pálína Helgadóttir ritstjóri

Kristján Þorvaldsson blaðamaður 
og fyrrverandi ritstjóri

María Guðrún Rúnarsd. ljósmyndari

Óli Hjörtur Ólafsson kvikmynda-
gerðarmaður

Sigrún Stefánsdóttir dagskrárstjóri

Sigríður Arnardóttir, „Sirrý“, fjöl-
miðlakona 

Þóra Sigurðardóttir rithöfundur

Þórunn Högnadóttir stílisti og 
blaðamaður

Hár Ólafs Ragnars Gríms-
sonar, forseta Íslands, hefur 

verið eitt af hans aðalsmerkjum 
alla tíð og allir þeir sem reyna að 
herma eftir honum verða að hafa 
hárkollu sér til halds og trausts, 
annars er Ólafur Ragnar ekki 
Ólafur Ragnar. Hár hans þótti 
fallegt, „þjóðlegt“ eins og einn 
orðaði það, og sóma sér vel á svo 
hávöxnum manni. Hárið þykir 
líka eldast vel og standa af 
sér tískustrauma. Borgar-
fulltrúinn Dagur B. Egg-
ertsson sótti hart að 
Ólafi Ragnari sem kemur 
engum á óvart enda hár-
gerð þeirra beggja þannig, 
þétt og mikil, að hárgreiðsl-
an stendur af sér veður 
og vind. 

Þriðja sætinu 
deildu svo Edda 
Andrésdótt-
ir fréttakona, 
sem þykir hafa 
þykkt hár með 
góðum lit, og 
Margrét Vil-
hjálmsdótt-
ir er fulltrúi 
eldrauð-
hærðra og 
skoraði hátt.

Úr umsögn álitsgjafa:
„Herra forseti, Ólafur Ragnar 
Grímsson, hefur sveiflu og sveip 
sem er ómótstæðilegur dúett. 
Hárið lifir af 10 metra á sekúndu, 
hellidembu, 30 stiga hita á megin-
landinu svo ekki sé minnst á allar 
tískusveiflurnar sem hárgreiðslan 
hefur staðið af sér með glans. Klár-
lega frábærasta hár Íslands.“

„Hárið á Ólafi Ragnari er 
sennilega einstakt í Íslands-
sögunni og muna lifa með 
þjóðinni um ókomna tíð, 
án gríns. Það er mér mikil 
ráðgáta hvernig hann nær 
fram þessari einstöku 
skiptingu og lyftingu og það 

er raunar ótrúlegt að engum 
skuli hafa dottið í hug 

að spyrja Ólaf; 
hver er galdur-
inn á bak við 
hárgreiðsuna? 
Mér f innst 
samt eins 
og Dor r it 
hafi tónað 
greiðsluna 

aðeins 
niður.

Þessi voru líka nefnd: Ellý Ármanns blaðamaður. „Þykkt, náttúrulegt og vel 
hirt hár.“ Fanney Ingvarsdóttir, fyrrverandi fegurðardrottning. „Með óvenju-
legan rauðan háralit. Sjaldan sem svona sítt hár er svona vel hirt. Hallgrímur 
Helgason rithöfundur. „Eins frábært og hár getur verið má líka ekki gleyma 
þeim karlmönnum sem eru þrungnir af testósteróni og fara í gegnum áratugina 
á skallanum með góðum árangri. Hallgrímur Helgason gefur karlmönnum með 
há kollvik von og sjálfsöryggi.“

■ ÁLITSGJAFAR VORU:

FRÁBÆRT HÁR

BESTA BROSIÐ

Þessi voru líka nefnd: Friðrika Hjördís Geirsdóttir sjónvarpskona. „Það er alltaf eins og hún sé að 
sjá barnið sitt í fyrsta skipti þegar hún lætur skína í settið, svo innilegt er brosið.“ Hermann Gunn-
arsson fjölmiðlamaður. „Bros sem lifir af kreppu, hörmungar, hjartaáföll og skilar sér meira að segja 
í gegnum útvarpið.“ Ragnheiður Ragnarsdóttir sundkona. „Með einstaklega fallegt bros og fallegar 
tennur.“ Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikaranemi. „Stórt og fallegt bros sem hæfir leikara einkar 
vel. Smitandi og sannfærandi.“

Hilmir Snær hefur 
túlkað fjölbreytta og 

ólíka einstaklinga og beit-
ir augunum óspart til að ná 
fram réttu hughrifunum. 
Baráttan í þessum flokki 
var ótrúlega hörð og réðst 
ekki fyrr en með síðustu 
atkvæðunum. Hilmir Snær 
hafði yfirhöndina á loka-
metrunum með augnaráði 
sem var lýst með ótal fjöl-
breyttum lýsingarorðum 
svo sem seiðandi, krefj-
andi, spurult, djúpt, fag-
urt, viturt og nærgöngult. 
Að Hilmi Snæ sótti nýjasta 
stjarnan í sjónvarpsheimin-
um, María Sigrún Hilmars-
dóttir, en augnaráð hennar 
þótti exótískt og dularfullt. 
Vigdís Grímsdóttir og Páll Óskar Hjálm-
týsson veittu Maríu Sigrúnu harða sam-

keppni. „Eftirminnilegasta 
augnaráð ævi minnar, ískalt 
en samt svo innilegt,“ sagði 
einn álitsgjafinn um augna-
ráð Vigdísar. „Kattarglyrn-
ur Páls Óskars eru sting-
andi hressar – gulltryggja 
að fólk fari í stuð!“

Úr umsögn álitsgjafa:
„Kyntákn leikhúsheimsins 
og fellur ekki af stalli sínum 
þrátt fyrir ógrynni ungleik-
ara sem allir eru reyna að 
feta í fótspor hans.“

„Ótrúlega ágengt augna-
ráð en samt svo blítt um leið. 
Leikhúsgesti líður eins og 
hann sé einn í salnum með 
honum.“

„Getur fengið hvaða 
íspinna sem er til að kikna í hnjánum með 
augnaráðinu einu saman.“

UNDURSAMLEGASTA AUGNARÁÐIÐ

Þessi voru líka nefnd: Ástþór Magnússon. „Ekki áttum við bestu bankamennina og ekki varð ten-
órinn okkar jafn merkilegur eftir tilkomu Google – en við eigum einn sem er bestur í heimi, Ástþór 
Magnússon er með undursamlegasta augnaráð í heimi, ég geri orð Siggu Beinteins að mínum og 
segi: „Þú gleymir aldrei þessum augum, þau skjóta rótum inni í þér um leið.“ Tinna Bergs fyrirsæta. 
„Ótrúlegt augnaráð, grípandi og seiðandi í senn.“ Sirrý Geirsdóttir, fyrrverandi fegurðardrottning. 
„Eitthvað svo fallega íslenskt, dreymandi og leyndardómsfullt.“
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A
ndstaða við aðkomu 
erlendra fyrirtækja 
að íslenskum orku-
iðnaði er misráðin 
að mati Michaels 
Porter, prófessors 

við Harvard háskóla í Bandaríkj-
unum. Porter er meðal virtustu 
fræðimanna heims á sviði rann-
sókna á samkeppnishæfni þjóða og 
höfundur kenninga um klasamynd-
un í þekkingargeirum og iðnaði 
og áhrif hennar á velsæld þjóða. 
Porter sótti landið síðast heim árið 
2006 þegar hann kynnti rannsókn 
á samkeppnishæfni landsins, hélt 
fyrirlestur og tók við heiðursdokt-
orsnafnbót við viðskipta- og hag-
fræðideild Háskólans. Síðan þá 
hefur áhugi hans á Íslandi enn 
vaxið og sér í lagi klasamynd-
un í íslenskum jarðvarmaiðnaði. 
Í byrjun vikunnar kynnti Port-
er rannsókn sína á stöðu íslenska 
jarðvarmaklasans.

Michael Porter segir rétt athug-
að í nýlegu áliti sendinefnd-
ar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að 
vexti séu vissar skorður settar 
hér á landi, með því að ekki sé 
hægt að auka veiðar og að tíma 
taki að koma í gang orkuverkefn-
um. Reynslan úr orkugeira sýni 
hins vegar að hægt sé að auka 
mun hraðar við slíka starfsemi á 
alþjóðavettvangi. „Þar undir er 
hvers kyns þjónusta tengd tækni, 
verkfræði og leit að virkjunarkost-
um,“ segir hann og bendir á að 
raunar hafi ekki verið mikið um að 

Íslendingar tengdust jarðhitaverk-
efnum utan landsteinanna fyrr en 
nær dró falli fjármálakerfisins og 
verkefnum fækkaði innanlands. 
„Íslensk fyrirtæki með þekkingu 
sína og tækni fundu þá töluverða 
vaxtarmarkaði erlendis.“

Hafsjór fyrirspurna um samstarf
Með útrás segir Porter Ísland geta 
aukið hlut sinn í jarðvarmaiðn-
aði heimsins langt umfram eigin 
stærð. „Jafnvel þótt Ísland eigi 
miklar auðlindir tengdar jarð-
varma, þá eru þær smáar í sam-
anburði við heiminn allan. Mun 
öflugri svæði eru í Norður- og Mið-
Ameríku, Asíu og Afríku. Mögu-
leikar Íslands liggja í samstarfi 
við önnur lönd og þar held ég að 
megi byggja upp mikla starfsemi,“ 
segir hann og kveður Ísland hafa 
færi á að marka sér sess í þessum 
iðnaði sem áhrifavaldur í að búa 
til betri heim. „Helsta niðurstaða 
viðræðna síðustu daga held ég að 
sé að það standi enginn í veginum 
nema við sjálf og að við þurfum að 
taka til hendinni,“ segir hann.

Unnið er að því markvisst í 
nokkrum öðrum löndum að efla 
jarðvarmageirann. Porter bendir 
til dæmis á starfsemi sem hafin 
sé í Nevada í Bandaríkjunum og 
svo virkjanir á Nýja-Sjálandi. 
„En við erum jafnlangt komin 
og hvaða land annað, og jafnvel 
lengra,“ segir hann og vísar einn-
ig til þess að Ísland hafi mjög gott 
orðspor í heiminum þegar kemur 
að nýtingu jarðvarma. Núna segir 
Porter Ísland fá yfir sig hafsjó 
fyrirspurna um samstarf á sviði 
jarðvarmavirkjana frá löndum 
á borð við Kína, Indland, Rúss-
land og fleirum. „Við verðum því 
að skipuleggja okkur til þess að 
standa undir fyrirheitum okkar. 
Tækifærin eru núna og þau verð-
ur að grípa.“ Samhæfing aðgerða 
telur hann líklegt að verði leidd af 
sameiginlegu átaki iðnaðarráðu-
neytisins og einkageirans. „Verk-
efnið sem heild nýtur mikillar 
velvildar nú um stundir og and-
rúmsloftið er rétt til að taka næstu 
skref.“

Verkefnin sem við stöndum nú 
frammi fyrir snúa, að mati Port-
ers, einna helst að regluverki og 
umgjörð orkugeirans. „Fyrst á 
blaði er að huga betur að reglum 
um nýtingu jarðvarmans. Núna 
eru verkferlar of hægir, gagn-
sæi skortir og það á eftir að skil-
greina betur hvaða verkefni á að 
ráðast í og hver ekki. Allt virðist 
verða að risastórum, flóknum og 
löngum umræðum. Þetta leiðir til 
ástands þar sem hlutirnir gerast 
bæði of hægt og auðlindirnar eru 

ekki nýttar á sem hagkvæmastan 
hátt,“ segir Porter.

Viljum blöndu ólíkra fyrirtækja
Að mati Porters er hins vegar 

engum vandkvæðum bundið að 
lönd haldi umtalsverðum eignar-
hlut hið minnsta yfir auðlindum 
sínum. „Ég held ekki að það sé 
slæm stefna. Alþjóðleg fyrirtæki 
ættu hins vegar að fá að aðstoða 
við nýtingu auðlindanna. Núna 
vantar okkur fé og óráð að fest-
ast í að þurfa að eiga hlutina að 
fullu,“ segir hann. „Fjárfesting-
in er lykilatriði í þessum efnum, 
þótt mannauðurinn skipti auðvit-
að líka máli.“ Porter segir engan 
munu kjósa fimm ára kyrrstöðu 
meðan þess er beðið að hér verði 
byggt upp stöndugt fjármálakerfi 
á ný. Hann telur gjaldeyrishöftin 
sem komið var á eftir hrun bank-
anna of ströng. „Við teljum tíma-
bært að losa um höftin í varfærn-
um skrefum, því að við viljum fá 
rétta tegund af fjárfestingum til 
Íslands. Við viljum fjárfestingar 
sem styðja landið, bæta kjör og 
búa til betri störf.“ 

Til bóta yrði ef hægt væri að 
auka á gagnsæi í orkugeiranum 
að mati Porters, sem áréttar að 
hann telji Landsvirkjun vera hið 
ágætasta fyrirtæki þótt það hafi 
yfirburðastöðu gagnvart öðrum 
orkufyrirtækjum, stærðar sinn-
ar vegna. „En verandi með svona 
stórt fyrirtæki þarf að auka á 
gagnsæi þess og leggja áherslu 
á góða stjórnunarhætti. Við vilj-
um að fyrirtækið hagi sér eins og 
einkafyrirtæki þrátt fyrir ríkis-
eigu. Við viljum að það skili hagn-
aði og að þar séu teknar skynsam-
legar ákvarðanir,“ segir hann og 
bendir á að fordæmi séu fyrir því 
að orkufyrirtæki í ríkiseigu séu 

rekin þannig að til fyrirmyndar 
sé, svo sem í Singapúr. „En um leið 
held ég að það sé mikilvægt að í 
landinu séu líka fleiri orkufyrir-
tæki, sem bæði megi og fái hvatn-
ingu til að vaxa. Einkafyrirtæki 
held ég líka að væru góð viðbót í 
þessa flóru því með þeim fengist 
meiri samkeppni.“ 

Aðhald það sem fæst með sam-
keppni í orkusölu segir Porter 
ýta undir að orkufyrirtækin kalli 
eftir betri þjónustu á heildsölu-
sviði orkunnar og búi til umhverfi 
sem á endanum hjálpi til við útrás 
íslenska orkugeirans. „Við viljum 
hafa öflugan samkeppnismarkað 
í orkugeira á Íslandi með blöndu 
opinberra fyrirtækja og fyrir-
tækja í einkaeigu. Þess vegna er 
líka mikilvægt að regluverk orku-
geirans sé gott til þess að tryggja 
jafnræði allra á markaðnum.“

Gagnaver fremur en álver
Álfyrirtæki verða seint talin sér-
stakur þyrnir í augum Michaels 
Porter sem unnið hefur ítarlegar 
rannsóknir á áliðnaði og verið fyr-
irtækjum í geiranum til ráðgjafar. 
„Ég held að þau hafi sínu hlutverki 
að gegna. Sér í lagi ef okkur tæk-
ist að gera landið að stað sem ekki 
bara framleiðir álið heldur vinn-
ur áfram með það. Ísland er hins 
vegar ekki kjörlendi ódýrrar fram-
leiðslu á málmvarningi. Landið er 
tiltölulega dýrt og með hæft vinnu-
afl. Ég held að staða álsins hér 
verði frekar þannig að málmur-
inn verði framleiddur hér og síðan 
seldur úr landi,” segir hann og 
kveðst því telja miklivægt að orku-

Einkafyrirtæki yrðu góð viðbót
Michael Porter, 
prófessor við Harvard 
háskóla í Bandaríkj-
unum, höfundur 
klasakenningar og 
sérfræðingur í sam-
keppnishæfni þjóða, 
segir Ísland spennandi 
land þar sem draga 
megi lærdóm af ein-
stæðum tækifærum 
og möguleikum til 
umbóta. Óli Kristj-
án Ármannsson tók 
Porter tali og spurði út 
í jarðvarmaklasa, sam-
keppni á orkumarkaði, 
peningamál og áhuga 
Porters á Íslandi.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

A
LL

I

PORTER Á HOLTINU Prófessor 
Michael Porter gaf sér tíma til að 
hitta blaðamann á Hótel Holti 
skömmu áður en hann hélt af landi 
brott á þriðjudag. Daginn áður hélt 
hann erindi í Háskólabíói.  



[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög

J
ólalegir áfangastaðir, sem til-
tölulega auðvelt er fyrir Íslend-
inga að ferðast á eru mýmarg-
ir, í Ameríku og Evrópu úir og 

grúir af snjóslegnum þorpum, bæjum 
og borgum í desember með fallegum 
jólamörkuðum og stemningu.

Ítölsk aðventa
Þótt flestallir staðir á Ítalíu séu 
skemmtilegir á aðventunni er Norð-
ur-Ítalía eflaust vinsælli hjá jólaunn-
endum á þessum tíma þar sem smá 
snjó gæti verið þar að finna. Óhætt er 
þó að mæla með ferðum hvert á land á 

Ítalíu sem er í desember, Mílanó, Flór-
ens, Feneyjar og Róm eru iðandi af lífi 
á aðventunni.

Suður-Týrol hljómar eins og nafn á 
héraði í Austurríki en ólíkt því sem 

NÓVEMBER 2010

FRAMHALD Á SÍÐU 6

FERÐAST Á KOMANDI AÐVENTU
Fram undan er einn notalegasti tími 
ársins, aðventan. Ferðalög í desember-
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Þ
orgrímur og Þuríður eru 
betur þekkt sem Doddi 
og Þurý í austurríska 
smábænum St. Michael 

og af gestum á hótelinu Speier-
eck sem þau festu kaup á sumar-
ið 2005. 

„Ég hafði þá kennt á skíði í 
fjöldamörg ár hér í Austurríki, 
þar af fimm ár hér í Lungau. 
Ég kom víða við á hótelunum og 
meðal annars Speiereck. Þáver-
andi eigandi innti mig eftir því 
hvort ég vildi ekki kaupa. Ég var 
nú ekkert í þeim hugleiðingum en 
síðan byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Doddi um upphafið að hótel-
rekstri þeirra hjóna. Og var Þurý 
alveg til í að flytja til Austur ríkis 
og hella sér í skíðahótelrekstur? 
„Já, hún var alveg til, ég var nú 
bara hissa á því,“ svarar hann 
hlæjandi.

St. Michael er lítill bær með 
aðeins 3.000 íbúum, um hundrað 
kílómetra suður af Salzburg í hér-
aðinu Lungau. „Við erum því ekki 

nema 120 km frá ítölsku landa-
mærunum,” segir Doddi.  

Inntur eftir því hvernig 
rekstur inn gangi er Doddi nokk-
uð jákvæður. „Reyndar var þetta 
svolítið erfitt í fyrra og hittí fyrra 
þegar íslenski markaðurinn datt 
út vegna kreppunnar,“ segir hann 
en bætir við að Íslendingar séu 
nú aftur farnir að huga að skíða-
ferðum. „Allavega eru farnar 

að streyma inn pantanir fyrir 
veturinn.“

Skíðamennskan er auðvitað 
aðalsmerkið í rekstrinum en Doddi 
kennir á skíði frá níu til fjögur og 
stendur svo vaktina á kvöldin líka, 
líkt og Þurý. „Þetta er sólarhrings-
vinna allan veturinn,“ segir hann 
glaðlega. Gestir geta þó gert margt 
annað en að skella sér á skíði. „Við 
erum með veitingastað, líkamsrækt 
og gufu, hægt er að fara í hesta-
sleðaferð um fjöllin og sinna úti-
vist,“ útlistar Doddi. Þó að mest sé 
um að vera á veturna er ekki síður 
fallegt í Lungau á sumrin. „Þetta er 
paradís fyrir útivistarmanninn og 
svo er hér 18 holu golfvöllur.“

Þau hjónin sakna ekki Íslands og 
þess stress sem einkennir samfé-
lagið. „Hér er dásamlegt andrúms-
loft og reyndar næstum eins og að 
fara hundrað ár aftur í tímann,“ 
segir Doddi ánægður með lífið.   

Nánari upplýsingar um hótelið 
er að finna á www.skihotel-speier-
eck.at - sg

ÍSLENDINGAR SNÚA 
AFTUR EFTIR KREPPU
Hjónin Þorgrímur Kristjánsson og Þuríður Þórðardóttir hafa rekið skíðahótel 
í Austurríki í fi mm ár. Þeim líkar hið stresslausa líf en þó er alltaf nóg að gera, 
sérstaklega nú þegar vetrarvertíðin hefst og sólarhringsvinnudagur tekur við.

Frábært skíðasvæði  Á svæðinu eru 68 lyftur 
og hátt í 300 km af skíðabrekkum.

Við Hótel Speiereck   Doddi og Þurý með starfsmanni fyrir utan hótelið. „Fyrir hrun var húsið 
troðfullt af Íslendingum frá jólum og fram í mars,“ segir Doddi en nú í haust hafa glæðst 
mjög pantanir frá Íslendingum.

FARFUGLAHEIMILIN HLJÓTA GÆÐAVOTTUN 
Farfuglaheimilin í Reykjavík, í Laugardal og á Vesturgötu, fengu 
nýlega Hi Quality-gæðavottun sem er vottun alþjóðlegu Farfugla-
samtakanna Hosteling International. Vottunin er veitt fyrir gæði í 
aðbúnaði, þjónustu og innra eftirliti. 

Samtökin leggja mikið upp úr vottuninni og stefna að því að 600 
farfuglaheimili hafi verið vottuð fyrir árið 2012. Farfuglaheimilið í 
Laugardal var valið til að taka þátt í mótun vottunarkerfisins árið 
2005 og síðan hefur starfsfólk þess unnið að innleiðingu kerfis-
ins og uppbyggingu. Því er um að ræða endurnýjaða vottun fyrir 
Farfuglaheimilið í Laugardal en nýja vottun fyrir Farfuglaheimilið á 
Vesturgötu. 

Sigrún Ólafsdóttir, rekstrarstjóri Farfuglaheimilanna í Reykjavík, 
segir á vef Ferðamálastofu að grundvallaratriði gæðastefnunnar 
sé að starfsfólk sé sífellt að leita leiða, hugmynda og aðferða til að 
bæta þjónustu og starfsemi farfuglaheimilanna. Þess má geta að 
fyrir hálfu ári tóku farfuglaheimilin á móti umhverfis- og gæðavottun 
Svansins, merki Norrænu ráðherranefndarinnar, og eru þau ennþá 
einu umhverfisvottuðu gististaðirnir í Reykjavík.

KERLINGARFJALLAHELGI
 Doddi kenndi lengi á skíði í 
Kerlingarfjöllum á gullaldarárum 
þeirra á níunda áratugnum. Hann 
ætlar að endurvekja gamlar 
minningar og vera með Kerlingar-
fjallaviku 5.-12. febrúar á Hótel 
Speiereck. Hann var í hljómsveit-
inni Skíðabrot og mun rifja upp 
gamla takta þessa vikuna. Þá 
koma gamlir starfsmenn úr Kerl-
ingarfjöllum og aðrir gestir sem 
áttu góðar stundir í fjöllunum. 

Uppáhaldsborgin mín er Kaupmannahöfn. Það er víst einkar ófrumlegt 
val fyrir Íslending en síðan ég bjó þar í tæp þrjú ár hef ég haldið upp 
á borgina við sundin. Ég þekki hana vel og þykir alltaf gaman að koma 
þar við, heimsækja vini og hafa uppi á nýju kaffihúsi eða skoða eitthvað 
skemmtilegt.

Ég var þar á dögunum í nokkra daga. 
Að þessu sinni gafst ekki mikill tími til að uppgötva nýja hluti. Fyrsta 

morguninn mælti ég mér mót við vinkonu á þeim gamla og góða stað 
Cafe Europa við Amagertorg á Strikinu. Tveimur kaffibollum síðar og 
reyndar tveimur vatnsglösum einnig (venjulegt blávatn) þá kom reikn-
ingurinn; 120 danskar krónur. Eða um 2.500 íslenskar krónur. Alveg 
brjálæðislegt verð auðvitað fyrir kaffi.

Kaupmannahöfn er reyndar með dýrustu borgum til að heimsækja um 
þessar mundir og ég minnist þess að jafnvel á námsárunum – þegar ein 
dönsk króna var ekki nema tíu íslenskar – að ég fór sjaldan á Kaffi Evr-
ópu en 2.500 krónur fyrir tvo kaffibolla er súrrealískt verð.

Það er snúnara að vera ferðalangur í útlöndum núna en þegar krónan 
stóð betur gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Stuttar ferðir geta hæglega 
kostað skildinginn þegar farið er á kaffihús og út að borða. En svo er auð-

vitað hægt að hafa annan hátt á ferðalag-
inu og þá er sannarlega hægt að sleppa 
ódýrar frá Kaupmannahöfn.

Það er til dæmis ódýrara að kaupa í 
matinn í Kaupmannahöfn en hér – merki-
legt nokk. Og úrvalið töluvert betra sann-
ast sagna.

Enn er líka hægt að gera afar hagstæð 
fatakaup í þeirri dásamlegu búð Hennes 
og Mauritz, HM. Búðin hefur þann kost 
að hún er ekki á Íslandi þannig að enn 
er hægt að gera kaup í henni án þess að 
eiga á hættu að önnur hver kona sé í eins 
flík. Ekki það að í bestu HM-búð í heimi 
sem er á Strikinu rétt hjá Amagertorgi 

eru iðulega Íslendingar að gera stórinnkaup, en líkurnar eru samt minni 
á að margir skarti djásninu hér heima.

Það má ekki gleyma að minnast á það að á flugvellinum á Kastrup er 
mjög þægilegt að fá endurgreiddan söluskattinn sem þýðir góðan afslátt 
á innkaup – sé maður í því stuðinu.

Í Kaupmannahöfn eru líka fjölmörg skemmtileg söfn sem ekki kost-
ar mikið að skoða, og svo má ekki gleyma að það er forvitnilegt að líta á 
nýju hverfin sem byggst hafa upp undanfarin ár, neðanjarðarlestin flytur 
mann þangað á nokkrum mínútum. Það kostar ekkert að skoða hús!

Þrátt fyrir þessi huggunarorð gat ég samt ekki annað en hugsað til 
gömlu góðu daganna (fyrir ríflega tíu árum) þegar ég leigði íbúð í Kaup-
mannahöfn á 17.000 á mánuði ásamt vinkonu minni, 8.500 á manninn sem 
sagt, fékk gefins hjól og bjórinn kostaði 200 krónur. 

Það voru dýrðardagar.

Sigríður Björg Tómasdóttir

1.200 KRÓNA KAFFIBOLLI

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is
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ferðalög

J ólalegir áfangastaðir, sem til-tölulega auðvelt er fyrir Íslend-inga að ferðast á eru mýmarg-ir, í Ameríku og Evrópu úir og grúir af snjóslegnum þorpum, bæjum og borgum í desember með fallegum jólamörkuðum og stemningu.

Ítölsk aðventa
Þótt flestallir staðir á Ítalíu séu skemmtilegir á aðventunni er Norð-ur-Ítalía eflaust vinsælli hjá jólaunn-endum á þessum tíma þar sem smá snjó gæti verið þar að finna. Óhætt er þó að mæla með ferðum hvert á land á 

Ítalíu sem er í desember, Mílanó, Flór-ens, Feneyjar og Róm eru iðandi af lífi á aðventunni.
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FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

STÆKKANLEG BORÐ 
Í HNOTU
160(248)X100 

Verð: 159.900,-
200(288)X110 

Verð: 179.900,-
Vegghilla
100cm 

Verð: 9.900,- 

Veggklukka
60X60cm

Verð: 12.900,-

AMBER TUNGUSÓFI
Stærð: 290x165cm

TILBOÐSVERÐ: 205.700,-

BORÐSTOFUBORÐ
200x100 

TILBOÐSVERÐ: 87.920,-

CANYON HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 280X190cm

TILBOÐSVERÐ: 232.200,-

HNOTA
ERIC SKENKUR
Br. 170cm 

Verð: 139.900,-

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

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

DAVOS
stóll
Verð: 24.500,-

LUCINDA
stóll
Verð: 23.900,-

SIBELLA stóll 
TILBOÐSVERÐ 
13.515,-

OPAL
stóll 
Verð: 16.900,- 

KINGSTON LEÐURSÓFASETT
3ja sæta 205cm

TILBOÐSVERÐ: 165.600,-

HNOTA
VEGGHILLA M/LJÓSI 

Verð: 39.500,- 
TV SKENKUR 
200cm 

Verð: 98.000,-

Stóll
TILBOÐSVERÐ:: 86.400,-

BIG NEW ENGLAND TUNGUSÓFI
Stærð: 290x165cm

TILBOÐSVERÐ: 211.500,-

PHANTOM
LJÓSAKRÓNA
 Verð: 29.900,- 

STYLETTO
LJÓSAKRÓNA 
Verð: 29.900,-

GIOIELLO
LJÓSAKRÓNA 
Verð: 39.900,- 
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N
íu milljónir para giftast 
árlega í Kína. Kínversk-
ar konur geta gengið í 
hjónaband þegar þær 

eru tvítugar og karlar tveimur 
árum seinna. Hjónabands aldurinn 
er þó oftast á aldursbilinu 24 til 
26 ára. Þeir sem ekki hafa geng-

ið í hjónaband á 
þeim aldri eru 
taldir eiga á 
hættu að heltast 
úr lestinni og 
foreldrar setja 
því aukna pressu 
á börn sín að 
finna sér maka, 
þar sem hjóna-
band er talið 
undirstaða ham-
ingju og farsæld-
ar í lífinu.

Foreldrar með í ráðum
Shuhui Wang hefur verið búsett hér 
síðustu þrjú ár þar sem hún hefur 
lagt stund á íslensku við Háskóla 
Íslands. Hún er fædd og uppalin 
í Peking og þekkir þessa pressu 
af reynslu kínverskra vina sinna 
sem eru sumir komnir yfir hjóna-
bandsaldurinn. „Foreldrar vilja 
að krakkarnir giftist eftir háskóla-
útskrift, en meðan á námi í mennta-
skóla stendur reyna þeir að hindra 
að þeir deiti þar sem ástamálin eru 
talin trufla námið. Krakkar, sem 
hafa ekki átt neitt ástalíf, eiga því 
allt í einu að hella sér út á markað-
inn og finna sér lífsförunaut.“

Shuhui segir þennan hugsunar-
hátt endurspegla kynslóðabilið í 
Kína. „Samfélagið hefur breyst 
síðustu áratugi þar sem mikil 
nútímavæðing hefur átt sér stað. 
Staða kvenna hefur batnað sem 
sést af því að þær sækja sér í 
auknum mæli framhaldsmenntun 
og fara út á atvinnumarkaðinn. 
Samt verða þær að giftast fyrir 
ákveðinn aldur, eins og karlarnir. 
Sumar hefðir eru því að veikjast, 
en aðrar lifa góðu lífi. Unga fólk-
ið aðhyllist kannski ekki þennan 

hugsunarhátt en vill þóknast for-
eldrum sínum.“

Foreldrar eru þó ekki einir um 
að blanda sér í ástamál unga fólks-
ins, hjúskaparmiðlarar koma líka 
við sögu að hennar sögn. „Þeir 
hjálpa foreldrum að koma ungu 
fólki, sem þeir telja hæfa hvert 
öðru, á stefnumót,“ útskýrir hún 
og bætir við að leitin geti gengið 
misvel. „Stelpa sem ég veit um 
hefur til dæmis farið á stefnumót 
við 30 karlmenn án þess að hafa 
orðið nokkuð ágengt. Sumir grípa 
því til örþrifaráða eins og einn sem 
ég frétti af sem átti þrjú stefnumót 
á einum og saman deginum!“

Konur standa betur að vígi
Í Kína fæðast talsvert fleiri karlar 
en konur, hlutfallið 120 var á móti 
100 árið 2005. Shuhui telur konur í 
giftingarhugleiðingum því standa 
betur að vígi en karlar. „Þær geta 
kannski ekki sjálfkrafa fengið 
hvern sem er, en óneitanlega geta 
þær gert meiri kröfur, til dæmis 
hvað varðar menntun og atvinnu 
eiginmannsins verðandi.“ 

Hún kveðst ekki vita dæmi 
þess að foreldrar hafi lagst gegn 

ráðahag barna sinna, flestir séu 
himinlifandi yfir tilhugsuninni 
einni saman. Viss atriði geti þó 
sett strik í reikninginn, svo sem 
ef útlendingur er í spilinu. „Í Kína 
eiga foreldrar erfitt með að skilja 
að það geti gengið upp, þar sem 
þeir telja að ólíkrar afstöðu gæti 
til hjónabandsins eftir heimsálf-
um. Vesturlandabúar séu of frjáls-
lyndir fyrir Kínverja. Sömuleiðis 
má aldursmunur ekki vera of 
mikill, konan á helst ekki að vera 
meira en fimm árum eldri en karl-
inn, það gæti þótt skrýtið.“

Þegar leitin að lífsförunaut er á 
enda ganga málin fljótt fyrir sig 
að sögn Shuhui. „Þegar foreldrar 
krakkanna hafa hist er blásið til 
brúðkaups þar sem ekkert er spar-
að og hægt að velja um þrjár gerðir 
brúðkaups, hefðbundið kínverskt, 
vestrænt eða blöndu af þessu,“ 
segir hún og getur þess að síðasti 
kosturinn sé vinsælastur. „Að svo 
búnu fara brúðhjónin í brúðkaups-
ferð, en um þessar mundir er vin-
sælt að verja hveitibrauðsdögun-
um á Balí eða í Evrópu.“ Er Ísland 
meðal áfangastaða? „Nei, en hver 
veit nema það muni breytast.“ - rve

DEITMENNINGIN Í KÍNA
Í Kína er hjónabandið talið vera undirstaða hamingju og farsældar. Því er mikið kapp lagt 
á að fi nna lífsförunautinn og algengt er að foreldrar og hjúskaparmiðlarar skipti sér af.

Mikil pressa   Að háskólanámi loknu er gerð krafa um að fólk finni sér lífsförunaut og komi sér fyrir. NORDICPHOTOS/GETTY

Beihai-garður  Í Peking er að finna ýmsa staði sem njóta vinsælda meðal fólks í rómantísk-
um hugleiðingum. Þeirra á meðal er Beihai-garður sem er fallegur allt árið um kring.

Shuhui Wang  Leggur 
stund á íslenskunám 
við Háskóla Íslands 
og hefur verið búsett 
hérlendis síðustu 
þrjú ár. 

HVAÐ KOM ÞÉR MEST Á ÓVART 
VIÐ BORGINA ÞÍNA?  Miðbær-
inn, með gömlum og fallegum 
byggingum. Einnig þægilegar 
almenningssamgöngur.

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR-
INN?  Salve (Hietalahdenranta 11) 
er staður sem ég get farið á aftur 
og aftur. Gamalgróinn veitinga-
staður sem hóf göngu sína sem 
lítil sjoppa með lúgu árið 1897. 
Sjómenn lögðu aðallega leið 
sína á staðinn í þá daga en í dag 
sækir alls konar fólk Salve. Þar 
er góður matur; hægt að fá fisk, 
kjöt, kjúkling og grænmetisrétti.

FLOTTASTA FATAVERSLUNIN? 
 Stockmann og Sokos standa 
alltaf fyrir sínu, verslunarmið-
stöðvar í miðbænum.

UPPSKRIFT AÐ GÓÐU KVÖLDI? 
 Skella sér á tónleika eða ein-

hvern annan 
menningar-
viðburð, fá sér 
góðan mat á 
eftir og rölta svo 
um bæinn. Tón-
leika má finna 
um alla borg, 
í menningarmiðstöðvum og í 
svokölluðu Finlandia-húsi.

AF HVERJU MÁ MAÐUR ALLS 
EKKI MISSA?  Það má alls 
ekki missa af stemningunni á 
Kauppatori/Salutorget/Market 
Square niðri við höfnina í mið-
bænum. Þar er hægt að setjast 
niður og fá sér kaffi og með 
því, nýbakað meðlæti. Einnig er 
boðið upp á ferskan hádegismat, 
t.d. fisk með kartöflum. Þar eru 
líka seld finnsk ber og grænmeti. 
Klettakirkjan er líka mjög vinsæl. 

HEIMAMAÐURINN
 Helsinki

SIGRÚN BESSADÓTTIR  
RITARI Í SENDIRÁÐI ÍSLANDS Í HELSINKI

Ný sending af erlendum bókum 
og önnur á leiðnni!



REYKJAVÍK FASHION FESTIVAL VERÐUR 
HALDIÐ AFTUR MEÐ POMP OG PRAKT 
DAGANA 31.MARS -3.APRÍL 2011 Í 
SAMSTARFI VIÐ:

Umsóknarfrestur Fyrirsætur

Um 100 manns úr tískubransanum komu 
saman á tísikuviðburðinum Reykjavík 
Fashion Festival sl. mars. Þar sýndu 22 
íslenskir fatahönnuðir vetrarlínu 2010.

Þýska VOGUE, DAZED&CONFUSED, 
hafa m.a. staðfest komu sína.

UMSÓKNARFRESTUR FYRIR 
FATAHÖNNUÐI TIL AÐ SÆKJA UM 
ÞÁTTTÖKU RENNUR ÚT 
1. DESEMBER 2011

Leit af fyrirsætum fyrir Reykjavík 
Fashion Festival er hafin. Allir sem telja 
sig eiga erindi  eru velkomnir í prufu í 
dag laugardag 6.nóvember kl 15.00 
-18.00 að Klapparstíg 25-27, 3. hæð.

DAGSKRÁ OG ÞÁTTTAKENDUR 
VERÐA KYNNTIR Á AUSTUR 
FIMMTUDAGINN 2. DESEMBER NK. 
KL. 20:00

— "Frábær stökkpallur fyrir fatahönnuði og fyrirsætur til að koma sér á framfæri" 
ELLEN LOFTSDÓTTIR (STÍLISTI)
 
— "Royal Extreme fékk mjög mikla og frábæra pressu hérlendis og erlendis sem að hefur hjálpað ótrúlega mikið við að koma 
merkinu á framfæri " 
UNA (ROYAL EXTREME)

— "It's the first collective fashion event ever to make sense in Iceland" 
MUNDI (MUNDI VONDI )

— "It was about time that Iceland got its own event to show to the world its genius in fashion."  
YVAN RODIC / FACEHUNTER

Fylgist með á www.rff.is  - Nánari upplýsingar veitir Framkvæmdarstjóri hátíðarinnar í síma 571 51 51 / imba@rff.is
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margir halda tilheyrir héraðið 
Ítalíu. Misskilningurinn er 
skiljan legur þar sem margir íbú-
anna eru þýskumælandi og svæð-
ið var hluti af gamla austurríska 
keisaradæminu til ársins 1918. 

Auk þess sem Suður-Týrol er 
þekkt fyrir mikla náttúrufegurð, 
frábær skíðasvæði og góð vín eru 
litlu þorpin og bæirnir í hérað-
inu hvert öðru jólalegra þannig 
að ferðalangar fá það á tilfinn-
inguna að þeir séu staddir inni í 
jólakorti. Ferðahandbækur mæla 
enda margar með því að Suður-
Týrol sé sótt heim í desember þar 
sem alls staðar megi finna jóla-
markaði og uppákomur, söng og 
leik, er tengjast jólunum. 

Af fjölmörgum dvalarstöðum 
í Suður-Týrol má nefna Sterz-
ing eða Vipiteno eins og þorp-
ið er kallað á ítölsku. Ósjaldan 
hefur þorpið lent á listum ferða-
tímarita yfir fallegustu litlu þorp 
Ítalíu. Þorpið er ekki síður merki-
legt í sögulegu samhengi þar sem 
gamlar byggingar setja mikinn 
svip á þorpið. Þeim sem langar 
að upplifa ítalska aðventu í litlu 
fallegu jólakortsþorpi má benda á 
frábæra síðu: suedtirolerland.it. 

Bókabúðarölt í Boston 
Kannski er það ekki skrýtið að 
ein elsta borg Bandaríkjanna, 
Boston, skuli höfða til Íslend-
inga enda yfirbragð borgarinnar, 
arkitektúr og menning, fremur 
evrópskt. Boston er draumur á 
aðventunni, sérstaklega þar sem 
hún er þægileg fyrir gangandi 
vegfarendur, vegalengdir eru 
stuttar og jólastúss er nú ekk-
ert jólalegt nema á tveimur jafn-
fljótum.

Mörg skemmtileg hótel er að 
finna í Boston og erfitt að taka 
eitt fram yfir annað. Eitt, sem 
er þó sérstaklega spennandi yfir 

aðventuna, er XV Beacon hótelið, 
við Beacon-stræti, en í hverju 
herbergi er að finna gasarineld-
stæði og antíkhúsgögn sem eiga 
vel við jólastemninguna.

Sérstök stemning er í Boston 
á aðventunni. Margir jólamark-
aðir og í Boston Common, helsta 
almenningsgarðinum, gengur 
fólk um dúðað, með eyrnaskjól 
og vettlinga.

Boston er ekki síst þekkt fyrir 
ótrúlega skemmtilegar bókabúðir 
og nærri Boston Common er ein 
sú allra skemmtilegasta, Brattle 
Book Shop sem hægt er að gleyma 

sér í klukkutímunum saman og 
á auðvitað vel við bókaþjóðina 
að heimsækja bókabúðir heim á 
aðventunni. Ekki er svo úr vegi 
að prófa að skipta hinum hefð-
bundnu jólasmáréttum út fyrir 
sjávarréttina í Boston. Fá sér 
grillaðan humar á næsta horni 
í stað jólasíldar eða hangikjöts. 
Og rölta svo um verslunargötuna 
Newbury Street. 

Jólalandið Þýskaland
Líklega státa fá lönd af öðrum 
eins fjölda jólamarkaða og Þýska-
land. Jólahefðirnar eru sterkar, 

Suður-Týrol  Vipiteno er það þorp Ítalíu sem hvað oftast hefur verið valið fallegasta smáþorp 
landsins og er ótrúlega jólalegt heim að sækja í desember.

Ítalíusnjór  Þótt ekki sé algengt að snjór sé fallinn í Mílanó á Ítalíu fyrrihluta desember 
kemur það fyrir.

Þekktasti jólamarkaðurinn 
Gendarmen-markaðurinn í 
Berlín baðaður jólaljósunum. 

Garðalíf  Boston er sérstaklega skemmtileg yfir aðventuna – stútfull af notalegum bókabúðum, litlum og stórum og kaffihúsum. Ekki er verra að finna h

FRAMHALD AF FORSÍÐU
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Barnaleikritið  Alli Nalli og tunglið verður sýnt í Menningarmið-
stöðinni Gerðubergi í dag klukkan 14. Sýningin byggir á samnefndri 
bók Vilborgar Dagbjartsdóttur sem kom fyrst út árið 1959. Hún er 
ætluð áhorfendum frá eins til átta ára. Sjá www.moguleikhusid.is.

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

U
m helgina verð ég aust-
ur í Fljótshlíð, þar sem 
ég bý, og þar liggur ekki 
annað fyrir en að sinna 

embættisverkum sem formaður 
sóknarnefndar í Breiðabólsstaðar-
sókn,“ segir Óskar um áform 
helgarinnar, en hann keyrir oft í 
viku milli sveitar sinnar og vinnu.

„Það eru akkúrat 100 kílómetr-
ar milli hurða heima á Sámsstaða-
bakka og Morgunblaðinu, sem er 
vel í sveit sett fyrir utanbæjar-
fólk. Leiðin er bein og þægileg, 
og notaleg morgunstund að keyra 
þetta áður en landið vaknar,“ segir 
Óskar, sem hlaut kristilegt uppeldi 
í æsku. 

„Ég tel mig ekki sérstaklega 
trúaðan en finnst notalegt að 
sækja sveitamessur þegar klukk-
urnar kalla. Ég hef haft mikla 
ánægju af sóknarnefndarstörfun-
um þótt þau hafi virkað framandi 
þegar ég var beðinn um að gerast 
formaður, og sé því um veraldlegu 
hliðina meðan séra Önundur 
Björnsson sóknarprestur sér um 
þá andlegu,“ segir Óskar, sem 
fyrir ellefu árum reisti hús á ætt-
jörð eiginkonu sinnar í Fljótshlíð.

„Ég sá nú ekki fyrir mér að 
verða sveitamaður. Bróðir minn 
var sendur í sveit en ég alltaf 
hafður í borg sem barn. Mér 
finnst ég því hafa misst af miklu 

og er nú að vinna það upp af full-
um krafti og mikilli ánægju. Um 
stund var draumurinn að verða 
bóndi en nú er það of seint, þótt 
ég sé einmitt að skoða hænsna-
kofa sem auglýstir voru í Bænda-
blaðinu, við mjög lítið fylgi á 
heimilinu,“ segir Óskar og brosir. 

Af reynslu segist hann hafa 
fullan skilning á orðunum „Fögur 
er hlíðin og fer ég hvergi“, en svo 
mælti Gunnar á Hlíðarenda.

„Landið verður ekki fegurra 
en í Fljótshlíð og ótrúlegt að allri 
þessari fegurð hafi verið safn-
að á einn stað. Við blasir Eyja-
fjallajökull og í gosinu vorum við 
í skot línu og þurftum að rýma 

Óskar Magnússon, útgefandi Morgunblaðsins, ætlar að sinna sóknarstörfum í Fljótshlíðinni um helgina:

Óskar er virkur í félagslífi sveitunga sinna og tekur að sér hlutverk í leikritum á þorrablótum. Hann á þrjá afastráka sem koma 
reglulega í afasveit til að keyra traktora og önnur landbúnaðartól sem litlir kallar þurfa að prófa í sveitasælunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í leit að 
hænsnakofa

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Vetrarkápur
Vetrarjakkar

skoðið yfirhafnir 
á heimasíðu 

www.laxdal.is

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum

Yfir 80 mismunandi sófagerðir.
Mál og áklæði að eigin vali.

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

Rín hornsófi 2H2             Verð frá 285.900 kr

Púðar í úrvali                        Verð frá 2.900 kr  

HARMAGEDDON
ALLA VIRKA DAGA 
KL. 15 – 17:30

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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þrisvar, en nú er allt að verða 
fallegt aftur og snjór sestur í 
jökulinn,“ segir Óskar, sem um 
helgar vinnur ýmis útistörf sem 
til falla. 

„Ég sæki í útiverk og alltaf nóg 
að stússa, en ef ekki getur maður 
alltaf rekið girðingarstaurana 
aðeins lengra niður eða hert 
betur á gaddavírnum. Þess á milli 
skrifa ég í næði og innblæstri 
umhverfisins þar sem alltaf er 
eitthvað gott að sjá, hvort sem það 
eru nágrannar mínir við heyskap 
eða útiverk, því hér er allt annar 
þankagangur og snúningur á hlut-
unum,“ segir Óskar sem á dögun-
um gaf út smásagnasafnið Ég sé 
ekkert svona gleraugnalaus.

„Fólkið í sveitinni og fólk í 
kringum mig alls staðar verður 
að yrkisefni og þótt ég geti víst 
ekki viðurkennt að í sögunum 

lifni við ákveðnar persónur koma 
fyrir prestar, sóknarnefndarfólk, 
bændur og búalið alls konar,“ 
segir Óskar leyndardómsfullur.

„Þetta er græskulaust og von-

andi eitthvað gaman. Sumar sög-
urnar eru beinlínis alvarlegar, en 
hinar næstum hreinræktuð gaman-
semi. Ég hef alltaf haft áhuga á 
sérkennum fólks og sækist ekki 
í að umgangast þá sem eru líkir 
sjálfum mér,“ segir Óskar, sem 
var fréttastjóri DV fyrir kvart-
öld og blaðamaður á námsárum 
sínum í lögfræði, en gerðist síðar 
forstjóri Hagkaups, Vodafone og 
Tryggingamiðstöðvarinnar.

„Ég saknaði blaðamennskunn-
ar ekkert sérstaklega en viður-
kenni að þykja mjög gaman að 
henni. Það var kannski helsta 
ástæðan fyrir því að mig lang-
aði að atast í þessu Moggamáli, 
en skáldskapurinn tengist því 
þó ekki. Sem útgefandi Mogg-
ans sameina ég áhuga á stjórn-
un og blaðamennsku, og finnst 
mjög gaman þótt á brattann sé að 
sækja, en erfiðleikarnir eru ekki 
óyfirstígan legir og út af fyrir sig 
er ögrun í því.“ thordis@frettabladid.is

Óskar segir sveitina veita sér innblástur.

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700
www.madurlifandi.is

Borða, biðja, elska námskeiðið með Eddu Björgvins og 
Bjargeyju Aðalsteinsdóttur. Meiri lífsgleði, húmor og 
hlátur, minni streita, betra mataræði, máttur hugleiðslu, 
hreyfing, meiri kærleikur og betra líf. Námskeið fyrir allar 
konur sem vilja auðga líf sitt af gleði og heilbrigði.

Þriðjudaginn 9. nóvember frá kl. 18:00 til 21:00. 
í fræðslusal Maður lifandi Borgartúni 24. 
Innifalinn léttur kvöldverður í anda borða, biðja, elska. 

Skráning í síma 585 8701 eða gg@madurlifandi.is 
Verð aðeins kr. 2.900.-

Spennandi námskeið

kr. 19.900
Úlpur, kápur, 

hattar, húfur

Rauðarárstígur 10
Sími: 562 4082
www.yggdrasill.is

Heilbrigð
skynsemi
Veldu lífrænt í jólabaksturinn

Margir af helstu gítarsnillingum  landsins koma fram á gítarveislu Bjössa Thor í 
Salnum í kvöld. Fjölbreytt tónlist mun hljóma í Salnum en undirtónninn verður bítla-
tónlist í tilefni af 70 ára afmæli Johns Lennon. Allar nánari upplýsingar á salurinn.is.

„Við erum himinlifandi glöð og 
hamingjusöm með þennan nýja 
veg um Hófaskarðsleið, okkur 
finnst við vera orðinn hluti af 
miklu stærra samfélagi. Því 
höldum við hátíð þessa helgi 
undir heitinu Núna fer ég norð-
ur,“ segir Halldóra Gunnarsdótt-
ir, menningar-og ferðamálafull-
trúi Langanesbyggðar. 

Halldóra segir kvenþjóðina 
hafa tekið forskot á sæluna með 
konukvöldi á Eyrinni en í dag 
komi yfirmenn samgöngumála 
fljúgandi norður í morgunsárið, 
opni veginn formlega og klippi á 
borða klukkan ellefu á áningar-
stað í Hófaskarði. Á eftir sé kaffi-
boð að Hnitbjörgum á Raufarhöfn 
fyrir alla sem vilja. 

Stór jólamarkaður verður opn-
aður í íþróttahúsinu á Þórshöfn 
um hádegið og stendur fram á 
kvöld. „Þetta þýðir að við þurf-
um miklu minna að fara út fyrir 
bæinn til að versla, því fjölmarg-
ir eru með álitlegan söluvarning 
og sumir koma langt að,“ segir 
Halldóra. Hún rekur hugmyndina 
til atorkusamrar konu í atvinnu-
málanefnd. Annar markaður 
verður svo í gömlu sundlauginni 
á Þórshöfn á vegum Styrks, sem 
er framtak nokkurra kvenna, að 
sögn Halldóru. „Þær selja bækur, 
belti, leikföng, fatnað og notaðar 
vörur af ýmsu tagi og afrakstur-
inn nota þær til að styrkja ein-
hverja sem eiga í erfiðleikum á 
svæðinu. Þarna er bara náunga-

kærleikurinn að verki,“ lýsir Hall-
dóra og segir líka gaman að fá líf 
í gömlu sundlaugina. „Laugin er 
nærri höfninni enda var hún í 
byrjun hituð upp með affallsvatni 
af frystihússvélunum. Við erum 
að hengja söguna af þessu merka 
fyrirbæri upp á veggi hússins.“ 

Smalahundakeppni á Ytra-Lóni 
er eitt af atriðum á dagskránni. 
Hún hefst klukkan eitt og er 
öllum opin. Austurlandsdeild 
Smalahundafélags Íslands held-
ur hana. 

Píanótónleikar Þórarins Stef-
ánssonar klukkan 18 teljast einn 

af hápunktunum. Þeir verða í 
Þórshafnarkirkju sem Halldóra 
segir frábært tónlistarhús. „Þór-
arinn fann nótur með íslenskum 
útsetningum í Þjóðarbókhlöð-
unni sem hann telur að aldrei hafi 
verið leiknar áður,“ segir hún. 
„Hann vissi af góðum flygli hér 
og ákvað að koma.“ 

Héraðsmót HSÞ í knattspyrnu 
verður haldið í fyrsta skipti á 
Þórhöfn á morgun. Skjálftasetr-
ið á Kópaskeri er opið í tilefni 
hátíðarinnar, einnig Gljúfrastofa í 
þjóðgarðinum í Ásbyrgi og gamla 
Sauðaneshúsið.   gun@frettabladid.is

Hátíðin Núna fer ég norður
Íbúar Þórshafnar á Langanesi og nágrennis fagna því um helgina að nýr vegur úr vestri inn í byggðar-
lagið verður opnaður. Við það styttist aksturstími þangað um klukkutíma. Vegurinn liggur um Hófaskarð.

„Þetta þýðir að við þurfum miklu minna að fara út fyrir bæinn að versla,“ segir Hall-
dóra um markaðinn í íþróttahúsinu, sem hún er hér að undirbúa. MYND/GRÉTA

Margir kunnir listamenn af Suður-
nesjunum taka þátt í jólamark-
aði með handverksvörur í Svarta 
pakkhúsinu í Reykjanesbæ í dag. 
Listamenn í fremri sal verða sjálf-
ir til staðar og kynna sínar vörur 
og í þeim innri verða handunnar 
gjafavörur til sölu. Þá verður heitt 
á könnunni og piparkökur í boði 
hússins.
Þeim sem 
kaupa gjaf-
ir í nóvember 
býðst að skrá 
sig í lukku-
pott Svarta 
pakkhúss-
ins og verða 
þrír vinnings-
hafar dregnir út 4. 
desember.
Markaðurinn verður hafður opinn í 
dag frá klukkan 13-17.

Jólastemning í 
Svarta pakkhúsinu
HANDVERKSMARKAÐUR VERÐUR 
HALDINN Í REYKJANESBÆ Í DAG.

Framhald af forsíðu
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Gunnari Karli Gíslasyni, mat-
reiðslumeistara á Dill Restaur-
ant í Norræna húsinu, hefur 
ávallt fundist hrútspungar, svið, 
lifrarpylsa og blóðmör vera 
herramannsmatur. Hann komst 
á bragðið í eldhúsinu hjá föð-
urömmu sinni, þar sem hann 
aðstoðaði gjarnan við sláturgerð 
sem barn.

„Þarna var ég bara lítill gutti 
að hjálpa ömmu Huldu [Gísla-
dóttur], í eldhúsinu heima á Spít-
alavegi á Akureyri, að sauma 
saman vambir og hræra í stór-
um bölum og fannst þetta allt 
saman einstaklega spennandi og 
ljúffengt á bragðið,“ rifjar Gunn-
ar upp. Hann getur þess að afa 
sínum, Sigurgeiri Jónssyni, hafi 

hins vegar fundist lítið koma 
til aðfara þess stutta. „Nei, 
honum fannst þetta vera 
hálfgert kvenmannsverk, 
þótt hann hafi reyndar 
látið hafa sig út í þetta 
sjálfur, blessaður,“ segir 
hann og brosir.

Gunnar Karl þakkar þó 
afa sínum ekki síður en 
ömmu fyrir að hann hafi 
snemma lært að kunna að 
meta gott slátur. „Við afi 
vorum miklir vinir og 
hann kenndi mér að velja 
bestu bitana; sagði að 
ekkert slægi þeim feitu 
við og þá speki hef 
ég haft á bak við 
eyrun allar götur 

síðan, líka í starfi mínu sem 
matreiðslumaður á veit-

ingahúsinu Dill.“
Gunnar Karl var til í 

að miðla til lesenda af 
reynslu sinni af slát-
urgerðinni, reyndar 

þó með nokkuð nýstár-
legri nálgun. „Fyrst ég 

er að þessu á annað borð 
er kannski ekki úr vegi að 

bregða út af vana og bæta við 
slátrið nokkrum skemmtilegum 
kræsingum,“ útskýrir hann og 
gefur uppskrift þar sem nýupp-
teknar íslenskar kartöflur, jurt-
ir og lambafillet kemur við sögu. 
„Og svo auðvitað fitan, sem er 
afar mikilvæg,“ bætir hann við. 
 roald@frettabladid.is

Feitir bitar eru langbestir
Gunnari Karli Gíslasyni, matreiðslumanni á Dill restaurant, finnst fátt jafnast á við íslenskt slátur. Frétta-
blaðið fékk Gunnar til að bregða á leik með þennan þjóðlega mat og búa til úr honum dýrindis veislu.

Gunnar Karl segir tilvalið að breyta aðeins til og bæta nokkrum nýjungum við slátrið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Gunnar segist hafa lært sláturgerð heima í eldhúsi ömmu sinnar og afa.

Maturinn er gómsætur að sjá..

Lamb
600 g lambafille.
Klípa smjör

Steikið lambið vel á pönnu upp úr 
smjöri. Klárið í ofni við 150 gráður 
uns uppáhalds steikingu ykkar er 
náð. Mæli með því að lambið sé 
fallega rautt í miðjunni.
Slátur

Byrjið á að taka slátur í góðum 
félagsskap. Eftir að slátrið hefur 
verið soðið er það kælt og svo skor-
ið niður í bita og steikt á pönnu upp 
úr smjöri og sykri.
Kartöflumús
4 bökunarkartöflur
1 dl rjómi
½ dl mjólk
100 g smjör
Salt

Sjóðið kartöflurnar og skrælið, 

þrýstið þeim því næst í gegnum 
kartöflu-músara og setjið í pott. 
Hrærið vel í pottinum á meðan þið 
hellið restinni af innihaldinu út í og 
bragðbætið að lokum með salti.
Soðið smælki
Vel af smælki
Klípa af smjöri
Gott gróft salt

Sjóðið smælkið og steikið svo ögn 
upp úr smjörinu uns fallega gylltar 
og kryddið með saltinu.
Rótargrænmeti
150 g rófur
150 g gulrætur
50 g olía
3 kvistar garðablóðberg
Gróft salt

Blandið öllu saman og bakið undir 
álpappír við 150 gráður uns nánast 
meyrt. Kryddið að lokum með salti.

SLÁTUR OG ANNAÐ GÓÐGÆTI
að hætti Gunnars Karls Gíslasonar á Dilli
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÞAÐ ER AUÐVELTAÐ KAUPA ÁSKRIFT ÁSTOD2.IS
Ný alíslensk og hörkuspennandi gamanþáttaröð í 12 þáttum. Siggi Hlemm er fráskilinn 
ljúflingur á fertugsaldri sem erfir myndbandaleigu eftir föður sinn. En rekstur mynd-
bandaleigu er honum síður en svo efst í huga því lengi hefur hann gælt við þá hugmynd 
að gerast alvöru einkaspæjari. Úr því rætist þegar hann flækist inn í stórhættulegt og 
eldfimt sakamál sem teygir anga sína mjög víða.



BÍLAR &
FARATÆKI

VW Golf Trendline 1600 8/2004 Ek.120 
þkm. Sjálfskiptur, álf, smurbók. Tilboð 
1.290.-

Toyota Yaris Terra 5/2008 Ek.65 þkm. 5 
dyra, CD. Verð 1.490.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

NISSAN X-TRAIL. Árgerð 2002, ekinn 
150 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 990þ. Rnr.120626. Góð 
kaup hér á ferð!!

HYUNDAI TERRACAN GLX. Árgerð 2007, 
ekinn 45 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 3.590þ 100% lán í boði . 
Rnr.120597.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

TOYOTA HILUX 38“. Árgerð 2005, ekinn 
112.þ km, DÍSEL, 5 gíra.Öflug reimdrifin 
loftdæla,GPS og tölvustandur,VHF tal-
stöð og margt fleira. Verð 3.890.000. 
Rnr.243691. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is.

NISSAN MICRA VISIA. Árgerð 2005, 
ekinn aðeins 24.þ km, SJÁLFSKIPTUR. 
Verð 1.580.000. Rnr.243392. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is.

TILBOÐ 990.000.-
TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árgerð 
2001, ekinn 159.þ km, 5 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.113669. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is.

HONDA CR-V Árgerð 2004, ekinn 104.þ 
km, SJÁLFSKIPTUR. Verð 1.890.000.Góð 
þjónustubók frá upphafi, Rnr.243536. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is.

100 % lán mögulegt
FORD TAURUS 6 CYL. Árgerð 1996, 
ekinn 124.þ mílur, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
490.000. Rnr.243636. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is.

100 % lán mögulegt
TOYOTA COROLLA S/D . Árgerð 1999, 
ekinn 159.þ km,5 gíra. Verð 490.000. 
Rnr.243555. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is.

NISSAN X-TRAIL ELEGANCE. Árgerð 
2003, ekinn aðeins 119.þ km,SJÁLF-
SKIPTUR. Verð 1.690.000. Rnr.300004. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Arctic cat Crossfire 700 Sno Pro árg. 
2006 ekinn 2.200 km. Gróft belti, 
neglt belti M-skíði, topp eintak, alltaf 
geymdur inni. Verð kr. 1.090.000 raðnr. 
130079.

K2M
Gleráreyrar 2, 600 Akureyri

Sími: 464 7960
Vantar vélsleða á skrá, mikil 

eftirspurn og sala.
http://www.k2m.is

CAN-AM RENEGADE 800 árg. 2008 
nánast ónotað, áhvílandi 900 þús, til-
boðsverð 1590 Þús !!

Artic Cat 250 Utilit árg. 2007 verð 690, 
möguleiki á 500 þús vísaláni !! ATH á 
staðnum er fullt af fjórhjólum !!!

Yamaha YFZ 450 árg. 2007 ek. Aðeins 
25 tíma, tilboðsverð 690 þús, mögu-
leiki á 100% láni ATH á staðnum er fullt 
af fjórhjólum !!!

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur, 
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Arctic Cat Mountain Cat árg. 2001 
(nýskráður 2004) raðnr. 130083 Verð 
kr. 390.000

Can AM 800 árg. 2008. Ekið 8.000 
km. Gott hjól, negld dekk, þetta hjól 
er tilbúið í veturinn. Lækkað verð kr. 
1.690.000 raðnr.130020

K2M
Gleráreyrar 2, 600 Akureyri

Sími: 464 7960
Vantar vélsleða á skrá, mikil 

eftirspurn og sala.
http://www.k2m.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfald-
an og hagkvæman hátt. Kynntu þér 
málið.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

http://bilauppbod.krokur.net

SÖLULAUN AÐEINS 
17.500KR

VILTU SELJA BÍLINN ÞINN EÐA EITHVAÐ 
ANNAÐ FYRIR LÍTIL SÖLULAUN FYRIR 
AÐEINS 17500KR EF BÍLLINN KOSTAR 
UNDIR 1MILLJÓN ÞÚ ÞARFT AÐEINS 
AÐ SKRÁ BÍLINN Á BIFREIDASALAN.
IS OG SENDA MYNDIR AF BÍLNUM 
Á BIFREDASALAN@BIFREIDASALAN.IS 
MIKIL EFTIRSPURN AF BÍLUM UNDIR 
MILLJÓN

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

M.BENZ C300 4MATIC árg. 2008 ek. 23 
Þkm. Einn með öllu !! Sumar og vetrar-
dekk allt á felgum, verð 790 þús Eigum 
fullan sal af flottum bílum.

 Chevrolet Suburban 2500 4WD árg. 
2008 Einn með öllu, 35“ dekk, krókur 
ofl ofl. Verð 6900 þús Eigum fullann sal 
af flottum bílum

M.BENZ GL 320 CDI árg. 2008 ek. 48 
Þkm. 7 manna, krókur, DVD, panorama 
ofl ofl.ofl. Verð 12.900.000.-

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

MAZDA 6 S/D T. Árgerð 2006, ekinn 
92 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.242682

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar til sölu

WV Passat árg. ‚97 ekin 175þ. skoðaður 
‚11. Verð 250þ. Sími 845 5074.

Ford Ranger 96 XLT ek.250 þús. Góður 
bíll. Verðhugmynd 300-350 þús. Uppl. 
í s. 899 3063.

Til sölu Toyota Land Cruiser GX árg. ‚03. 
Disel. Ek. 119 þús. Sjsk., nýsk., skipti á 
ódýrari. S. 690 0012.

Til sölu Toyota Avensis árg. ‚06 ek. 45 
þús., sjsk. Skipti á ódýrari. S. 690 0012.

Til sölu Nissan Interstar árg.‘08., 
ek.37þús. Stöðvarleyfi á Nýju-sendi-
bílastöðunni gæti komið til greina. V. 
3,4 m m/vsk. Uppl. í s. 893 2217.

DÍSEL JEPPI!!! 7 MANNA
Til sölu Isuzu Trooper nýskráð-
ur 22.01.1999 Ekinn 212 þúsund, 7 
manna beinskiptur skoðaður 2011 verð 
790þúsund. Ath. skipti á ódýrari, upp-
lýsingar í síma 855-5556.

MMC Outlander sport árg. ‚04 ek. 162 
þús. Ný tímareim, ný heilsársdekk og 
allt nýtt í spyrnum að aftan. Áhv. 1.300 
þús. V. 1.500 þús. S. 698 7127.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Til sölu Yaris 1300
Árgerð 2000, beinskiptur, skoðaður 11. 
Eyðsla 6,5. Ekinn 118 þús. Vel með 
farinn, snjódekk. Verð 590 þús. Uppl. í 
síma 695 1854.

Flottur Ford e-line 99. 250.8CYL Svartur, 
ek. aðeins 124þús. km. V. 900þús. S. 
690 4000.

Toyota Landcrusier GX Diesel 7 manna 
Ekinn, 73 þús. dráttarbeisli og ný vetrar-
dekk. Árgerð 06/2007 Sjálfskiptur ásett 
verð 6 m. fæst á 5390þ Uppl. í síma 
8985651

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



 6. nóvember 2010  LAUGARDAGUR1

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum. Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns 
með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum.  Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  Fax 540 8001

Framkvæmdastjóra fyrir Neytendavörusvið
Icepharma leitar að

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI
Framkvæmdastjóri Neytendavörusviðs ber ábyrgð á daglegri stjórnun 
og rekstri sviðsins, en þar starfa nú 9 starfsmenn. Meðal helstu verkefna 
hans eru stefnumótun og áætlanagerð, samskipti við birgja og helstu 
viðskiptavini, greining tækifæra, daglegur rekstur og starfsmannastjórnun. 
Framkvæmdastjórinn situr í framkvæmdastjórn Icepharma, en hana skipa 
7 manns.

Starfið heyrir undir forstjóra Icepharma.

MENNTUN OG HÆFNI
Framkvæmdastjóri Neytendavörusviðs þarf að hafa víðtæka reynslu  
af sölu- og markaðsmálum varðandi neytendavörur, annaðhvort hjá  
framleiðendum/innflytjendum eða í smásölu. Hann þarf að hafa sýnt  
af sér leiðtogahæfileika og færni í starfsmannastjórnun og mannlegum  
samskiptum. Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og  
sjálfstæði í vinnubrögðum. Framkvæmdastjórinn þarf að hafa háskóla-
menntun, helst á sviði viðskipta- eða markaðsfræði, og gott vald á 
ensku og einu Norðurlandamáli í ræðu og riti.

Við leitum að einstaklingi á aldrinum 35 – 40 ára.

STARFSUMHVERFI
Starf framkvæmdastjóra Neytendavörusviðs er fjölbreytt, faglegt og 
spennandi starf í krefjandi umhverfi. Meðal stærstu vörumerkja sem 
Icepharma markaðssetur á þessu sviði eru Ribena, Natracare, Hipp, 
Panodil, Sensodyne og Biomega. Við leggjum áherslu á að bjóða 
heilsutengdar vörur, sem margar hverjar eru unnar úr lífrænum efnum.

Icepharma leggur áherslu á gott og hvetjandi starfsumhverfi. 
Flestir birgjar okkar eru leiðandi á sínu sviði í heiminum, sem skipar 
Icepharma í fremstu röð fyrirtækja í heilbrigðisgeiranum á Íslandi. 
Þekking þeirra og reynsla er okkar styrkur.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 
17. NÓVEMBER 2010 
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri.

Umsóknir og fyrirspurnir skal senda á 
netfangið margret@icepharma.is.

Hæfniskröfur: Starfssvið:

Hugbúnaðarþróun

www.marel.com/jobs

www.marel.com
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Tæknimaður - vélvirki eða vélstjóri 

ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu 
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde 
frá Þýskalandi sem er eitt stærsta 
gasfyrirtæki heims með starfsemi í yfir 100 
löndum og 50 þúsund starfsmenn. 
ÍSAGA ehf hefur aðsetur að Breiðhöfða í 
Reykjavík. Þar eru súrefnis- og 
köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, 
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. 
Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíðverksmiðju að 
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er 
ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar 
um landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 
manns. Frekari upplýsingar um fyrirtækið 
má finna á heimasíðu þess www.aga.is

ÍSAGA ehf. óskar eftir að ráða reyndan 
tæknimann í framtíðarstarf. Eingöngu kemur 
til greina einstaklingur sem náð hefur góðum 
árangri í fyrri störfum.

Starfið felst í eftirliti og viðhaldi á öllum fram-
leiðslubúnaði tveggja verksmiðja ásamt öðrum 
búnaði sem tilheyrir fyrirtækinu og hjá viðskipta-
aðilum þess.  Viðkomandi er hluti af 3-4 manna 
teymi.  Um er að ræða dagvinnu að mestu leyti en 
með bakvaktaskyldu aðra hvora viku.
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Menntunar og hæfniskröfur
•  Vélvirki eða vélstjóri
•  Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
•  Geta og vilji til að tileinka sér ný vinnubrögð 
    og að vinna eftir skilgreindum verkferlum
•  Hafa unnið við raf- og logsuðu 
•  Reynsla af vinnu með ryðfrítt stál er kostur
•  Nokkur enskukunnátta er nauðsynleg
•  Kunnátta í öðrum Norðurlandamálum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 14.nóvember nk.  Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) 

og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is).  Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is.

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Fræðslusetrið Starfsmennt  ·  Grettisgötu 89  ·  Sími 525 8395  ·  smennt@smennt.is  ·  www.smennt.is

Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir mannauðsráðgjafa til að vinna 
með stofnunum að innleiðingu mannauðsstjórnunar á vinnustað. Um er 
að ræða mannauðsráðgjöf og fræðsluhönnun sem miðar að því að efla 
störf, starfsumhverfi, starfsþróunarmöguleika og starfsánægju. Leitað er að 
drífandi einstaklingi sem hefur í senn fagþekkingu og starfsreynslu á sviði 
mannauðseflingar. Starfið er tengt sérstökum stuðningsaðgerðum við 
stofnanir og byggir framtíð þess á árangri. 

 Ábyrgðar- og starfssvið

• Umsjón með vinnustaðaheimsóknum og ráðgjöf við stofnanir
• Framsetning og þróun úrræða og aðferða mannauðsstjórnunar
• Ráðgjöf og fræðsla til stofnana og starfsmanna
• Kynningar- og markaðsstarf
• Þátttaka í innlendum og erlendum þróunarverkefnum

Hæfnis- og menntunarkröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. í mannauðsfræðum
• Þekking á aðstæðum stjórnenda í opinberum rekstri
• Framúrskarandi kunnátta í íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Mjög góð samskiptahæfni og þjónustulipurð
• Sjálfstæði, frumkvæði og geta til að vinna í hópi
• Mjög góð enskukunnátta og tengsl við fagaðila erlendis er kostur
• Góð tölvukunnátta og þekking á vefvinnslu

Rafrænar umsóknir ásamt náms- og starfsferilskrá 
skulu berast Fræðslusetrinu Starfsmennt fyrir 21. 
nóv. nk. á netfangið hulda@smennt.is. Upplýsingar 
um starfsemi og hlutverk Starfsmenntar má finna  á 
heimasíðunni www.smennt.is. Einnig veitir Hulda 
A. Arnljótsdóttir, framkvæmdastjóri, nánari
upplýsingar í síma 525 8395.

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvett-
vangur fjármálaráðuneytisins og stéttar-
félaga innan BSRB um símenntun, ráðgjöf
og starfsþróun opinberra starfsmanna.
Setrið þróar og heldur utan um starfs-
tengt nám um allt land í samstarfi við
hagsmunaaðila og veitir stofnunum
ráðgjöf á sviði mannauðseflingar.

Mannauðsráðgjafi
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Starfsfólk hjá Skeljungi er um 300 og starfar á bensínstöðvum Shell og Orkunnar, við eldsneytisdreifingu 
í Örfirisey, á Reykjavíkurflugvelli og víða á landsbyggðinni auk ýmissa stjórnunar- og skrifstofustarfa að 
Hólmaslóð 8. Skeljungur leggur áherslu á góða þjónustu við viðskiptavini og að starfsmenn séu meðvitaðir 
um gildi félagsins. Boðið er upp á hvetjandi starfsumhverfi með góðum starfsanda og öflugri liðsheild. 

Skeljungur óskar eftir að ráða jákvæðan og 
metnaðarfullan aðila í starf rekstrarstjóra á 
neytendasviði. 

Skeljungur óskar eftir að ráða öflugan og metnaðar- 
fullan stöðvarstjóra. Um er að ræða krefjandi starf 
fyrir athafnasaman einstakling.  

Starfssvið:

• Umsjón með rekstri verslana 

• Umsjón með vöruvali, vöruþróun, 
uppröðun 

• Verðlagning, gæðamál og innkaup 

• Fræðsla, þjálfun og eftirfylgni 

• Áætlanagerð og eftirlit með rýrnun

Starfssvið:

• Sala og þjónusta  

• Daglegur rekstur og umsjón 

• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit 

• Samskipti við birgja 

• Eftirlit með rýrnun 

• Starfsmannamál, s.s. vaktaskipulag, 
skipulagning verkefna, þjálfun o.fl. 

Menntun og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði viðskipta og/eða 
rekstrar 

• Reynsla af störfum í verslun æskileg 

• Góðir samskiptahæfileikar sem og 
frumkvæði nauðsynlegt

Menntun og hæfniskröfur:

• Stúdentspróf eða sambærileg 
menntun 

• Góð þekking á verslunarrekstri og 
reynsla af verslunarstörfum 

• Færni í mannlegum samskiptum 
og stjórnunarhæfileikar 

• Frumkvæði

Nánari upplýsingar veitir Guðný Hansdóttir, starfsmannastjóri, í síma 444 3000. Umsóknarfrestur er til 19. nóvember. 
Hægt er að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins www.skeljungur.is eða senda upplýsingar á starf@skeljungur.is. 
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Lausar stöður lækna 
á Reykjalundi

Staða læknis á tauga-og hæfi ngarsviði Reykjalundar er 
laus til umsóknar. Um er að ræða afl eysingastöðu í 6-8 
mánuði, 80-100% deildarlæknastarf  eða 50% sér-
fræðingsstarf. Á taugasviði fer fram endurhæfi ng fólks 
með meðfædda eða áunna sjúkdóma  og fatlanir  í 
miðtaugakerfi . Staðan nýtist þeim sem hyggja á sérnám  
í endurhæfi ngu, taugasjúkdómum, eða heimilislækn-
ingum. Hún getur einnig nýst sérfræðingum sem vilja 
efl a sig í meðhöndlun sjúklinga með taugasjúkdóma og í 
þverfaglegri teymisvinnu.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst eða í 
síðasta lagi um næstkomandi áramót.

Frekari upplýsingar veita Ólöf H. Bjarnadóttir yfi rlæknir, 
olofb@reykjalundur.is og Hjördís Jónsdóttir faglegur 
framkvæmdastjóri og framkvæmdastjóri lækninga, 
hjordisj@reykjalundur.is  eða í síma 5852000.

Staða læknis á offi tu- og næringarsviði Reykjalundar er 
laus til umsóknar. Um er að ræða 80% stöðu deildar-
læknis eða 40% stöðu sérfræðings.

Offi tu- og næringarsvið fæst fyrst og fremst við alvar-
lega offi tu. Um er að ræða atferlismótandi meðferð í 
teymisvinnu margra faghópa. Einnig er teymið í sam-
vinnu við skurðdeild LSH um undirbúning og stuðning 
við sjúklinga sem fara í magahjáveituaðgerð. Staðan gæti 
nýst þeim sem stefna á sérnám í heimilislækningum, 
margvíslegum lífsstílssjúkdómum auk endurhæfi ngar 
eða sérfræðingum á þessum sviðum.

Frekari upplýsingar veita Ludvig Guðmundsson yfi rlæknir. 
ludvigg@reykjalundur.is og Hjördís Jónsdóttir

Kjötiðnaðarmaður/
kjötskurðarmaður

Síld og fiskur óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmenn 
eða menn vana úrbeiningu.
Nánari upplýsingar veita
Davíð í síma 820 3861 eða david@ali.is
Sveinn í síma 899 2572 eða denni@ali.is
-------
Masarze/rzeznicy
Síld og fiskur poszukuje pracownikow przemyslu 
miesnego z doswiadczeniem.
Krojenie,porcjowanie i okrajanie miesa.
Wiecej informacji udziela
Davíð  820 3861 eða david@ali.is
Sveinn  899 2572 eða denni@ali.is

REYKJAVÍK
Klettagörðum 12 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

Viljum ráða góðan sölumann 
til starfa í verslun okkar 
á Reyðarfirði
Starfið:

Hæfniskröfur:

Boðið er upp á búferlastyrki fyrir umsækjendur utan svæðisins

Gott starf fyrir austan

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er 

leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 

& þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.

Hjá félaginu starfa 60 starfsmenn í Reykjavík, Selfossi, 

Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ og á Akureyri. Höfuðstöðvar 

félagsins eru að Klettagörðum 12 í Reykjavík.

Johan Rönning hf. er þekkt sem 

góður og eftirsóttur vinnustaður.
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– einfalt og ódýrt

Spönginni  •  Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri  •  www.apotekid.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk 
þess sem hann veitir viðskiptavinum og 
starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir 
metnaðarfullan lyfjafræðing. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum 
vinnustað.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum. 
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530 3800.
hallurg@apotekid.is

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember 2010 og 
farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Apóteksins
eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að 
sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Apótekið leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa.

LYFJAFRÆÐINGUR AKUREYRI
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Embætti umboðsmanns skuldara

Hagfræðing

Hæfniskröfur

Ráðgjafa

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl.
Stofnunin heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta
hagsmuna og réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

til að sjá um alhliða greiningarvinnu og úttekt á fasteignalánum og
skuldastöðu heimilanna auk annarra sérhæfðari verkefna er tengjast starfsemi
embættisins.

eru meistaragráða í hagfræði, en marktæk reynsla af greiningarvinnu
og/eða sambærilegum störfum er nauðsynleg. Áhersla er lögð á nákvæmni í
vinnubrögðum, fagmennsku og skipulagshæfni. Leitað er að aðila, sem hefur frumkvæði
og á auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi.

til að annast móttöku erinda, ráðgjöf og alhliða leiðbeiningar vegna
greiðsluaðlögunarmála.

eru háskólapróf sem nýtist í starfi, en marktæk reynsla og þekking á sviði
lána- og skuldamála er nauðsynleg. Áhersla er lögð á frumkvæði, útsjónarsemi,
fagmennsku, lipurð í mannlegum samskiptum og viljan til að gera vel í verki.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

er til og með 29. nóvember nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf

www.stra.is

Deildarstjóri
Óskum eftir að ráða deildarstjóra fyrir Vogue. Um er að 
ræða lifandi og krefjandi starf á 20 manna vinnustað.

Starfið felur í sér: 
• Starfsmannastjórn
• Sölustjórn
• Innkaupa-og birgðastýringu
• Samskipti við birgja 
• Samskipti við viðskiptavini
• Sala til stærri og smærri viðskiptavina

Hæfniskröfur: 
• Lipurð í mannlegum samskiptum 
• Æskileg er reynsla af innkaupum
• Þekking á Office-hugbúnaðinum (word, excel...)
• Enskukunnátta
• Áhugi á fata- og innanhússhönnun
• Nákvæmni í nvinnubrögðum og skipulagshæfileikar
• Helgun að starfi

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á 
eddabara@vogue.is
Umsóknarfrestur er til og með 14 nóvember nk., 
viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

www.alcoa.isHraun 1  730 Reyðarfirði  Sími 470 7700

Fjarðaál auglýsir eftir öflugum einstaklingi í starf leiðtoga vakthóps í kerskála. 
Vakthóparnir vinna við framleiðsluferli kerskálans, svo sem áltöku og skautskipti. 
Um vaktavinnustarf er að ræða og tveir leiðtogar skipta á milli sín kerskálunum á hverri 
vakt, en vinna jafnframt mjög náið saman. 

Almennt um hlutverk leiðtoga hjá Fjarðaáli Kröfur um menntun og hæfni leiðtoga

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að 
sækja um starfið. 

Áhugasamir eru hvattir til að afla frekari 
upplýsinga hjá Elínu Jónsdóttur í 
mannauðsteymi Fjarðaáls, í gegnum 
netfangið elin.jonsdottir@alcoa.com eða 
í síma 470 7700.

Skriflegum umsóknum ásamt ferilskrá skal 
skilað á alcoa.is og er frestur til að sækja 
um starfið til og með mánudeginum 
15. nóvember 2010.
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Leiðtogi í kerskála 

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt 
af þeim fullkomnustu í heiminum og mikið 
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan 
og öruggan vinnustað. Álið er framleitt í 336 
rafgreiningarkerum í tveimur 1.100 metra 
löngum kerskálum. Starfsmenn vinna saman 
í teymum og hafa stöðugar umbætur að 
leiðarljósi. 
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Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja 
landsins.Húsasmiðjan er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á landsvísu á bygginga- og 
heimilisvörumarkaði í heildsölu og smásölu fyrir fyrirtæki og neytendur.
Húsasmiðjuverslanir eru 16 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 40.000 vörutegundir. Húsasmiðjan leggur áherslu á að 
nýta til hins ýtrasta hæfni, frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 600 starfsmanna sem 
starfa hjá fyrirtækinu.  Lögð er áhersla á að starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Leitum að sjálfstæðum og röskum einstaklingi með
reynslu af störfum í mötuneyti eða kaffiteríu.
Um er að ræða framtíðarstarf.

Atvinnuumsóknir
berist til Guðrúnar 
Kristinsdóttur,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
gudrunk@husa.is
fyrir 12. nóvember n.k.
Einnig er hægt að sækja 
um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar:
www.husa.is.

Kaffi Garður 
    Skútuvogi

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Vinnutími er alla virka daga frá 11:00 - 16:00

Einnig viljum við ráða starfsmenn til tímabundinna starfa.

Kaffi Garður
Starfssvið:
Tímabil: 11. nóvember - 18. desember n.k.
Vinnutími: 10:00 - 21:00
Unnið er eftir vaktakerfi

Starfssvið:
  önnur tilfallandi störf.
Tímabil: 8. nóvember - 23. desember n.k.
Vinnutími: 10:00 - 17:00

Umsóknarfrestur er til 12. nóvember n.k

Jólaverkstæði Blómavals í Skútuvogi

Helsta starfssvið:

Hæfniskröfur:

Starfsmaður óskast 
í þvottahús Hreint ehf!

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 102801

Forritari

Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara.
Um er að ræða starf forritara fyrir innri vef 
Háskóla Íslands sem gengur undir nafninu 
„UGLA“.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar 
sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá 
að njóta sín. 

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu átta 
manna hugbúnaðarteymi sem þróar fjöl-
breyttar og sérhæfðar hugbúnaðarlausnir 
fyrir háskólasamfélagið.

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu 
við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi 
starfsumhverfi.

Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt 
starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með 
reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu 
máli. Háskólamenntun í tölvunarfræði, 
verkfræði eða önnur sambærileg menntun 
er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember n.k.

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Stefán 
Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar 
hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands. 
Sími 525 4221, netfang ragnarst@hi.is.

Sjá nánar á www.starfatorg.is/
og www.hi.is/skolinn/laus_storf
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Ábyrgðarsvið:

Hæfniskröfur:

Í boði er:

Rekstrarstjóri óskast á Akureyri
Húsasmiðjan óskar eftir öflugum rekstrarstjóra í verslun 
fyrirtækisins á Lónsbakka Akureyri

Um Húsasmiðjuna

Umsóknir berist fyrir 
17. nóvember n.k. til 
Guðrúnar Kristinsdóttur 
gudrunk@husa.is,
Húsasmiðjan, Holtagörðum, 
104 Reykjavík. Öllum 
umsóknum verður svarað.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

 Gagnagrunnssérfræðingur á upplýsingatæknisviði 

Ábyrgðarsvið og verkþættir:
• Uppbygging, viðhald og rekstur gagnagrunna
• Yfirumsjón með hönnun á töflum og öðrum 
 hlutum gagnagrunna
• Skjót viðbrögð við afbrigðum í rekstri búnaðar 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tölvunarfræði, önnur tæknimenntun á háskólastigi og 
 umtalsverð starfsreynsla
• Reynsla af umsjón gagnagrunna
• Reynsla af stórtölvuumhverfi er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, metnaður og hæfni í
  mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli

Valitor er eftirlitsskylt fjármálafyrirtæki á sviði greiðslumiðlunar og kortastarfsemi. Valitor kapp kostar að 
veita söluaðilum, bönkum, sparisjóðum og korthöfum á ferð um heiminn örugga, skjóta og þægilega 
þjónustu. Nýtt skipulag skerpir á ábyrgð og verkaskiptingu innan fyrirtækisins, einfaldar boðleiðir og 
leggur grunn að snerpu í ákvarðanatöku og þjónustu.

Starfsemi Valitor er skipt í þrjú afkomusvið:  Alþjóðalausnir, Fyrirtækjalausnir og Kortalausnir.
Upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
21. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

VALITOR leitar að gagnagrunnssérfræðingi til að hafa yfirumsjón með 
DB2 gagnagrunnum fyrirtækisins. 

sími: 511 1144
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á lífl egum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann næturvaktir í fullt starf. 

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega 
menntun, ríka þjónustulund, góða tölvukunnáttu og hafa 

gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst

Umsóknir, ásamt ferilskrá, sendist fyrir 15. nóvember nk. á 
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á 

mottaka@odinsve.is, merkt starfsumsókn.

Fjallasýn vantar bílamálara eða mann 
vanan undirbúningi og málun stórra bíla.
Góð vinnuaðstaða. Tímabundið verkefni eða framtíðar-
starf fyrir fjölhæfan mann.

Allar upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 894 
8540, einnig má finna upplýsingar um fyrirtækið á 
heimasíðu okkar  www.fjallasyn.is

Subway leitar að  
verslunarstjóra í 100% starf.

Starfið felur í sér að þjálfa og stjórna ungu starfsfólki, 
skipuleggja vaktir, panta og hafa umsjón með birgðum, 
sjá um uppgjör og skýrslugerð. Einnig sinnir verslunar-
stjóri þrifum og að afgreiða og þjónusta viðskiptavini.

Umsækjendur þurfa að vera skipulagðir, jákvæðir, 
talnaglöggir og eiga gott með að vinna með ungu fólki. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af svipuðu starfi 

og sé á aldrinum 25 - 50 ára. 

Nánari upplýsingar veittar í síma 530 7000

Umsóknir sendist á helga@subway.is

Verslunarstjóri
í Keflavík

Auglýsingasími
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Bæjarlistamaður Seltjarnarness 2011
Menningarnefnd Seltjarnarness auglýsir hér með eftir umsóknum 
frá listamönnum búsettum á Seltjarnarnesi um nafnbótina 
Bæjarlistamaður Seltjarnarness árið 2011.
Nafnbótinni fylgir 600.000 kr. starfsstyrkur. Væntanlegir 
umsækjendur eru beðnir að haga umsóknum í samræmi við 
reglur um bæjarlistamann sem liggja frammi á bæjarskrifstofum     
Seltjarnarness að Austurströnd 2, en þær er einnig að finna á 
heimasíðu bæjarins www.seltjarnarnes.is
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofur Seltjarnarness merktum: 
,,Bæjarlistamaður 2011“ fyrir fimmtudaginn 25. nóvember nk.

Menningarnefnd Seltjarnarness

MENNINGARSJÓÐUR ÚTVARPSSTÖÐVA
 Hverfisgötu 54, 101 Reykjavík
 Sími: 6636245
 Netfang: menningarsjodur@internet.is

Menningarsjóður útvarpsstöðva auglýsir
Hlutverk Menningarsjóðs útvarpsstöðva er að veita styrki til 
eflingar innlendri dagskrárgerð fyrir hljóðvarp og sjónvarp, 
þeirri er verða má til menningarauka og fræðslu, sbr. 
reglugerð um Menningarsjóð útvarpsstöðva dags. 
11. febrúar 1986 með síðari breytingum.

Stjórn sjóðsins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki 
úr sjóðnum. Þetta er lokaúthlutun sjóðsins og verður hann 
lagður niður að henni lokinni. 
Stjórn sjóðsins er skipuð af mennta- og menningarmála-
ráðuneytinu og annast úthlutun. Í henni sitja Laufey 
Guðjónsdóttir, formaður, Lovísa Óladóttir og Þorbjörn 
Broddason en starfsmaður er Reynir Berg Þorvaldsson. 
Stefnt er á að ákvarðanir um styrki liggi fyrir í lok febrúar 
2011. 

Í umsóknum skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:
1. Nafn umsækjanda, kennitala og heimilisfang, ásamt  
 upplýsingum um aðstandendur verkefnis og samstarf 
 saðila og skriflegum staðfestingum allra aðila um þátt 
 töku í verkefninu.
2. Handrit eða nákvæm lýsing verkefnis og greinargerð  
 umsækjanda um verkefnið.
3. Fjárhæð styrks sem sótt er um.
4. Kostnaðar- og fjárstreymisáætlun.
5. Skriflegir samningar eða önnur staðfesting um fjár-
 mögnun eða fjármögnunaráætlun auk tæmandi 
 upplýsinga um aðra styrki sem sótt hefur verið um og/ 
 eða verkefnið hefur fengið.
6. Nákvæm áætlun um framvindu verkefnis og greinargerð  
 um það til hvaða verkþátta sótt er um styrk til.
7. Upplýsingar um alla gerða eða fyrirhugaða framleiðslu 
 samninga og áætlun um tekjuskiptingu eftir því sem 
 við á.
8. Markaðs- og kynningaráætlun.
9. Handrit eða nákvæm lýsing verkefnis.
10. Upplýsingar um framleiðslufyrirtæki.
11. Yfirlýsing sjónvarps- eða útvarpsstöðvar um að fyrir- 
 hugað sé að taka dagskrárefni, sem sótt er um styrk til,  
 á dagskrá.

Upplýsingar um úthlutunarreglur, skilyrði og umsóknargögn 
má nálgast í gegnum netfangið 
menningarsjodur@internet.is eða í síma 6636245.

Umsóknum og öllum fylgigögnum ber að skila í þríriti til 
Menningarsjóðs útvarpsstöðva, Hverfisgötu 54, 101 Rey-
kjavík, eigi síðar en 15. desember n.k. 
Með umsókn skal skila þar til gerðum eyðublöðum sem 
fást afhent á sama stað eða í gegnum netfangið 
menningarsjodur@internet.is 

FORVAL
Suðurlandsbraut 14 - Endurbygging

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Regins ehf, auglýsir
hér með eftir áhugasömum aðilum til að taka
þátt í alútboði vegna breytinga og endurbóta á
skrifstofubyggingu  að  Suðurlandsbraut 14 í
Reykjavík.

Verkið felst í breytingum á núverandi húsnæði,
u.þ.b.  3.000 m2  innan-  og  utanhúss,  rifi á 
bakhúsi og  tilheyrandi  lóðarfrágangi  ásamt 
innréttingu og frágangi á fullbúnu skrifstofu-
húsnæði.   Jafnframt verður óskað eftir fráviks-
tilboðum í byggingu allt að þriggja hæða ofan á 
núverandi hús. 

Helstu upplýsingar um útboðið:
Afhending alútboðsgagna: 15. nóvember 2010 
Skil á tilboðum: 29. nóvember 2010
Áætlaður verktími: 5-6 mánuðir, upphaf verks í 
desember 2010.
Verkkaupi leggur arkitekt til verksins en verk-
taki aðra hönnuði. 

Forvalsgögn er hægt að nálgast  frá  og  með 
mánudeginum 8. nóvember 2010 á útboðsvef 
VSÓ Ráðgjafar, www.vso.is

Umbeðnum upplýsingum í forvalsgögnum skal
skilað til VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 
Reykjavík,  eigi  síðar en  kl. 12:00 föstudaginn
12. nóvember 2010.

Verkstjóri á vélaverkstæði
Við leitum eftir verkstjóra á starfsstöð okkar á 
Grundartanga.
Hamar ehf, er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki, með 
aðsetur í Kópavogi, Grundartanga,  Akureyri, Eskifirði 
og Þórshöfn.  Eitt af Okkar fremstu markmiðum eru að 
hafa góðan anda á vinnustaðunum, skila góðu verki og 
þjónustu. 
Starfið felst í Þjónustu við viðskiptavini og stjórnun 
starfsmanna á staðnum og taka virkan þátt í uppbygg-
ingu á nýjustu starfstöð Hamars.
Menntun og Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélvirkjun eða sambærileg menntun.
• Reynslu af stjórnun er æskileg.
• Heiðarleiki og metnaður.
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar.
• Frumkvæði, dugnaður og áhugi.
• Ensku og tölvukunnátta áskilin.
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Samkeppnishæf laun í boði.
Frekari upplýsingar veitir Sigurður K. Lárusson 
Siggil@hamar.is 6603613 eða Davíð Þór Sigurbjartsson 
david@hamar.is 6603636

Fjölskyldu- og fræðslusvið 

Vestmannaeyja 

Félagsráðgjafi 

Fjölskyldu- og fræðslusvið auglýsir eftir 

félagsráðgjafa í 100% stöðu í félagsþjónustu. 

Verkefni félagsráðgjafa falla undir almenna 

félagsþjónustu og barnavernd og þarf 

viðkomandi að vinna við greiningu, mat og 

ráðgjöf til einstaklinga, fjölskyldna og til 

stofnana. Félagsráðgjafi gerir áætlanir í vinnslu 

mála og fylgir þeim eftir. Innan fjölskyldu- og 

fræðslusviðs sinna starfsmenn þverfaglegu 

samstarfi innan og utan sinna verkþátta 

vegna eftirfylgdar mála og við skipulagningu 

verkefna. 

Umsóknarfrestur er tvær vikur frá birtingu 

auglýsingar.

Nánari upplýsingar veitir Jón Pétursson 

framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs 

og Guðrún Jónsdóttir yfirfélagsráðgjafi sími 

488 2000. 

Totus ehf. auglýsir eftir 
áhugasömum aðilum til að 
taka þátt í útboði á 
húsgögnum og búnaði fyrir 
Hörpu, tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið í Reykjavik. 

Helstu húsgögn og búnaður:

Útboðsgögn má nálgast frá og með 
þriðjudeginum 9. nóv., 2010, á útboðsvef 
VSÓ Ráðgjafar, www.vso.is

kl. 14 
þriðjudaginn 30. nóvember 2010

Útboð á húsgögnum 
og búnaði    
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Aðalskipulag 
Strandabyggðar 
2010-2022

Auglýsing á niðurstöðu sveitarstjórnar 
skv. 18. gr. skipulags-og byggingarlaga.

Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur samþykkt tillögu 
að aðalskipulagi Strandabyggðar 2010-2022. Skipu-
lagsuppdrættir, greinargerð og umhverfisskýrsla voru 
til sýnis á skrifstofu sveitarfélagsins, hjá Skipulags-
stofnun og á heimasíðu sveitarfélagsins, 
www.strandabyggd.is með fresti til að gera athuga-
semdir til  28. júlí 2010. Átta athugasemdir bárust 
og hefur þeim verið svarað. Gerðar voru minniháttar 
breytingar á tillögunni, sjá skýringar vegna aðalskipu-
lags á heimasíðu Strandabyggðar. Aðalskipulags-
tillagan verður send Skipulagsstofnun sem gerir tillögu 
til umhverfisráðherra um lokaafgreiðslu hennar.     

Hólmavík, 3. nóvember 2010
Sveitarstjóri Strandabyggðar.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA. Ólafur Jóhannesson, rekstrarfræðingur.
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali löggiltur leigumiðlari

 

Tilboð óskast í leigufélög og 
fasteignir í útleigu

Tilboð óskast í leigufélag.  

Mánaðartekjur um 1 milljón, áhvílandi hagstæð lán, 
leigusamningar nýlega endurnýjaðir til 10 ára.  

Erum einnig með fasteignir frá 500 fm upp í 7.000 fm til 
sölu með leigusamningum.  

Krafa um lágmarkseiginfjárhlutfall 30 – 35 % af heildarfjár-
festingu.

Frekari upplýsingar veita sölumenn Atvinnueigna í síma 
534 1020 eða  Helgi Bjarnason, fasteignasali og leigumiðlari. 
Atvinnueignir 534 1022 helgi@atvinnueignir.is

Austurvegi 3, Selfossi   |  S: 480 2900  |  Fax: 482 2801 Félag
fasteignasala

Verð 4,2 m. Nýtt

Verð 30,9 m. Nýtt

Verð 12,5 m. Nýtt

Nýtt

130,0 m. Nýtt

Nýtt Verð 29,0 m.

Veiðirétturinn er 1/3 veiðiréttinda í Sogi og Ásgarðslæk, sem telst vera 1 
laxastöng í dag og 1/3 silungsréttinda.  Bakki að Sogi sem fylgir hinum 
selda veiðirétti er um 2,8 km að lengd.  Veiðirétturinn er laus til afnota 
næsta veiðiár.  Einnig fylgir lögbýlisréttur jarðarinnar Ásgarðs, auk eignar-
lóðar við bakka Sogsins.  Á lóðinni má byggja 150 fermetra sumarhús.

Allar nánari upplýsingar veita Steindór Guðmundsson löggiltur fasteigna-
sali og Ólafur Björnsson hrl. löggiltur fasteignasali á skrifstofu eða í síma 
480-2900.
Áhugasamir geri tilboð í eignina fyrir 20.nóvember 2010 til Lögmanna 
Suðurlandi, Austurvegi 3, 800 Selfoss.  Áskilinn er réttur til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Til Sölu - 1/3 
veiðiréttar jarðar-
innar Ásgarðs í Sogi, 
Grímsnesi, ásamt 
tilheyrandi bakka, 
lögbýlisrétti og 
eignarlóð 
við bakkann.

 

Nr. 14635 
Flugsæti til og frá Íslandi 
RAMMASAMNINGUR MEÐ ÖRÚTBOÐUM 

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu 
útboði vegna flugsæta til og frá Íslandi.   Heimilt 
er að bjóða í einstakar flugleiðir eða allar. Útboðið 
tekur eingöngu til ferðalaga lofteiðis og tengist ekki 
bókunum á hótel herbergjum, bílaleigubílum né 
annarri ferðaþjónustu. 

Tilefni þessa útboðs er krafa til opinberra starfs-
manna um lækkun ferðakostnaðar t.d. með því að 
ferðast minna, skipuleggja ferðalög með góðum 
fyrirvara  og kaupa flugfar á besta fáanlega verði á 
hverjum tíma. 

Í þessu útboð eru boðnar út tíu flugleiðir: 
1. Reykjavík – Kaupmannahöfn 
2. Kaupmannahöfn - Reykjavík 
3. Reykjavík – London 
4. London - Reykjavík 
5. Reykjavík – Brussel
6. Brussel - Reykjavík 
7. Reykjavík – New York 
8. New York – Reykjavík 
9. Reykjavík – Boston 
10. Boston - Reykjavík 

Stefnt er því að semja við fleiri en einn aðila um 
eina, tvær, þrjár  eða fleiri flugleiðir um viðskipti 
þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem 
eru rafræn og aðgengilega á vef Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is eigi síðar en 10. nóvember.

Opnunartími tilboða er 21. desember  kl 11:00 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð skila árangri! Helgi Bjarnason, viðskiptafræðingur, MBA. Ólafur Jóhannesson, rekstrarfræðingur.
löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali löggiltur leigumiðlari

 

Leitum að atvinnuhúsnæði
Leitum að um 2.500 fm verksmiðju/lagerhúsi til kaups. Þarf 
að hafa mikla lofthæð, gott aðgengi fyrir gámaflutninga og 
um 250 fm skrifstofum.  

Leitum að húsnæði fyrir veitingastaði.

Leitum að 80-150 fm glæsilegum skrifstofum í 101 eða 
105 Rvk.

Leitum að 1.800 – 2.000 fm skrifstofu miðsvæðis á einni til 
tveimur hæðum með góðum bílastæðum (ca 100 stæði).

Leitum að 200 – 300 fm iðnaðarhúsnæði með verslunar-
fronti og innkeysludyrum. 

Leitum að 150-200 og 350 - 450 fm skrifstofuhúsnæði með 
góðu aðgengi og lyftu, miðsvæðis, án vsk-kvaða.

Leitum að stórum (1.000 – 5.000 fm) skemmum með miklu 
útisvæði til leigu. 

Leitum að 100 – 200 fm fyrir matvælavinnslu.

Leitum að 200 – 400 fm fyrir dansskóla, án vsk-kvaða.

Frekari upplýsingar veita sölumenn Atvinnueigna í síma 
534 1020 eða  Helgi Bjarnason, fasteignasali og leigumiðlari 
534 1022 helgi@atvinnueignir.is

STOFA

ANDDYRI

HERB.

VS

BÍLGEYMSLA

SORP

ELDHÚS

SKÁLI

GEYMSLA
ÞVOTTUR

BAÐ

HERB.
HERB.

HJÓN

33,5M²

6,6 M²

11,0 M²

3,8 M²

36,0 M²

22,0 M²

32,1 M²

6,6 M²
3,7 M²

7,5 M²

12,8 M²
12,8 M²

16,2 M²

Auglýsingasími

Fasteignir
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Áttu mikið skuldsetta íbúð?
- við getum selt fyrir þig!

Erum með kaupendur að mikið skuldsettum 
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu.Þú hringir, við seljum! 512 4900
Friðbert Bragason
S. 820 6022
Viðskipta fr.

Magnús Einarsson
S. 897 8266
lögg. fasteignasali

HVAMMUR
FASTE IGNASALA

Heiðarbraut  4 í Garði
Til sölu er þetta nýlega einbýlishús í Garðinum sem byggt var árið 2002. 
Eignin er björt og falleg með veglegum innréttingum og hiti er í öllum 
gólfum. Innangengt er í bílskúr í gegnum þvottahús. Parket og flísar eru á 
öllum gólfum. Eignin er laus til afhendingar nú þegar!
Verð 26.800.000.-
Upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs og í síma 690 1904. Kolbrún.

Sunnuflöt 36
210 Garðabær
Eign á besta stað í Garðabæ

Stærð: 247,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 52.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.000.000
Remax Bær kynnir: Einbýlishús á besta stað, Sunnuflöt 36 Garðabæ. Stór lóð með opið út í náttúruna.

Anddyri flísalagt. Stofa með eikarparket á gólfi.  Borðstofa með korkflísum á gólfi. Eldhús með nýrri
innréttingu og tækjum. þrjú svefnherbergi eru á hæðinni. Bílskúr með 2 hurðum með rafopnun. Auka
íbúð er í kjallara með eldhúsi, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og geymslu.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudaginn 7 nóv kl 14-14:30

8936001

SPAUGSTOFAN
Í KVÖLD

SPAUGST



BARCELONA – REAL MADRID

STRÁKARNIR OKKAR
Í BOLTANUM

ÞAÐ ER AUÐVELT

AÐ KAUPA ÁSKRIFT Á

STOD2.IS

 AC MILAN–REAL MADRID

Rangers – Man. Utd.
Tottenham – Inter Milan
Roma – Bayern Munchen

R M Utd

Það eru margir frábærir leikir framundan í Meistaradeild Evrópu.

STÖÐ 2 SPORTFRÁ AÐEINS 140 KR Á DAG Í STÖÐ 2 VILD PLATINUM

 28. NÓVEMBER

Silfur og bronshafarnir fara á kostum í þýska handboltanum. 
Sjáðu strákana okkar undirbúa sig fyrir HM í janúar.

Það verður sannkallað stjörnustríð þegar þekktustu 
erkifjendur knattspyrnuheimsins mætast á Nývangi.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000512 5100 S

KEPPNIN Í BESTU KÖRFUBOLTADEILD 
Í HEIMI ER HAFIN 

ÚRSLITIN RÁÐAST Í FORMÚLU 1
Í BRASILÍU OG ABU DHABI 

BESTU KYLFINGAR HEIMS 
Í MÖGNUÐUM GOLFMÓTUM

LIVERPOOL OG MAN. CITY 
Í EVRÓPUDEILDINNI 

BESTU KYLFINGAR HEIMS

HEIMSKLASSA GOLF

OL OG MAN
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Til sölu Haice árg. ‚00 4x4, langur disel. 
V. 1.370 þús. S. 857 1330.

LandRover Defender Diesel 9 manna 
Ekinn 110 þús. Árgerð 06/2005 bein-
skiptur ásett verð 3.300.000 fæst á 
2.950.000 Uppl. í síma 6600288

Toyota Land Cruiser 120GX diesel 
2003, ek.130þ, v. 3,5m, s. 844 4615, 
ragnarmar@hotmail.com

Toyota Rav4, 2007 árgerð, sjálfskiptur, 
ekinn um 83 þús. Ný vetrardekk, Ásett 
verð um 2.900.000 fæst á 2.450.000 
Uppl. í síma 8985651

Volva XC90 ek.110þ. árg. ‚05 leður, 
nýjar bremsur, flott lakk glæsil. bíll verð 
3.800þ. uppl: 897 3327.

Toyota 4Runner árg. ‚93. Ek. 190 þús. 
Athuga skipti S. 844 7851.

Chevy Suburban 2500LT 1999. Ek. 
222þ. 35 dekk, leður, dísil. 1500 þús.
Traustur bíll

Toyota Auris 1.4 Terra Diesel beinskipt-
ur, á nýjum vetrardekkjum, bíll í ábyrgð, 
ekinn 61 þús. skráður 6/2008 Ásett 
verð 2190þ Uppl. í síma 6600288

BMW 328i árg. ‚00. M. fjarstarti, sam-
læsingum. Allt rafdrifið. V. 1.250 þús. 
S. 777 9707.

Til sölu Toyota YARIS 1.3 sjálfskiptur 
hvítur ekin aðeins 23þ. km bíllinn er 
eins og nýr í alla staði glæsilegt ein-
tak. Verð 1350þ.-1200þ. staðgr. Frekari 
uppl. í s. 663 2696 Eyjólfur.

Skoda Octavia 4x4 station, diesel, bein-
skiptur. Bíll sem eyðir litlu. Ekinn um 59 
þús. 2008 árgerð. Ný vetrardekk. Ásett 
verð 3.150 þ. Fæst á 2.700 þ. Uppl. í 
síma 660 0288.

Honda Civic árg.99 ekinn 180.000 km. 
Nýtt: púst, bremsur,tímareim. Ný skoð-
aður. Verð 480.000. S. 898 2111.

F. Mondeo ‚94, vél ekin 30þ., skoðaður 
2011, ný dekk, topp eintak. V. 220þ. S. 
897 1205.

Nissan Navara ‚06 ek. 99 þús. V. 2.7 
millj. Jói, s. 696 9166.

Dodge Durango Limited árg. 2006 
ekinn 64.00 km. Innfluttur nýr. 5,7 
Hemi. ath skipti. Verð 2.990.000. S. 
898 2111

Pontiac Grand Prix árg. ‚04. Ek.88 þús. 
Bíll með öllu. Sprækur og eyðslugrann-
ur. Uppl. í s. 867 1414.

Til sölu Skoda Fabia, árg. 2004. Ekinn 
97.500. Góður bíll í topp standi. Verð 
790.000,- Upplýsingar í síma 866 
4042.

Subaru Impresa 2.l ssk. ek.49.000 km 
árg.2006 ný dekk, verd 1.690.000 kr. 
Simi 693 2991.

Toyota Avensis, árg. 1999. Ekinn 
236.530 km. Var skipt um tímar. í 
198.525 km. Nýlega skipt um vatns-
dælu. Bensíntankur lekur ofarlega. 
Stýrisendar lélegir. Annars góður bíll. 
Verð: 330.000,- Upplýsingar í síma 899 
8362.

Ford Transit árg. ‚02 ek. 140þ ný sk.allur 
yfirfarinn v.900 þús. s. 693 2991.

LandCruiser 120 ‚04. Diesel, ek. 145þ. 
Skjálfskiptur, filmur, beisli. Verð 3,4m. 
stgr. Uppl. í síma 861 4332 e. kl. 18.

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 framleið-
endum. Meira en milljón bílar á sölu-
skrá. Hundruð ánægðra viðskiptavina. 
www.islandus.com Sími 5522000

Til sölu vel með farinn, tjónalaus, 
beinskiptur, dísel og sparneytinn Kia 
Sportage 2006 módel. Ekinn 72þús. 
Tilboð óskast í 846 9989

ÓDÝR JEPPI !! 100% 
VÍSA/EURO LÁN

Til sölu Daihatsu Rocky nýskráð-
ur 01.06.1989 Ekinn 111 þúsund 
Nýskoðaður í gær 2011 Verð aðeins 
179 þúsund STAÐGREITT Eða 100% 
vísa/euro lán til allt að 36 mánaða 
Upplýsingar í síma 693-5053.

BMW 330i Árgerð 2002, Ek. 180þ. 
Bensín. Beinskiptur. Verð 1.800.000 S. 
840 5332.

Mazda 3, 1600, H/B T, 5 dyra, beinskipt-
ur, bensín. Fyrsta skráning: 09.05.2008. 
Næsta aðalskoðun: 01.02.2011. Ek. 
46.000 km. Verð: 2.078.250 kr. S. 820 
9453.

Til sölu Nissan Almera árg.‘96, 
ek.195þús, ssk. Græn að lit, skoðuð. V. 
200þús. Uppl. í s. 898 1649.

Alfa Romeo árg. ‚99, ek. 138 þús. Ný 
tímareim. Sk.‘11. Góður bíll. V. 450 þús. 
Uppl. í s. 862 3301.

Til sölu M.Benz c350 ‚06. Skipti koma 
til greina á ódýrari bíl. Einnig M.Benz 
e-línan ‚98. Uppl. í S. 898 7176.

Til sölu Toyota Corolla SD Terra VVTI 
árg. ‚03, sjsk., ek. 68 þús. V. 1.280 þús. 
S. 868 0807.

 0-250 þús.

4x4 cherokee jeep 96árg, skoðaður, í 
góðu standi mikið endurnýjaður. Uppl. 
í síma : 894 2456.

Hyundai accent 98árg, ek. 160þ. grænn, 
skoðaður 11, biluð miðstöð.verð 90þús. 
Uppl í síma 662 8246.

 250-499 þús.

100% LÁN !!!!!! RENALT 
KANGOO 2001 GÓÐUR 

BÍLL ATH SKIPTI!!!
Til sölu Renalt Kangoo nýskráður 
28.08.2001 ek. 155 þús. km sk. 2011. 
(Ath var notadur i blomaflutning!!) Verd 
470.000kr ath skipti. upplýsingar í síma 
693-5053. ATH MÖGULEIKI Á 100% 
VÍSA EÐA EURO LÁNI í ALLT AÐ 36 
MÁNUÐI.

Texti: Plymouth Voyager árg. ‚97 ek. 
198þ. 7manna vel með farinn sk ‚11 
verð 390þ. s: 861 0610.

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

Opel Astra Station 1,6 sjálfsk.ek.160þús 
km,árg“00. á vetrard. Í góðu ástandi.
V.350þús. Uppl: 823-9328.

 500-999 þús.

2002 EKINN AÐEINS 49 ÞÚS Renault 
Megan Senic árgerð 10-11-2002 ekinn 
aðeins 49 þús km. Sjálfskiptur, drátt-
arkrókur, fjarstýrðar samlæsingar. Ásett 
verð er 800 þús en fæst á 650 þús stað-
greitt. Upplýsingar í síma 774 4777.

Óska eftir góðum, sparneytnum bíl, 
jafnvel í skiptum fyrir Nissan Almera 
‚98. Uppl. í s. 770 6477. Guðrún.

 1-2 milljónir

Strumpastrætó! 7 manna fjölskyldubíll! 
Ford Galaxy Trend 2,0, árg.‘05, ek.104 
þús. km. Frábær fjölskyldubíll, með 2 
innbyggðum barnasætum, auðvelt að 
taka út sæti og færa til í farþegarrými. 
Ásett verð 1.890 þ. Tilboð 1.550 þ. Uppl: 
893 1391 / 8941391 - bilahusid.is

 2 milljónir +

Til sölu Kia Sorento árg.2006 - akstur 
62 þ.km Uppl. í síma 894 2174.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

!!! VANTAR BÍL STRAX !!!
Á allt að 250þús. má þurfa að laga eða 
vera óskoðaður en ekki eldri en 1998. 
uppl. s. 777-3077.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-400 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821 2545.

ÓSKA EFTIR SKÓLABÍL
Má kosta max 200 þúsund fólksbíl, 
station eða jeppling skoða allt , má vera 
bilaður hringdu strax 650-3646.

Kaupi bilaða bíla
Kaup bíla sem þarfnast viðgerðar, svona 
sirka 20-200 þús. sími 896 6744.

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

450-550þ. stgr
Óska eftir góðum bíl, helst Toyota, ekki 
mikið ekinn. S. 861 2570.

Óska eftir sparneytnum bíl á verðbilinu 
500-1500 þúsund. Td. WV/Audi/Toyota 
Uppl í síma 840 2611.

 Jeppar

Lækkað verð!!! 3.990.000 stgr. 
Pathfinder SE Diesel, 05/2007. Ekinn 
100þús. Ssk, dráttarkrókur, upphækk-
aður 33“ heilsársdekk. Topp viðhald, 
einn eigandi. Uppl. 897 2034.

 Hópferðabílar

17 farþ. Renault Master rúta til sölu. 
Nýskr. 08/2009, ek. 35.000 km, 145 
hö og eyðslugrannur. Hljóðkerfi, drátt-
arbeisli og vetrardekk fylgja. Verðhugm. 
4,7 millj. S. 897 3015.

 Vörubílar

N 41 10stk nýsóluð vörubíladekk 315 
x 22.5 verð 48.000 stk uppl. síma 
896-1226.

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi, 
smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

 Húsbílar

 Mótorhjól

UPPBOÐ
Farðu á bilauppbod.is og reyndu að 
tryggja þér þetta frábæra hjól á upp-
boði.

BMW F650GS (800cc) árg. 2008, 
Yamaha XT660R árg. 2008 Kawasaki 
Versys árg. 2008 Til sölu á frábæru 
verði. Nánari upplýsingar hjá Biking 
Viking ehf s. 588 3220, info@biking-
viking.is

 Fjórhjól

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

Bílar til sölu
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 Vélsleðar

Lynx rave 800ho árgerð 2004 ekinn 
1800km 121“ rafstart & bensinbrusa-
grindur verð 720þ tilboð 490þ Uppl. í 
síma 580 8500 WWW.ellingsen.is

Lynx rave 800ho Árgerð 2004, ekinn 
1800km 121“, rafstart & benzinbrúsa-
grindur Verð 720þ tilboð 490þ. Uppl. Í 
sima 580-8500 www.ellingsen.is

Lynx rave 800 Árgerð 2007, ekinn 
2000km 121“ rafstart, negldur,stýr-
istaska,hiti í þumli & höndum. Verð 
1290.000.- Uppl. Í síma 580-8500 
www.ellingsen.is

 Kerrur

Vinnsælu netakerrurnar komnar aftur á 
frábæru verði stutt kr 179,999 löng kr 
229,999  Hagkaup, sími 563-5000.

 Hjólhýsi

Til sölu hobby prestige TF 610 hjólhýsi 
árg. 92 og sólpallur á laugarvatni. Uppl. 
í s. 849 5768.

 Vinnuvélar

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

Við flytjum að 
Smiðjuvegi 28, gegnt 

Landvélum, þann 1. nóv-
ember.

Sala og þjónusta fyrir: Linser 
belti og rúllur Yanmar vinnu-
vélar Tsurumi dælur Kaeser 
loftpressur Vermeer tæki FG 

Wilson rafstöðvar Debe Pumpar 
dælur Plumett ljósleiðara tæki 

Mase rafstöðvar TowerLight 
ljósamöstur

 Lyftarar

„Til sölu skotbómulyftari Diece 30,7 
árg 2006 ek 700tíma í toppstandi verð 
4,8m án/vsk. uppl í s: 8920566 eða 
netpartar@netpartar.is“

 Bílaþjónusta

Umfelgun og dekkjasala. Umfelgun 
kostar 1255kr. per dekk. Umfelgun 
kvöld og helgar. Ekkert aukagjald! S. 
853 3340.

 Aukahlutir í bíla

Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til 
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka 
villukóða út, mjög einfaldar í notkun og 
lesa yfir 124 kerfi. Tölvurnar greina allar 
gerðir bíla (japanska, evrópska, amer-
íska ofl.) þar á meðal VW, AUDI, skoda. 
Les og þurrkar út Airbak, Abs,Service 
ljós o.fl. sem aðrar tölvur gera ekki 
og er það ekki að ástæðulausu sem 
fyrirtæki og bílaumboð eru að versla 
þessar vélar. Einnig eru allar uppfærslur 
fríar frá framleiðanda eftir því hvaða 
tegundir koma á markað. Verð 52.000 
m/Vsk, fleiri vörur er hægt að skoða 
inná http://www.bilaskannar.is Nánari 
upplýsingar í síma 867 2076 Gunnar.

 Hjólbarðar

Til sölu 33“ jeppadekk Cooper 
Discoverer S/T Stærð: 33 x 12,50 R17 
LT Nelgd jeppadekk á álfelgum, lítið 
notað, passar á Landcruser 120 Verð: 
250.000 Uppl. í síma: 842 5886.

Erum með mikið úrval af notuðum 
dekkjum. Einnig ný dekk á góðum 
verðum. VAKA Sími: 567 6700.

4 góð nagladekk 235x70x16 
Winterforce, á Ford Explorer/excape 
felgum‘01-‘08. V: 100þús. S 616 1268.

Til sölu Nokian nagladekk á 17“ cx90 
Volvo álfelgum. S. 893 1134.

Til sölu cooper vetrardekk 245 x 65 x 17 
nelgd og lítið notuð. S. 825 7381

Til sölu 4 nagladekk, Michelin 195/65 
R 15. Seljast í einu lagi á kr. 25 þús. 
S. 557 5731.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Erum að byrja að rífa VW Caddy 05, 
octavia 4x4, bensín og disel ‚05 og 
‚07. Patrol ‚96, Honda CRV 00, Terios 
99, marga Benz bíla, Pajero, disel 99. 
Partahúsið opið 8:30-18 virka daga og 
10-14 laugardaga. S. 555 6666.

Er að rífa Nissan Terrano ‚99, ssk. Ek. 
157þ.km. Einnig Almera ‚00, Carina ‚97. 
Pajero ‚98. Uppl. í S. 663 6065

ÞJÓNUSTA

 Sendibílaþjónusta

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum 
alltaf við síman 561 3333

 Sendibílaþjónusta

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Jólaskemmtanir

Erum byrjaðir að taka niður pantanir 13. 
árið í röð. skyrgamur@skyrgamur.is

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

JÓLALIST

Setjum upp jólaseríur og allt annað sem 
viðkemur jólaundirbúningnum. Vönduð 
þjónusta og gott verð. útvegum einnig 
seríur og allt sem til þarf. Erum að bóka 
núna. Eiríkur s. 777 6799

Laufahreinsun - trjáklippingar - trjáfell-
ingar - jólaskreytingar og margt margt 
fleira! Sjá betur á www.gardarbest.is 
Facebook: Garðar best. Netfang: gard-
arbest@gardarbest.is og síminn er 698 
9334. Garðar gerir það best!

Trjáklippingar
Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn-
um og öll almenn garðavinna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Nú er rétti tíminn að klippa Klippi, felli 
og snyrti tré og runna Áratuga reynsla. 
Gunnar s : 860 4493.

 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.

Heilsárshús ehf málning-
arverktakar.

Geta bætt við sig vinnu. Upplýsingar í 
s.562 5815 Fax. 552 5815

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

6 mínútur í keilu

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR

229
KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

eða

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com

 Tölvur

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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD. EXCLUSIVE 
WHOLE BODY MASSAGE IN DOWN 
TOWN. S. 692 2126 ALINA

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

NEW NEW NEW LUXURY MESSAGE. 
IN DOWN TOWN ANYTIME ALICIA S. 
892 4018.

TANTRIC WHOLE BODY MESSAGE ON 
DOWN TOWN ANYTIME 24/7. S. 869 
8602.

Nudd í boði. S. 844 0253.

Great whole body message S: 696 
4399.

NUDD - TILBOÐ - NUDD
  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, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 13.00. Alla daga.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

Símaspá 859 9119
Tilfinningamál, fjármál, ársspá, andleg 
hjálp, bein miðlun og tarot. Opið frá 
kl. 20.00 - 24.00 visa/euro. Laufey 
spámiðill. Löng reynsla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Viðgerðir

Bílaviðgerðir
Bremsur og fleira. Gerum klárt fyrir 
skoðun. Uppl. í s. 820 1974 & 894 
2307.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send af stað 
samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150 Fjarðargötu 11.

GreenHouse
Góður og fallegur fatnaður. Verið vel-
komin, opið í dag frá 10-14. Green-
house Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

ÞVOTTAVÉLAR
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.

Til sölu 27“ sjónvarp, v. 20 þús. Stóll 
með skemli, v. 8 þús. S. 898 2125.

17 fm af glæsilegu eikar planka parketi. 
Selst á 65 þús. kr. ásamt undirlagi. 
Uppl. í s. 696 9862.

Málverkið „Næturfjólan“eftir Hjördísi 
Frímann til sölu. Upplýsingar ingar-
osa1953@gmail.com

 Óskast keypt

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 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

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.

Vinnupallar óskast til kaups. 5 stk á 
hjólum, hæð á efri pall ca 3m. Uppl. í 
S. 892 5775.

 Hljóðfæri

18 Gullkorn með Örvari Kristjánsyni 
er komin í verslanir. Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Harmonikkukennsla. www.egtonar.is 
Sími 824 7610 & 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

Til sölu lítil loftpressa. Aukahlutir hefti-
byssa, sprautu og olíukanna og loft-
mælir. V. 20 þús. S. 866 9966.

 Til bygginga

 Verslun

 Ýmislegt

Erum flutt í Dugguvog 6, 2 hæð Fossberg 
húsið Góð opnunartilboð opið frá kl.14-
18 um helgina. fashion4all.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Vilt þú grennast eða bara halda góðri 
heilsu með LR. Míla sími 483 1808,692 
6756 milahalli@simnet.is

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Whole bode massage 841 8529.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SKART & TRÉSKURÐUR
Lærðu að smíða þína muni á námskeiði: 
Hnífasmíðin 8.,9.&11.- Skartleir 9.nóv.- 
Víravirki 17.&24. Tálgun Fuglar 15.-
16.,Tréútskurð 13.-14. Handverkshúsið 
s:555-1212

 Kennsla

Harmonikkur í úrvali. Harmonikukennsla 
hafin fyrir byrjendur og lengra komna. 
Innritun í s. 690 7424 eftir hádegi.

 Ökukennsla

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

Ökukennsla - 
Akstursmat.

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu
2 Svalahurðir + rammi. Gler fylgja ekki 
Hæð: 215 cm. Breidd: 290 cm. Verð 
150.000. Uppl: notaddot@hotmail.
com 

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir sérhæf við-
gerðarþjónusta á gömlum klukkum 
og úrum Guðmundur Hermannsson 
úrsmíðameistari ur@ur.is S. 5547770 
- 6918327

 Heimilið

Kompudagur í Félagsheimili sjálfsbjarg-
ar að Hátúni 12 (sunnanmegin) laug-
ard. 6. nóv. kl. 13 til 16. Allt mögulegt 
til sölu, frá handavinnu til handklæða; 
gerið góð kaup! Flóamarkaðsstemning.

 Dýrahald

Topp Golden Retreiver.Einn gullmoli 
eftir :) Ættbók frá HRFÍ. S. 892 8022, 
www.engla.is

Við erum Golden bræður með ættb.
HRFI í leit að góðu heimili. Erum tilb. 
að fara að heiman í nóv. Uppl. í s. 
692 4813.

Yorkshire Terrier hvolpar til sölu. 
Örmerktir, bólusettir og ættbók Hrfí. 
Uppl. í s: 690 2661.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Flottur fjölsk.hundur KK, 20 mánaða. 
Blandaður collie/huskey. Gefins S.690 
4000.

Til sölu ættbókafærðar Ungverskar 
Vizslur. Frábærir veiðihundar og ynd-
islegir fjölskylduhundar. Eru tilbúnir til 
afhendingar 15.nóv. Uppl. í síma 772 
5350.

Persneskir kettlingar
Gullfallegir og himneskir loðboltar til 
sölu. Aðeins gott heimili kemur til 
greina. S. 690 4716.

Dekurdýr
Dekurdýr dýrasnyrtistofa Kópavogi 
Dalvegi kynnir: Hinn frábæri Hugo 
Quevedo hundasnyrtir og sýnandi 
verður með byrjendanámskeið í sýn-
ingasnyrtingu 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 554-
4242

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

VERTU MEÐ VIÐSKIPTIN
Í RASSVASANUM

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

- SPÁNN -
Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante 
til leigu. Uppl. í S. 822 3860. Geymið 
auglýsinguna!

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Húsnæði fyrir 50 ára og 
eldri

Ferjuvað7, Norðlingaholti í Reykjavík 
Falleg 3ja herbergja íbúð sem er rúm-
lega 90m2 að stærð, svalalokun auk 
stæðis í bílakjallara. Íbúðin er á jarðhæð 
í þriggja hæða fjölbýlishúsi með lyftu. 
Til sölu er búseturéttur ásett verð 5,6 
millj. og mánaðargjöld um 130.000.-
. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið 
nema rafmagn samkvæmt mæli. Sjá 
nánar myndir með skýringum á vefslóð 
http://www.flickr.com/photos/ferju-
vad7 Nánari upplýsingar veitir Sigurður 
Jónsson, GSM 895 6910.

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

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.

Vantar þig æfingarhús-
næði!

Hringdu í síma 824 3001 eða 824 3002 
hellirinn@tonaslod.is www.tonaslod.is

Til Leigu eru á Selfossi 116m2 útsýnis-
íbúð. Í Þorlákshöfn 160m2 parhús og 
78m2 fjölbýli. Á Eyrarbakka 85m2 og 
92m2 í tvíbýli auk 150m2 einbýlishús. 
Mjög hagstæð leiguverð. Áhugasamir 
sendi uppl. á gudjon@art.is.

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

Til leigu 4 herb. íbúð í austurbæ Kóp. 
200 laus frá 1.des v.150þ. m. hússj. og 
rafmagn uppl: 864 8003.

Herbergi til leigu
Með aðgang að klósetti/vaski og int-
ernettengingu. Staðsetning 104 Rvk. 
Upplýsingar í síma 698 8264.

Til leigu rml 50fm 2. herb. íb. á jarðh. 
í nýlegu einb.húsi í Kóp. Leigist til ca 6 
mán. Leiga 90 þ. + hiti&rafm. Reykl. og 
reglus. áskilin. S. 861 2101

Vönduð 3-4 herb. íbúð við ofanleiti 
til leigu. Aðeins vandað og reglusamt 
fólk kemur til greina. Uppl. í síma : 
557 4040.

107 1000m from center
2 herb. (rooms) í 3 herb. íbúð með 
aðstöðu 5.hæð 70þús. sími 860 0360.

Herbergi til leigu í Árbæ. S. 863 2829.

2-3ja herb. íbúð til langtímaleigu á 
Akranesi kr. 65.000 á mán. Íbúðin er 
nýuppgerð með sameiginlegu þvotta-
húsi og aðgengi að garði. Laus strax. S. 
663 8449 eða 893 1534.

Til leigu rúmgott herbergi (Reykl.) í 
vesturbænum - nálægt HÍ. Sér inngang-
ur og sér baðherb. Uppl. í s. 551 4334 
& 659 6036.

Til leigu 3.herb íbúð í engjahverfi. uppl 
í síma : 846 6678.

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 2ja herb. ný uppgerð í norð-
urbæ Hfj. Neðri hæð í einbýli. Leigist 
reglusömum einstakling eða pari. S. 
840 2611.

Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Verð 59 þ. S. 824 6692.

 Húsnæði óskast

64 ára einstaklingur óskar eftir ódýrri 
íbúð á Reykjavíkursv. Fyrirframgreiðsla 
möguleg. Uppl. í s. 892 4072.

Óska eftir húsnæði
Iðnaðarhúsnæði 50-60fm sirka, á Rvk/
Kóp svæði. Uppl í síma : 844 7851.

 Húsnæði til sölu

Lítil vélsmiðja í fullum rekstri og góðu 
eiginhúsnæði. Til greina kemur að 
selja reksturinn og/eða húsnæðið sér. 
Upplýsingar í síma 564 3870.

 Atvinnuhúsnæði

Gott 150fm húsnæði við Hamarshöfða 
1, hentar td. heildsölu verslun og eða 
skrifstofu. Uppl. 6644506 og bjarni@
travelnow.is myndir http://travelnow.
is/hamarshofdi.html

 Geymsluhúsnæði

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi ofl.

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 
13 ára reynsla. 

Í símaskrá ja.is undir; 
geymsla asgeirs eirikssonar ehf.

Upplýsingar 897 1731 
klettar@heimsnet.is

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík, hjólhýsi,fellihýsi,tjald-
vagnar,bílar ofl. ATH! Upphitað, gott 
verð!! Uppl, í síma 770 5144.

 Gisting

Gistihúsið Himnasalir Egilsá Norður 
Árdal - Skagafirði. Frábær Gisting fyrir 
rjúpnaskyttur. Uppl í s. 892 1852

Akureyri-veturinn er kominn! Fríið þitt 
á frábærum stað. www.innrikraftur.is 
eða 846 2692.

ATVINNA

 Atvinna í boði
Kvöld- og helgarvinna

Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup 
og bónusar. Okkur vantar öflugt og 
skemmtilegt fólk til úthringinga! 18 ára 
lágmarksaldur. Hringdu núna í síma 
774 7400 kol@kol.is

Vantar þig aukapening fyrir jólin. Hafðu 
samband í s. 866 6063.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Fatamarkaður
Fatamarkaður í guðríðarkirkju, Laug og 
Sunn næstkomandi Frá 11-17. Erum 
að selja notuð í öllum stærðum. 
Pelsa,jakkaföt,kápur og allskyns föt. 
Uppl í síma : 663 7143.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Hæ strákar hringið í okkur.
Opið þegar ykkur langar.

50 ára karlmaður óskar eftir að kynnast 
góðri konu með náin kynni í huga. 
Aldur skiptir ekki máli, mætti gjarnan 
vera að erlendu bergi brotin. Býr 1 í 
eigin íbúð og rekur eigið fyrirtæki. Uppl. 
í s. 662 5844.

Í öllum heiðarleika vil ég kynnast afar 
fallegri, góðri og sjálfstæðri manneskju 
sem framtíðar vin og ferðafélaga. Á 
aldrinum 38-49 ára. Þær sem hafa 
áhuga sendi á smaar@frett.is

OD-22:00–DO-03:00

Irish pub w Hafnar ordur zaprasza na polska 
zabawe w kazda sobote przy polskim zespole

muzycznym “MAIC BAND” 
Zaczynamy od 22:00 wstep wonly!!!

Promocja OD 22:00 DO 24:00 
Piwo tylko po 650 iskr.

Skemmtanir

Til sölu

Atvinna

...ég sá það á Vísiá Vísi

Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú þarft að vita 
um lítil og stór brúðkaup, veislurnar, borðbúnaðinn, kransakökurnar, og 
veislugestina – eða bara eitthvað allt annað. Leitaðu að efni úr 
Fréttablaðinu og af Vísi. Það eina sem þarf er leitarorð.
Vísir er með það.

„Brúðkaup“
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hótelherbergi með arinstæði. NORDICPHOTOS/GETTY

rótgrónar og haldið í heiðri um 
allt Þýskaland með einstaklega 
fallegum jólamörkuðum, jóla-
skraut er víða selt árið um kring 
og fjárhús með Jesúbarninu, 
Maríu, Jósef, kindum, ösnum og 
vitringunum er til á nær hverju 
heimili.

Skiljanlega er því um marga 
jólalega staði að velja, eink-
um þær borgir sem enn státa 
af gömlu byggingunum. Mið-
aldabærinn Rothenburg ob der 
Tauber slær þær samt líklega 
allar út, umhverfið er ólýsanlegt 
enda gjarnan notað í kvikmynd-
ir, þýskar sem erlendar, og þar er 
Kittý Kittý Bang Bang líklega ein 
sú þekktasta. Rothenburg státar 
af einni fallegustu jólaskrauts-
verslunum heims, með handgerð-
um hnotubrjótum, tréskrauti og 
undursamlegum fjárhúsum. 
Benda má á að næsta borg sunn-
an við Rothenburg er Dinkels-
bühl, afar jólaleg og minnir um 
margt á Rothenburg.

Christkindl-markaðir, sem 
haldnir eru víða um veröld í 
dag, eiga uppruna sinn að rekja 
til Þýskalands. Einn sá þekkt-
asti er hinn forni Christkindl-
markaðurinn í jólaborginni Nürn-
berg en hann sækja um tvær 
milljónir manna á aðventunni. 
Sérstaklega fallegan Christkindl-
markað er svo að finna í Regens-
burg en miðbærinn í Regensburg 
er á heimsminjaskrá UNESCO.

Annar mjög þekktur jólamark-
aður í Þýskalandi er svo markaður-
inn á Gendarmenmarkt-torginu 
í Berlín en torgið er jafnframt 
talið eitt það fallegasta í allri 
Evrópu. Torgið rekur sögu sína 
til 17. aldar þegar hinn svokallaði 
Linden-markaður var rekinn þar. 
Berlín hefur einmitt notið mik-
illa vinsælda hjá Íslendingum yfir 
aðventuna og seldist upp í pakka-
ferðir til borgar innar á þessum 
árstíma á síðasta ári.  - jma

AMSTERDAM UM JÓL 
Holland er skemmtilegt land að heimsækja hvenær sem er ársins. 
Á sumrin teygja marglitir túlípanaakrarnir sig svo langt sem augað 
eygir og útikaffihúsin í Amsterdam iða af lífi. Amsterdam er þó ekki 
síður falleg og skemmtileg borg á veturna. 

Bogabrýrnar yfir síkin skipta tugum í borginni og eru flestar ljósum 
skrýddar. Á aðventunni er því notalegt að ganga yfir síkin og leyfa 
sér að villast um göturnar. Á torginu Museumplein er að finna 
jólamarkað þar sem meðal annars er selt handverk og handunnar 
jólavörur, auk þess sem torgið sjálft er ríkulega skreytt jólaljósum.

MYND/NORDIC PHOTOS/GETTY

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST 
Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST 
ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR! Áætlunarferðir Flugrútunnar 

eru í tengslum við allar komur 
og brottfarir flugvéla um 
Keflavíkurflugvöll.

EX
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w
w
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o
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www.flugrutan.is
Alltaf laus sæti

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík   

  580 5400 Bókaðu núna í síma 580 5450Bókaðu núna á www.flugrutan.is
O

Gildir frá 31. október 2010 til 26. mars 2011.

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ 
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. Sun.
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G
ömlu bæirnir í Búdapest 
eru í raun á þremur 
stöðum, Obúda, Búda og 
Pest. Hornfirðingurinn 

Jón Gunnar Gunnarsson býr í borg-
inni og lýsir skoðunarverðum stöð-
um á eftirfarandi hátt: Búdakast-
ali (Budai Vár) er stein kumbaldi 
sem var reistur á 13. öld. Hann var 
skráður á Heimsminjaskrá SÞ árið 
1987. Þar er Sögusafn Búdapest 
hýst sem og þjóðarlistasafnið.

Matthíasarkirkja (Mátyás-templ-
om, eftir Matthíasi konungi á 15. 
öld) er mest áberandi byggingin á 
Búdahæðinni. Falleg bygging sem 
Tyrkir breyttu í mosku meðan þeir 
réðu hér ríkjum.

Undir kastalahverfinu eru um 
10 km langir hellar og göng, nátt-
úrulegir hellar og gerðir af manna-
höndum. Í seinni heimsstyrjöldinni 
var stór hluti hellanna útbúinn sem 
loftvarnabyrgi og í einum hluta 
byggður spítali.

Bergspítalinn (Sziklakórház 
Múzeum) var tilbúinn snemma 
1944 og kom að góðum notum eftir 
loft árásir Bandaríkjamanna í maí 
það ár, sem og í sókn Rússa og 
aftur í uppreisninni 1956. Spítal-
inn var meðal annars með skurð-
stofu, og talinn geta sinnt og hýst 
300 sjúklingum í einu en mun hafa, 

er verst lét, sinnt 650-700 særðum. 
Honum var lokað í júlí 1945. En í 
kalda stríðinu var honum breytt 
í „kjarnorkubyrgi“/spítala fyrir 
ráðandi öfl og auðvitað var það allt 
„top secret“. Fleiri hella má skoða 
í borginni.

Gellért-hæð (Gellért-hegy) er 
góður útsýnishóll yfir bæinn en 
hún er suður af Kastalahæð. Þar er 
enn fremur smávirki (Citadella) en 
hæðin var eitt aðalvínræktarsvæði 
Búda á 18. öld. Sagan segir að trú-
boðanum Gellért hafi verið steypt 
í tunnu fram af klettunum. Neðar í 
hæðinni er Hotel Gellért og býður 
meðal annars upp á heilsulind.

Neðan við Kastalahæðina er 0km-

steinninn, þaðan eru fjarlægðir til/
frá Búdapest miðaðar.

Keðjubrúin (Széchenyi lánchíd) 
yfir Dóná tengir Búda og Pest. 

Gresham-höll (Gresham-palota 
(hótel) og Vísindaakademían eru á 
Roosevelt-torgi.

Þinghúsið (Országház) er mest 
áberandi bygging Búdapest. Það 
stendur við Dóná og nær 96 metra 
hæð. Byrjað var reisa það á 1000 ára 
afmæli ríkisins 1896. Um eitt þúsund 
byggingamenn tóku þátt í að reisa 
það og meðal annars byggingarefnis 
eru um 40 kg af gulli. Það mun enn 
vera stærsta bygging landsins. 

Stefánsdómkirkjan er líka 96 
metrar á hæð og var um hálfa öld 
í byggingu. Þar má líka sjá hægri 
hönd Stefáns konungs I. Sagt er að 
byggingarnar séu jafnháar til að 
móðga hvorki veraldlegt né andlegt 
afl.

Váci-gata (Váci út) er verslunar-
göngugata er ferðamenn spranga 
eftir.

Margrétareyja (Margit-sziget) er 
stór eyja í Dóná, rétt ofan við þing-
húsið. 

Óperan (Magyar Állami Opera-
ház og Hryllingshúsið (Terror Háza 
Múzeum) eru við Andrássy-götu 
(Andrássy út) sem endar á Hetju-
torginu (Hösök tere). 

GAMLI BÆRINN Í BÚDAPEST

Keðjubrúin  202 m löng brú sem tengir borgarhlutana. NORDICPHOTOS/GETTY 

Við Dóná  Búda og Pest eru hvor sínum megin við ána. Handan hennar er þinghúsið. Það 
tilheyrir Pest.   NORDICPHOTOS/GETTY

... fyrir þær sem þora!



E-LABEL STORE
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REYKJAVIK

TOPSHOP
KRINGLAN
SMÁRALIND

NÍNA
AKRANESI

IMPERIAL
AKUREYRI

SHOPELABEL.COM

HOODIE CAPE
19.200 kr.

SAMURAI CAPE
19.500 kr.

DRAPER
18.500 kr.

SYLVIA
9.900 kr.

RUCHED CAPE
24.900 kr.

TRIANGLE DRESS
16.500 kr.

GHOST DRESS
21.500 kr.

BIG SQUARE
15.900 kr.

SUEDE PANTHER
17.900 kr.

LEATHER PANTHER
17.900 kr.

MARY
27.500 kr.

SNOW WHITE
23.400 kr.

SQUARE SLEEVE
22.900 kr.

BURSTED BALLOON
16.900 kr.

WINGSUIT
29.900 kr.

BOW DRESS
19.900 kr.

SHERLOCK
14.500 kr.

TIE UP
22.900 kr.

CORSET DRESS
19.900 kr.

NECKLACE
10.900 kr.

TRANSPARENT
10.900 kr.

SEE THROUGH
8.500 kr.

SEQUIN SHORT
19.500 kr.

SEQUIN OLD 
SCHOOL HOODIE

24.900 kr.

FRILL
16.900 kr.

ZIP UP
42.500 kr.

SQUARE DRESS
39.500 kr.

MERMAID SUIT
22.900 kr.

MERMAID DRESS
19.500 kr.

POCKET DRESS
17.500 kr.

LAYER CAPE
24.500 kr.

E-LABEL OPNAR NÝJA 
VERSLUN Í DAG AÐ 

LAUGAVEGI 27
Full búð af nýjum vörum ásamt “E-Label Exclusive” línunni

15% afslattur af öllum vörum í dag í tilefni opnunarinnar

Opið frá 11-17
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SÓL OG MENNING Í BRA-
DENTON OG SARASOTA
Bradenton er lítill bær rétt 
fyrir sunnan Tampa-flóa í 
Florida. Þar er hægt að njóta 
sólar og hressingar á bað-
ströndum sem margir telja 
hinar bestu á Florida. Þar er 
einnig hægt að leika golf á 
nítján golfvöllum. 

Í Sarasota, stærstu borg 
Sarasota-sýslu, sem er í um 
tuttugu mínútna akstursfjar-
lægð suður frá Bradenton, 
eru meðal annars leikhús, 
óperuhús, ballettsýningar og 
tónleikasalir fyrir þá sem eru 
menningarlega sinnaðir og 
langar til að gera fleira í fríinu 
en flatmaga á ströndinni.

Í Bradenton og Sarasota eru 
samtals um 40 verslunarmið-
stöðvar og því er þetta svæði 
einnig kjörið til að versla.

Icelandair býður upp á pakka-
ferðir til Bradenton til 21. maí 
2011.

GISTIHÚS MEÐ VÆNGI  
Skammt frá Arlanda, alþjóðaflugvellinum í Stokkhólmi, er að finna allsérstakt gistihús þar 
sem gestir sofa um borð í Boeing 747 júmbóþotu. Hún hefur verið haganlega innréttuð með 
25 herbergjum, matsal og móttöku. Í hverju herbergi er að finna flatskjá, snyrtingu og sturtu 
og er hægt að panta kaffi og mat um borð. 

Óvenjulegasta herbergið er án efa flugstjórnarklefinn þar sem rúmin eru þétt uppi við 
stjórnborðið með útsýni yfir borgarljósin og upp í stjörnubjartan himininn. 

Gistihúsið er vel sótt af ferðalöngum á leið til og frá Stokkhólmi enda bara steinsnar frá 
flugvellinum og í um þrjátíu mínútna akstursfjarlægð frá miðborginni.

VERÐLAUN FYRIR 
HEILSUFERÐAPAKKA
Til að tryggja áframhaldandi 
þróun á sviði heilsuferðaþjón-
ustu á Íslandi hefur iðnaðar-
ráðherra ákveðið að veita 
tvenn verðlaun til fyrirtækja 
sem skara fram úr á þessu 
sviði.

Hvor verðlaun eru að upphæð 
ein milljón króna og verða 
veitt í desember næstkom-
andi. Verðlaunin verða veitt 
fyrir áhugaverða heilsuferða-
pakka fyrir erlenda ferða-
menn.

Öllum sem bjóða upp á 
heilsuferðaþjónustu er frjálst 
að taka þátt að uppfylltum 
þeim skilyrðum sem fram 
koma á umsóknareyðublað-
inu.

Umsóknum skal skilað til 
Ferðamálastofu eigi síðar en 
3. desember.
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Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvara-

laust vegna slysa eða sjúkdóma í æsku sem haft geta í för með sér ævilanga örorku. Þeir sem ekki hafa 

fest sig í sessi á vinnumarkaði standa utan lífeyriskerfisins og njóta því einungis bóta Trygginga-

stofnunar. 

OKKAR framtíð er ný og kærkomin framtíðartrygging barna og ungmenna sem skipt getur sköpum fyrir 

fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum. Með OKKAR sparnaði, sem laus er til útborgunar við átján 

ára aldur, má treysta undirstöðurnar enn frekar. 

              

- framtíðartrygging barna fyrir „efin” í lífinu og fjárhag fullorðinsáranna 

Framtíð 

Inbox 51

Inbox 
Outbox
Sent
Drafts
Thrash

Reply Reply all DeleteSave Thrash

From: Gurrí (gurrí@alnet.is)
Subject: Sælir krakkar
14. sept 2010; 12.25 GMT
to: vinirnir

Sælir krakkar og takk fyrir síðast.

Ég heyrði í bústaðnum um helgina að allir eru komnir með plön 

eftir stúdentinn – nema auðvitað ég sem eins og venjulega get aldrei 

ákveðið mig. Ég er einna helst að hallast að því að ganga svona eins og einn 

hring í kringum hnöttinn á meðan ég velti fyrir mér framtíðinni. 

Það gæti reyndar orðið framtíð út af fyrir sig. Eða hvað skyldi þetta annars 

taka langan tíma ef maður svindlar ekkert nema þegar maður verður að fara 

sjóleiðina? Svo gæti svona göngutúr orðið fínn undirbúningur fyrir 

heimspekina. Kannski ég skelli mér bara þangað og sleppi labbinu. 

Og þó. Nei, ég labba fyrst. Allir velkomnir með!

Kveðja,

Gurrí.

„…að ganga svona eins og einn hring í 
kringum hnöttinn á meðan 

ég velti fyrir mér framtíðinni.”



[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
NÓVEMBER 2010

FÖRUM VARLEGA
Mikilvægt er að kynna sér 
umferðar reglur þess lands sem 
ferðast er til ef ætlunin er að taka 
bílaleigubíl. Þó að reglur séu vel 
flestar svipaðar geta smávægi-
legar breytingar vakið misskilning. 
Um 25 þúsund ferðamenn láta 
lífið á ári hverju í umferðarslysum, 
samkvæmt upplýsingum FIA 
Foundation og átakinu Make 
Roads Safer. 

FÖÐURLANDIÐ TIL ÚTLANDA
Þótt við búum á Íslandi getur 
okkur orðið kalt eins og öðrum 
þegar við ferðumst um hávetur. 
Við því er aðeins eitt fyrirbyggj-
andi ráð: að klæða sig vel. Það 
getur eyðilagt góðan göngutúr um 
fallega fjarlæga borg ef sífellt þarf 
að stökkva inn í búð eða kaffihús 
til að hlýja sér. Kostnaðurinn við 
alla kaffi- og kakóbollana er líka 
fljótur að koma við pyngjuna. 

Þar sem meiri raki er í loftinu en 
hér norður á Íslandi getur kuldinn 
einnig bitið sérstaklega fast, þótt 

gráðurnar á 
mælinum fari 
ekki eins lágt 
og þær gera 
hér heima. 
Ullarnærföt 
halda hita á 
kroppnum. 
Hægt er að 
finna þunn og 
lipur ullarföt 
sem þægilegt 
er að klæðast 
innan undir 
venjulegum 
fötum án 
þess að 
finnast maður 

stífdúðaður. Síðar brækur og 
langerma ullarbolir skulu því ofan 
í ferðatöskuna þegar haldið er til 
kuldalegra áfangastaða.

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI S: 460 3380 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

ALLT Í BAKSTURINN 
OG ELDAMENNSKUNA

Kenwood HB716
700w TÖFRASPROTI  með 
Triblade stál hnífum, Turbo, 
plast skál, breiður Bigfoot 
haus fyrir pottablöndun. ofl.

Kenwood HM220
120w HAND ÞEYTARI 
með 3 hröðum.

Kenwood SK620
Vandaður og glæsilegur 2200w 
og 1,7 lítra ketill með gamla 
laginu. Sýnir vatnsmagn. Ljós í on/
off rofa og kapalgeymsla.

Kenwood KM260
Hljóðlát 900w HRÆRIVÉL 
með 4,3 lítra stál skál, 
þeytara, hnoðara og 
hrærara. Geisla  diskur með 
90 uppskriftum fylgir.

Kenwood HB150
180w TÖFRASPROTI 
með stál hnífum, gúmmí 
gripi, plast skál ofl.

Kenwood KM336 
Vönduð 800w Kenwood 
Chef Classic HRÆRIVÉL með 
4,6 lítra skál úr ryðfríu stáli, 
K-járni,  hnoðara, þeytara 
og hraðastilli. Heldur alltaf  
jöfnum styrk.

Fjöldi 
aukahluta 
fáanlegur

Kenwood FP180 
450w MATVINNSLUVÉL 
með 1,0l blandara, Dual 
Drive System, 1 hraða og 
púls, 0,8L skál, stálhníf ofl.

Kenwood SB056
300w Smoothie BLANDARI 
með 0,5l hertri plastskál, 2 
hröðum og púls. Gúmmí -
fætur. Hnífa má losa og 
hreinsa.

Kenwood KM001
1000w Titanium Chef 
HRÆRIVÉL með 4,6l stálskál, 
þeytara, hnoðara, hrærara, 
gler blandara, K-járni, sjálf-
virkum stafrænum hraðastilli 
með púls ofl. Silfurlit.

Kenwood FP250
750w MATVINNSLUVÉL 
með Dual Drive System,2 
hröðum, púls, 2,1l skál, 
1,2l blandara, stál hníf ofl.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 89.995

69.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 69.995

59.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 12.995

9.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 24.995

19.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 2.495

1.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

3.495
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

4.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 34.995

24.995

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Íslendingar standa vel á mörgum sviðum, 
en þurfa að gæta að fjárfestingu innan-

lands sem ekki stuðlar beint að aukinni 
framleiðni. Hérna er allt of mikið af bygg-
ingarkrönum,“ sagði Michael Porter í erindi 
sínu í Reykjavík í októberbyrjun árið 2006 
þegar hann kynnti niðurstöður rannsóknar 
sinnar á samkeppnishæfni Íslands. 

Í erindi hans kom þá fram að misrétti í sam-
félögum græfi undan framleiðni og að lykilat-
riði væri fyrir þjóðir sem ætluðu að standa sig 
í samkeppni við aðrar að hafa bæði mennta- og 
heilbrigðiskerfi í lagi. 

Þá benti Porter líka á að kostnaðurinn við að 
halda úti krónunni væri meiri en næmi ávinn-
ingnum af henni og hvatti til frekari umræðu 
innanlands um framtíðarskipan peningamála. 

Sú umræða er enn í gangi án niðurstöðu eftir 
hrun gjaldmiðilsins í ársbyrjun 2008. 

Í viðtalinu hér til hliðar segist Porter ekki 
viss um að þjóðin sé nú, svo nærri hruni, reiðu-
búin til að leiða málið til lykta. Árið 2006 velti 
hann hins vegar upp spurningunni um hvort 
hagkerfið á Íslandi væri ekki svo sveigjan-
legt hvort eð er, að ekki þyrfti að koma til 
sveigjanlegur gjaldmiðill líka.

Porter er höfundur fjölda bóka og ótal fræði-
greina og nýtur óhemjuvirðingar um heim 
allan fyrir störf sín. Porter er samfélags-
lega þenkjandi og lítur svo á að fyrirtæki beri 
samfélagslega ábyrgð. Markaðs- og velferð-
arsjónarmið útiloki ekki hvort annað heldur 
séu þau þættir í að byggja upp skapandi og 
betra samfélag.

Auður til 
framtíðar
Opinn kynningarfundur
– sá síðasti á árinu

Borgartúni 29  |  S. 585 6500  |  www.audur.is

Auður býður til kynningarfundar þriðjudaginn

9. nóvember. Þar verður farið yfir þær leiðir sem 

Auður býður í sparnaði og eignastýringu.

• Séreignarsparnaður –  Ávöxtun viðbótarlífeyris 

eftir 6 mismunandi ávöxtunarleiðum

• Sparnaður – Stýring sparnaðar á bilinu 1–15 milljónir

• Eignastýring – Eignastýring fyrir stærri eignasöfn

Verið velkomin til okkar í Borgartún 29, 

þriðjudaginn 9. nóvember kl. 17.15. 

Fundurinn er öllum opinn og um það bil 

klukkutíma langur.

Auður – ábyrg arðsemi

Óháð staða, áhættumeðvitund og 
gagnsæi hafa skilað viðskiptavinum 
Auðar góðum árangri.
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VERÐUM AÐ TAKA TIL HENDINNI „Tækifærin eru núna 
og þau verður að grípa,“ segir prófessor Michael 
Porter um vaxtarmöguleika íslenska þekkingarklasans 
í jarðvarmaiðnaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VAR HUGSI YFIR BYGGINGARKRÖNUM ÁRIÐ 2006
auðlindir landsins verði notaðar til 
að laða að annars konar fjárfest-
ingu. „Ég styð mjög fjárfesting-
ar í gagnaverum. Ég held að það 
sé fjárfesting sem hentar landinu 
vel. Störfin sem fylgja þeirri starf-
semi falla vel að landinu. Landið er 
langt á veg komið hvað upplýsinga-
tækni varðar. Hér er ýmis önnur 
starfsemi á sviði upplýsingatækni. 
Ég held að gagnaver styrkji klasa 
upplýsingatækninnar á Íslandi. 
Og við erum nokkuð vel staðsett 
með tilliti til frekari vaxtar að því 
gefnu að ljósleiðaratengingar við 
umheiminn séu fullnægjandi.“

En Porter segir álið annars 
ágætt og hann telur að landið hafi 
hagnast á þróun sem hér hafi átt 
sér stað í þeim geira: „En ég held 
það væru mistök ef áliðnaðurinn 
væri enn að nota 80 prósent af 
orkuframleiðslu landins eftir tíu 
ár héðan í frá. Ég held við verð-
um kannski að auka álframleiðslu 
aðeins, en ég held við verðum líka 
að auka starfsemi á öðrum svið-
um þar sem fæst hátt orkuverð og 
meiri virðisauki af orkusölunni.“

Stöðu krónunnar segir Porter 
aftur flókið mál og hann er með-
vitaður um hversu mikið hitamál 
hún sé hér á landi. „Það verkar 
eins og öryggisloki að hafa fljót-
andi gjaldmiðil sem getur hækk-
að og lækkað og hjálpað landinu að 
laga sig að aðstæðum. Á hinn bóg-
inn gerir smæð landsins að verk-
um að gengi gjaldmiðilsins getur 
brenglast af ytri þáttum sem ekk-
ert hafa að gera með það sem er 
að gerast í landinu,“ segir hann 
og kveður nokkrar lausnir í boði, 
svo sem upptöka evru með aðild að 
Evrópusambandinu. Önnur lausn 
væri dollaravæðing hagkerfis-
ins. „Allar hafa þessar leiðir kosti 
og galla, en mín tilfinning er að 
Íslendingar séu ekki alveg tilbúnir 
til að gera þetta upp við sig,“ segir 
Porter og bætir við að trúlega sé of 
skammt liðið frá hruni.

Vinnur líka með Rúanda
Michael Porter segir Ísland vera 
áhugavert af því að draga megi 
lærdóm af þeirri þróun sem í land-
inu á sér stað. „Mitt fag snýst um 
að leysa þau flóknu vandamál sem 
þjóðir standa frammi fyrir. Og í 
þessu tilviki er það samkeppnis-
hæfni og efnahagsþróun. Ég leita 
alltaf að löndum þar sem ég held 
að eitthvað áhugavert og mikil-
vægt kunni að eiga sér stað. Ef við 
getum sýnt framfarir og sigra þá 
býr það til tækifæri og þann sann-
færingarkraft sem þarf til þess að 
hafa áhrif á aðra.“ 

Porter kveðst hugfanginn af ein-
stökum eiginleikum íslenska hag-
kerfisins, sem þrátt fyrir smæð 
sína hafi náð undraverðum árangri 
á ákveðnum sviðum, svo sem á 
sviði jarðvarmavirkjana. „Svo 
þegar ég heimsótti landið komst 
ég að því að Íslendingar hlusta á 
mann. Ég fundaði með fólki, hélt 
fyrirlestra og hitti háskólafólk og 
fann hversu fólk var móttækilegt 
fyrir hugmyndum og möguleg-
um breytingum. Síðan náttúru-
lega kynntist ég fólki og mynd-
aði tengsl,“ segir hann og kveðst 
finna til sérstakrar velvildar í garð 
landsins. „Ég vinn svona náið með 
örfáum löndum öðrum. Ætli nær-
tækasta dæmið sé ekki Rúanda í 
Afríku, sem er frekar lítið land 
þótt það sé stærra en Ísland, og 
á sér mjög erfiða stöðu. Þar hef 
ég eignast vini í stjórnkerfinu og 
finn að þeir hlusta og vilja koma á 
breytingum til batnaðar.“ 

Sum önnur lönd segir Porter að 
séu ekki jafnmóttækileg, þótt ekk-
ert vanti upp á kurteisi og góðar 
móttökur. „Þar heyra menn en 
hlusta ekki og það getur verið erf-
itt. Maður er kannski búinn að eyða 
þremur eða fjórum vikum starfs-
ársins í að reyna að hjálpa landi 
og ekkert er gert. Þetta er spurn-
ing um að finna fordæmisgefandi 
aðstæður í löndum sem vilja grípa 
til aðgerða og af því dreg ég lær-
dóm og efnivið í fræði mín. Mitt 
helsta markmið er að hafa áhrif,“ 
segir hann og telur áhugavert að 
sjá þann árangur sem náðst hefur 
á Íslandi. „Fjármálakreppan, sem 
vel að merkja er utan míns sér-
fræðisviðs, hefur hins vegar tafið 
þróunina. Líklega hefur nokkurra 
ára vinna tapast.“
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A
uðvitað er ég er 
mjög ánægður með 
að við skulum vera 
að opna núna, því 
þetta hefur tekið 
dágóðan tíma. Fyrir 

tveimur árum vorum við einung-
is sjö eða átta vikum frá opnun 
þegar allt hrundi. Félagið sem var 
að byggja húsið, Nýsir, fór á haus-
inn og Landsbankinn tók það yfir, 
og samningar við Landsbankann 
tóku töluverðan tíma. En svo fór 
þetta aftur af stað í vor og hefur 
í raun tekið okkur um hálft ár að 
klára það sem hefði bara tekið tvo 
mánuði þegar allt var í blóma,“ 
segir Árni Samúelsson, sem lengi 
hefur verið kallaður bíókóngur 
Íslands. 

Sambíóin opnuðu í gær spánnýtt 
bíóhús í Egilshöllinni og telur Árni 
það vera í hópi þeirra glæsilegustu 
í Evrópu og jafnvel í gervöllum 
heimi. „Þetta er að minnsta kosti 
eitt það fullkomnasta og flottasta 
bíó sem ég hef séð, og hef ég nú 
séð þau mörg. Tjaldstærðin í sal 1 
er 200 fermetrar, sem er á við góða 
íbúð, og í sal 3 er tjaldið stærra 
en gengur og gerist með stærstu 
salina í flestum öðrum kvik-
myndahúsum í Reykjavík. Sætin 
eru einnig þægileg og afar full-
komnar stafrænar þrívíddarvél-
ar í öllum sölum, sem hægt er að 
stjórna hvaðan sem er í heiminum. 
Segjum til dæmis að ég sé stadd-
ur í Los Angeles, eins og ég er oft, 
þá gæti ég hæglega ýtt á takka og 
þá kæmi hlé hér í Egilshöll,“ segir 
Árni og hlær.

Bíóaðsókn eykst í kreppu
Tækninýjungar hafa haft í för með 
sér miklar breytingar á afþreying-
ariðnaðinum og nú er svo komið að 
flestir sem áhuga hafa geta halað 
niður bíómyndum af internetinu á 
fremur einfaldan hátt. Árni segir 
þessa þróun síður en svo hafa haft 
neikvæð áhrif á aðsókn í bíóhús, í 
það minnsta hér á Íslandi.

„Íslendingar hafa alltaf farið 
mikið í bíó og ég get nefnt sem 
dæmi að síðasta ár var eitt það 
besta sem við höfum upplifað 
varðandi aðsókn. Sama má segja 
um árið í ár. Það er reyndar gömul 
og ný saga að þegar kreppur skella 
á eykst aðsókn í kvikmyndahús að 
sama skapi. Eins er með leikhús-
in, veitingastaðina og hljómleika. 
Ég hef nú farið í gegnum þrjár 
kreppur í þessum bransa, þótt 
þessi sem nú stendur yfir sé vit-
anlega sú versta, og það hefur sýnt 
sig að fólk þarf alltaf að lyfta sér 
upp. Að fara í bíó er ódýr skemmt-
un og alveg dásamlegt hvað 
Íslendingar hafa mikinn áhuga á 
kvikmyndum,“ segir Árni.

Egilshöllin nýtt flaggskip
Árni segir fyrirtæki sitt standa á 
tímamótum þessa dagana þar sem 
kvikmyndahúsið í Egilshöll taki nú 
við af Bíóhöllinni í Álfabakka sem 
flaggskip Sambíóanna:

„Ég hef alltaf kosið að reka þetta 
sem fjölskyldufyrirtæki því þannig 
hefur það gefist best. Björn sonur 
minn er sá færasti í hönnun kvik-
myndahúsa hér á landi og hefur 
hannað bíóið í Egilshöll nánast frá 
grunni. Alfreð sonur minn sér um 
rekstur allra hinna bíóanna, hér 

í Álfabakka, Kringlunni, Akur-
eyri, Selfossi og síðast en ekki síst 
Keflavík, þar sem þetta byrjaði 
nú allt saman. Afi Guðnýjar, kon-
unar minnar, opnaði bíó í Kefla-
vík árið 1945. Ég ætlaði aldrei að 
verða viðriðinn þennan bransa en 
það æxlaðist þannig að bróðir kon-
unnar minnar, sem átti að taka við 
bíóinu í Keflavík, lést í umferðar-
slysi á Reykjanesbrautinni árið 
1967. Þess vegna tók ég við og er 
enn að, öllum þessum árum síðar. 
Svona eru nú örlögin stundum.“

Hér á árum áður var Árni þekkt-
ur fyrir að vera með puttana í 
öllum þáttum reksturs kvikmynda-
húsanna og vílaði ekki fyrir sér að 
bregða sér bak við afgreiðsluborð 
og skófla poppi í poka ef svo bar 
undir. Hann viðurkennir fúslega 
að hafa slakað örlítið á í vinnu eftir 
því sem árin hafa liðið. 

„Ég vinn hér daglega frá hádegi 
og fram til fimm eða sex á daginn, 
þá aðallega við að fylgjast með því 

sem er að gerast. Horfa aðeins yfir 
axlirnar á krökkunum,“ segir Árni 
og skellir upp úr.

Á fyndnu fólki margt að þakka
Bíókóngurinn segist hafa verið 
áhugamaður um kvikmynd-
ir alla tíð og hafi gaman af flest-
um tegundum bíómynda, þótt 
grín- og hasar myndir séu í mestu 
uppáhaldi. 

„Ef ég ætti að nefna eina mynd 
sem mér þykir einna vænst um 
þá væri það líklega Rain Main 
með þeim Dustin Hoffman og 
Tom Cruise í aðalhlutverkum. 
Um 80.000 manns sáu hana í bíó 
hjá okkur á sínum tíma og hún er 
ógurlega skemmtileg.“

Í gegnum tíðina hefur Árni 
verið iðinn við að heimsækja 
draumaborgina til að freista þess 
að krækja fljótt í söluvænlegustu 
kvikmyndirnar, eins og áður kom 
fram.

„Skemmtilegast af öllu er þegar 

myndir sem við búumst ekki við 
of miklu af enda svo á því að raka 
inn áhorfendum. Nýlegt dæmi um 
slíkt er til dæmis myndin Dinner 
for Schmucks með Steve Carell 
og Paul Rudd. Paramount-fyrir-
tækið vildi helst ekki láta okkur 
fá hana því hún hafði ekki verið 
sýnd neins staðar í Evrópu og þótti 
ekki vænleg til árangurs. En hvað 
gerist svo? Yfir 12.000 manns hafa 
þegar séð hana í bíó hér á Íslandi 
og Paramount-menn skilja hvorki 
upp né niður í þessu.“

Hann nefnir einnig myndina 
Funny People II frá árinu 1983, en 
í henni sýndi falin myndavél fólk í 
hinum ýmsu kostulegu aðstæðum. 
„Það eru líklega bestu kvikmynda-
kaup sem ég hef gert. Ég keypti 
hana á 7.500 dollara og með fylgdi 
myndbands- og sjónvarpsréttur, og 
þegar sýningum lauk höfðu 52.000 
manns séð hana í bíó. Það má segja 
að Bíóhöllin í Álfabakka eigi Funny 
People margt að þakka, því með 

tekjunum af myndinni kláruðum 
við afborganirnar af þessu húsi.“

Fylgir byggðinni
Þegar Árni opnaði Bíóhöllina í 
Álfabakka árið 1982 var mynd-
bandsvæðingin að ryðja sér til 
rúms hér á landi og margir spáðu 
því að lítil framtíð væri í bíóbrans-
anum. Árni segir einnig marga 
hafa verið hissa á þeirri ákvörðun 
að byggja svo stórt hús í útjaðri 
borgarinnar, en þá voru flest bíó-
húsin staðsett í miðbænum.

„Þá voru 20.000 manns í Breið-
holtinu og húsið varð strax mjög 
vinsælt. Það má líkja því við það 
sem við erum að gera í Egilshöll 
núna. Það búa nú um 40.000 manns 
í námunda við húsið í Grafarvogi, 
Grafarholti, Mosfellsbæ og jafnvel 
Akranesi, en núna tekur einungis 
um 25 að keyra þaðan og niður í 
Egilshöll. Byggðin færist sífellt 
utar og við fylgjum henni,“ segir 
Árni Samúelsson.

Fólk þarf alltaf að lyfta sér upp
Árni Samúelsson, sem gjarnan er nefndur bíókóngur Íslands, opnaði í gær nýtt kvikmyndahús í Egilshöll sem hann segir vera eitt 
það glæsilegasta í Evrópu og þótt víðar væri leitað. Kjartan Guðmundsson spjallaði við hann um nýja flaggskipið og fyndna fólkið.

ÞESSIR STÓRU „í gegnum ferðir mínar um heiminn vegna sambanda í kvikmyndaiðnaðinum hef ég hitt heilan helling af þessum frægustu leikurum. Einna best 
kynntist ég Jon Voight, sem kom hingað til lands á okkar vegum árið 1990. Hann borðaði meðal annars íslenskar pönnukökur í eldhúsinu heima hjá okkur og talar 
enn um það þegar við hittumst,“ segir Árni, sem hér sést ásamt téðum Voight árið 1990, með Guðnýju og John Travolta árið 1982 og Sylvester Stallone árið1983.

1982 BÍÓHÖLLIN 1987 BÍÓBORGIN 1996 KRINGLUBÍÓ 2004 SAMBÍÓIN SELFOSSI OPNA 2006 EGILSHÖLL - SKÓFLUSTUNGA

FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI „Þeir voru margir sem 
vildu kaupa fyrirtækið af okkur fyrir nokkrum 
árum þegar allt var í blússandi gangi, en við 
vildum ekki selja,“ segir Árni Samúelsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, sat á þingi Norðurlandaráðs nú í vikunni og hafði þar í nógu að snúast. 
Fréttablaðið skyggnist hér inn í þriðjudaginn síðasta sem leið við fundahöld og fréttaviðtöl en lauk með kvöldverðarboði.

Fundahöld og fréttaviðtöl

1 Um hádegisbil fór ég í sjónvarpsviðtal um umsókn 
Íslands að ESB. Spurt var um Evrópuumræðuna á 

Íslandi og hvernig hagsmunum okkar yrði best borgið í 
aðildarviðræðunum. Mats Holmström tók viðtalið.

2 Hér erum við finnski þingmaðurinn Arja Karhuvaara 
hressar í lok pallborðsumræðunnar með hádegismatinn 

nærri. Við erum báðar fulltrúar í velferðarnefnd Norður-
landaráðs og sjúkraþálfarar.

3 Hérna er ég í viðtali við Norðmanninn Steen Ulrik 
Johannessen sem vildi vita hvernig stjórnmálaástand-

ið væri á Íslandi, hvaða áhrif mótmælin, sem voru nýlega 
framan við Alþingi, hefðu haft og hvernig aðildarviðræð-
urnar við ESB færu fram.

4 Eftir hádegi lá leiðin aftur á Norðurlandaráðsþingið á 
Grand Hóteli. Þar hitti ég í anddyrinu Auði Guðjóns-

dóttur og aðstoðarkonu hennar sem voru að kynna rann-
sóknarsjóð um mænuskaða. Þarna eru þær eldhressar með 
Margréti Tryggvadóttur alþingismanni.

5 Hér eru ritarar flokkahóps miðjumanna í Norðurlanda-
ráði, Terhi Tikkala og Johanna Sandberg, í skrifstofu-

aðstöðu miðjumanna á Grand Hóteli. Þær vinna verkin hratt 
og örugglega fyrir þingmennina og eru alltaf tilbúnar til 
að aðstoða.

6 Um kvöldið bauð flokkahópur miðjumanna til kvöldverð-
ar. Hér eru Kaj Leo Johannesen, lögmaður Færeyja, Siv 

Friðleifsdóttir alþingismaður, Eygló Harðardóttir alþing-
ismaður og G. Valdimar Valdemarsson, formaður alþjóða-
nefndar Framsóknarflokksins.

Fyrir réttri öld gerðist sá merkis atburður að flugvél flaug í fyrsta 
sinn með vörur. Það voru sjálfir Wright-bræður, Wilbur og Orville, 

sem nokkrum árum áður smíðuðu fyrstu flugvélina, sem áttu tækið 
sem var notað að þessu sinni. 

Það var þann 7. nóvember 1910 sem vél frá fyrirtæki þeirra bræðra 
flaug rúmlega 100 kílómetra leið, frá Dayton-borg í Ohio til Columbus 
í sama fylki með tvo stranga af silkiefni í kjóla fyrir Morehouse-Mart-
in verslunina. 

Ferðin tók rétt rúman klukkutíma og var farmurinn bundinn í far-
þegasæti vélarinnar, við hlið flugstjórans Phil Parmelee. Þessi ferð 
var að mestu leyti farin í kynningarskyni, enda var silkið klippt niður 
og selt sem minjagripir í ferðalok.

Wright-bræður eru annálaðir sem frumkvöðlar flugsins, en eftir 
fyrsta flug Wright Flyer árið 1903 stóðu þeir í kæru- og klögumálum 
um áraraðir þar sem bæði voru menn sem töldu sig hafa fundið upp 
flugvél á undan þeim, og eins liðu mörg ár þar til sumir evrópskir vís-
indamenn viðurkenndu afrek þeirra.

Wilbur, sá eldri, lést árið 1912, en Orville lifði hins vegar fram til 
ársins 1948 og hafði þannig séð uppfinningu þeirra bræðra þróast upp 
í hljóðfráar orrustuþotur.

Enn þann dag í dag er nafn þeirra tengt flugi, en bandaríska fyrir-
tækið Curtiss-Wright er komið í beinan legg frá fyrsta fyrirtæki þeirra 
bræðra. Þar eru framleiddir íhlutir í flugvélar.  - þj

Heimild/Wikipedia.org

Fyrsta vöruflugið
Flugvél Wright-bræðra flaug 100 kílómetra leið með efnisstranga.



Þessi skemmtilega bók geymir fjölbreyttar og spennandi uppskriftir 
fyrir stór og smá heimili eftir flinkustu kokka landsins.

Í hvern rétt þarf einungis fjögur hráefni, sem gerir matseldina skapandi og 
innkaupin sáraeinföld. Landsliðskokkarnir ausa úr reynslubrunni sínum og veita 

ótal heilræði sem allir geta gripið á lofti. Hér eftir verður lífið í eldhúsinu sem 
dýrlegt ævintýr.

Gildir til 11. nóvember á meðan birgðir endast.

Einfalt með 

KOKKALANDSLIÐINU
KOMDU OG SMAKKAÐU!
Meðlimir úr kokkalandsliðinu 
verða á staðnum og gefa 
gestum að smakka á réttum 
úr bókinni í
HAGKAUP Smáralind, 
Kringlunni, Skeifunni 
og Garðabæ frá 
kl. 15-17 í dag.

3.980.-
4.490.-

betra verð
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„Það verður engin afmælisveisla enda 
held ég aldrei neinar slíkar. Það er 
bara regla,“ segir Jakob Ragnar Möll-
er sem verður sjötugur á morgun og 
ákvað að skella sér til útlanda með eig-
inkonunni Margréti Hvannberg af því 
tilefni. Viss skýring er á því af hverju 
hann heldur aldrei afmælisveislur. 
„Þegar ég varð tíu ára fannst mér ég 
ekki fá nógu mikinn frið til að sinna 
bókum sem ég fékk í afmælisgjöf, held-
ur var ætlast til að ég héldi gestum 
mínum selskap. Ég taldi tíma mínum 
betur varið í hitt. Þar með hætti ég að 
halda afmælisveislur.“

Jakob Ragnar Möller fæddist á Hóla-
torgi 2 þann 7. nóvember 1940. „Sumir, 
þar á meðal ég, kalla þennan mánað-
ardag dag hinnar dýrðlegu október-
byltingar því rússneska byltingin fór 
fram þann dag, samkvæmt okkar tíma-
tali,“ segir hann. „En Jón Arason var 
líka hálshöggvinn þennan mánaðar-
dag þannig að honum tengjast bæði 
harmrænir og jákvæðir viðburðir, án 
þess að ég telji nú hina dýrðlegu okt-
óberbyltingu sérlega jákvæða. Það er í 
raun bara fæðing mín sem fellur í þann 
flokk.“ 

Hólatorgið er við hornið á kirkju-
garðinum við Suðurgötu og Landakots-
túnið er þar steinsnar frá. „Þegar ég 
man fyrst eftir mér sem var í stríðs-
lok þá var mjög mikið af barnafólki í 
hverfinu. Landakotstúnið, sem varla 
sést nokkur lifandi maður á núna, var 
ein iðandi kös af krökkum allan dag-
inn, alla daga frá vori til hausts. Svo 
breyttist það á tiltölulega fáum árum,“ 
rifjar Jakob upp. „Afi minn hafði látið 
byggja þetta hús á Hólatorginu en svo 
flutti ég tíu ára gamall með foreldr-
um mínum niður á Ægissíðu í hús sem 
þau byggðu með föðurbróður mínum 
og konu hans.“ Hverjir voru foreldrar 
Jakobs? „Þau voru Brynhildur Skúla-
dóttir húsmóðir og Ingólfur Möller 
skipstjóri,“ upplýsir hann. „Pabbi var 
skipstjóri í áratugi á millilandaskipum, 
lengst á Jöklunum, Drangajökli, Lang-
jökli, nýjum Drangajökli og Hofsjökli,“ 
bætir hann við.

Jakob kveðst hafa farið hefðbundna 
leið í skóla og telur upp Landakots-
skóla, Melaskóla, gagnfræðaskól-
ann við Hringbraut sem nú er eigin-

lega Hagaskóli og Menntaskólann í 
Reykjavík. „Ég varð stúdent 1960, 
fór síðan í lagadeild HÍ og útskrifað-
ist þaðan 1967. Ég var ekkert að flýta 
mér,“ segir hann brosandi og segir 
starfsævina að mestu leyti hafa skipst 
í tvennt, í tuttugu ár hjá Íslenska álfé-
laginu og frá 1991 til dagsins í dag við 
lögmannsstörf. „Ég var einn af eigend-
um Logos lögmannsþjónustu en gekk 
út úr félaginu um áramótin 2006/2007 
og hef starfað á vegum Logos síðan og 
geri enn.“

Tómstundaiðkun Jakobs er síðasta 
umræðuefnið. „Ég hlusta á tónlist, 
spila golf á sumrin og les mikið allt 
árið. Svo fylgist ég með fótbolta, bæði 
á velli og í sjónvarpinu og horfi líka 
á golf í sjónvarpinu – en það er nán-
ast það eina sem ég horfi á. Að vísu er 
það ekki alveg rétt því ég horfi stund-
um á Útsvar, stundum á Spaugstofuna 
og stundum á Gettu betur, en einung-
is ef Menntaskólinn í Reykjavík er að 
keppa.“ 

 gun@frettabladid.is

JAKOB RAGNAR MÖLLER:  VERÐUR SJÖTUGUR Á MORGUN

Heldur aldrei upp á afmælin

Bolsévíkar veltu ríkisstjórn Rússlands úr sessi með 
valdaráni undir forystu Vladimírs Leníns 7. nóvem-
ber árið 1917. Bolsévíkarnir og bandamenn þeirra 
tóku yfir ríkisbyggingar og aðra mikilvæga staði 
í höfuðborginni Petrograd og á aðeins tveimur 
dögum höfðu þeir myndað nýja ríkisstjórn undir 
stjórn Leníns. 

Ríkisstjórn Leníns samdi frið við Þýskaland, 
þjóðnýtti iðnaðinn og úthlutaði landi en við upphaf 
ársins 1918 háði hún blóðugt borgarastríð við 

fylgismenn keisaraveldisins. Um 1920 voru keisara-
sinnarnir sigraðir og 1922 voru Sovétríkin stofnuð.

Við dauða Leníns, snemma árs 1924, var lík 
hans smurt og því komið fyrir í veglegu grafhýsi 
við Kreml í Moskvu. Borgin Petrograd var nefnd 
Leníngrad honum til heiðurs. Í dag heitir borgin St. 
Pétursborg. 

Jósef Stalín barðist fyrir því að verða arftaki 
Leníns og tók við af honum sem leiðtogi Sovétríkj-
anna.

ÞETTA GERÐIST:  7. NÓVEMBER 1917

Valdarán framið í Rússlandi

RAGNAR ÁSGEIRSSON  ráðunautur (1895-1973) fæddist þennan dag

„Sveit er sáðmanns kirkja, sáning bænagjörð.“

1632 Svíar sigra her keisarans í 
orrustunni við Lützen en 
konungur þeirra Gústaf 
2. Adolf féll. 

1796 Dómkirkjan í Reykja-
vík er vígð eftir átta ár í 
byggingu. 

1921 Minningarhátíð er hald-
in í Landakotskirkju til 
heiðurs Jóni Ögmunds-
syni, fyrsta biskupi á 
Hólum, átta öldum eftir 
dauða hans.

1954 Veitingahúsið Naustið er 
opnað í Reykjavík. 

1975 Sex Pistols leika á 
sínum fyrstu tónleikum í 
menntaskóla í London. 

1983 Þorsteinn Pálsson er 
kjörinn formaður Sjálf-
stæðisflokksins næstur á 
eftir Geir Hallgrímssyni. 

1985 Bandarískir fjölmiðlar 
segja frá því að Ronald 
Reagan hafi samþykkt 
vopnasendingu til Írans. 

Merkisatburðir

LÖGMAÐURINN Jakob R. Möller Les mikið allt árið og fylgist með fótbolta bæði á velli og í 
sjónvarpinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

Ástkær sonur minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Svavar Bergmann 
Indriðason
Eyrarvegi 27, Selfossi,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
mánudaginn 1. nóvember, verður jarðsunginn frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 9. nóvember kl. 13.00.

Jónína Valdimarsdóttir
Bryndís Ágústa Svavarsdóttir Gestur Jens Hallgrímsson
Sigurður Bergmann Svavarsson    Þorbjörg Skúladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, afi
og langafi,

Nikulás Már Nikulásson
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum 30. október sl. Útför hans 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hans.

Þóra Þorvaldsdóttir
Már Viðar Másson   Margrét Ólafsdóttir
María Erla Másdóttir   Ingólfur Sigurðsson
Þorvaldur Tómas Másson  Ulla Britt Jakobsson
Nikulás Úlfar Másson  Þorbjörg Sóley Ingadóttir
Halla Þóra Másdóttir  Ágúst Kárason
Hafsteinn Másson   María Þorleifsdóttir
Sigríður Svala Másdóttir  Óskar Dagsson
afa- og langafabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Jóhanna Kristín 
Hlöðversdóttir 
(Dadý í Garði)
Leirutanga 43a, Mosfellsbæ,

sem lést fimmtudaginn 28. október síðastliðinn, 
verður jarðsungin frá Lágafellskirkju mánudaginn 8. 
nóvember kl. 15.00.

Guðmundur Ebbi Pétursson
Pétur Heimir Guðmundsson  Heiðveig Andrésdóttir
Magnús Snorri Guðmundsson  Sunna Mjöll 
 Sigurðardóttir
Guðmundur Atli Pétursson
Kristín Þóra Pétursdóttir

Konur í störfum sem áður þóttu dæmi-
gerð karlastörf eru viðfangsefni ljós-
myndasýningar Önnu Maríu Sigur-
jónsdóttur, Herrar, menn og stjórar, í 
Hugmyndahúsi háskólanna að Granda-
garði 2. 

Á sýningunni gefur að líta 35 ljós-
myndir af ólíkum konum sem eiga það 
sameiginlegt að bera starfsheiti sem 
enda á herra, maður eða stjóri. Kon-
urnar voru myndaðar við vinnu sína 
við sem eðlilegastar aðstæður og fylg-
ir setning frá hverri konu með mynd-
unum. Verkefnið er tileinkað Vigdísi 
Finnbogadóttur en í ár eru liðin 30 
ár frá því að hún var kjörin forseti og 
varð þar með fyrsti þjóðkjörni kven-
forseti heims.

Sýningin er opin virka daga milli 9 
til 17 og um helgar frá 13 til 17. Hún 
stendur til 14. nóvember í Hugmynda-
húsinu.

Endurspegla breyttan tíðaranda

VIÐ STÖRF Konurnar voru myndaðar við vinnu sína. MYNDIR/ANNA MARÍA SIGURJÓNSDÓTTIR



TILBOÐ     249.990TILBOÐ     179.990

Panasonic TXP42G20 
42" Full HD NeoPlasma sjónvarp með 1920x1080p upp lausn, 
THX, Vreal Pro5, 600Hz Intelligent Frame Creation, Infinite Black 
5.000.000:1 skerpu, Pro 24p Smooth Film/ Play Back, x.v Colour, 
Progressive Scan, VIERA CAST, Digital Cinema Colour 3D Colour, 
C.A.T.S háskerpu HDTV DVB-T stafr. móttakari, kortalesara, 2 x 
USB tengi fyrir Wi-Fi/HDD upptöku, 2x Scart, 4 HDMI, PC tengi ofl.

Panasonic TXP42S20
42” Full HD 1080p Plasma sjónvarp með 1920x1080P 
upplausn, Vreal Pro4 Engine, 24p Playback Plus/Playback, 
2.000.000:1 skerpu, 0.001 msec svartíma, x.v Colour, 
Progressive Scan, Digital Cinema Colour 3D Colour, Motion 
Pattern Noise Reduction, 3D Comb Filter, háskerpu HDTV 
DVB-T staf rænum móttakara (MPEG4), kortalesara ofl.

TILBOÐ     124.990

SKERPA
2.000.000:1

4

100Hz

DVB-T

Panasonic TXP42C2
42" HD Ready 16:9 Plasma sjónvarp með 1024x768p 
upplausn, Vreal 4, 100Hz, 24p, Real Black Drive 
2.000.000:1 dýnamískri skerpu, x.v Colour 3D Colour 
management, Motion Pattern, Noise Reduction, Sub-Pixel 
Control, Progressive Scan, Viera Link, stafr. háskerpu 
HDTV DVB-T móttakara, kortalesara, Scart, 2 HDMI ofl.

SKERPA
5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

SKERPA
2.000.000:1

PRO 4

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Stein gríms fjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: 
Samkaup, Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is

Panasonic TXP42GT20 - Full HD 3D
42" Full HD 3-D THX NeoPlasma sjónvarp með 1920x1080p upplausn, THX, Vreal Pro5 
Engine - High Contrast Filter, 600Hz Intelligent Frame Creation, Infinite Black 5.000.000:1 
(Native) skerpa, Pro 24p Smooth Film/Play Back, 0.001 msec svartíma, x.v Colour, 
Progressive Scan, VIERA CAST nettengingu, Digital Cinema Colour 3D Colour, Motion Pattern 
Noise Reduction 3D Comb Filter, C.A.T.S háskerpu HDTV DVB-T stafrænn móttakari (MPEG4), 
kortalesari, 2 x USB tengi fyrir Wi-Fi/HDD upptöku, 2x Scart (með RGB), 4 HDMI, PC tengi ofl.

TILBOÐ     349.990

SKERPA
5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

HÁGÆÐA 3D SJÓNVARP 
og 3D BLU-RAY SPILARI

SAMAN Á TILBOÐI

3D-PLASMA TV
Panasonic TX-P50VT20

2010-2011

AVATAR 3D 
FYLGIR MEÐ ÖLLUM 
PANASONIC 3D 
TÆKJUM!

AVATAR 3D FYLGIR MEÐ ÖLLUM PANASONIC 3D TÆKJUM!

STOFNAÐ 1971
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Á slóðum Darwins er heiti 
ljósmyndasýningar sem 
stendur nú yfir í Te&Kaffi í 
Eymundsson í Austurstræti. 
Á sýningunni eru myndir 
af lífríki Galapagoseyja, 
meðal annars af risaskjald-
böku, sæeðlum, sérstæðum 
jurtum og fallegu landslagi. 
Myndirnar eru allar tekn-
ar af Hafdísi Hönnu Ægis-
dóttur í fimm vikna rann-
sóknarleiðangri sem hún 
fór í til eyjanna fyrir rúm-
lega þremur árum. Hafdís 
Hanna er plöntuvistfræð-
ingur og starfar sem for-
stöðumaður Landgræðslu-

skóla Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna

Sýningin er haldin í til-
efni af útgáfu bókarinnar 
„Arfleifð Darwins: Þróun-
arfræði, náttúra og menn-
ing“ sem nýverið kom út á 
vegum hins íslenska bók-
menntafélags en Hafdís 
Hanna er einn ritstjóra bók-
arinnar og skrifar í hana 
kafla um lífríki eyja. 

Sýningin stendur yfir 
til 23. nóvember en fleiri 
myndir má sjá á síðunni 
flickr.com/photos/hafdis-
hanna

Eðlur og skjaldbökur frá Galapagos

Sæeðlurnar á Galapagoseyjum hafa misheitt blóð. Á morgnana sleikja 
þær sólina á svörtum hraunklöppum þangað til líkamshiti þeirra er 
orðinn nógu hár til að þær geti stungið sér í svalan sæinn. 

Fundarröðin Heilabrot og huggulegheit 
á kaffihúsinu hefst að nýju á morgun 
klukkan 11 á Bláu könnunni á Akur-
eyri. Aðstandendur þessa mannfagnað-
ar eru Félag áhugafólks um heimspeki, 
Hug- og félagsvísindadeild Háskólans 
á Akureyri og Bláa kannan. 

„Samkomurnar hafa frá upphafi 
verið vel sóttar og mikil umræða í 
gangi að loknum inngangserindum 
málshefjenda. Það er von okkar og trú 
að komandi kaffisamsæti verði hvati 
heimspekilegra vangaveltna, spurninga 
og tilrauna til svara,“ segir í fréttatil-
kynningu.

Dagskráin í nóvember er á þessa 
leið:

7. nóvember fjallar Þórgnýr Dýr-

fjörð um Fáfræði, fordóma og and-
lega örbirgð. Hinn 14. nóvember fjall-
ar Róbert Jack um Réttlæti og þann 21. 
nóvember flytur Valgerður Dögg Jóns-
dóttir erindið Geðveik mannréttindi.

Hinn 28. nóvember fjallar Gunnar 
Gíslason um Skólann og samfélagið – 
Samfélagið og skólann. 

Allir eru velkomnir á fyrirlestrana. 
Eftir þá verða umræður og spurning-
um um lífið og tilveruna velt upp.

- rat

HEIMSPEKIKAFFI Sunnudagar í 
nóvember verða tileinkaðir heim-

speki á Bláu könnunni.

Heilabrot og huggulegheit

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

María Stefanía 
Björnsdóttir 
Lækjasmára 2, Kópavogi, 

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju mánudaginn 8. 
nóvember kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á líknarstofnanir.

Aðalsteinn Guðlaugsson
Sigurveig Helga Hafsteinsdóttir  Bjarni Ragnarsson
Eiríksína Kr. Hafsteinsdóttir   Óskar Sverrisson
Guðný Hafsteinsdóttir   Jóhann Sveinsson
Sigurður Hafsteinsson   Svava Aldís Viggósdóttir
Júlíus Geir Hafsteinsson   Margrét Guðmundsdóttir
Þröstur Hafsteinsson   Hrafnhildur Karlsdóttir
Sólveig Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, sonur og bróðir,

Sigurður Magnús Jónsson
viðskiptafræðingur,
Tjaldanesi 3, Garðabæ,

lést á heimili sínu mánudaginn 1. nóvember sl. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
11. nóvember kl. 13.00.

Jón Þorsteinn Sigurðsson
Jón Kr. Sveinsson
Kristján Þ. Jónsson   Sveinbjörg Guðmarsdóttir
Inga Sveinbjörg Jónsdóttir
Jóna Fríður Jónsdóttir  Þorsteinn Ingi Jónsson
Svala Rún Jónsdóttir  Guðmundur Óli Reynisson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Vilborgar Ormsdóttur
(Vinu)
frá Borgarnesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu að 
Hlaðhömrum í Mosfellsbæ, starfsfólki líknardeildar 
Landakots og heimahjúkrun Karitas fyrir góða 
umönnun og ljúft viðmót.

Sveinn Ágúst Guðmundsson      Þorbjörg Svanbergsdóttir
Sigríður Helga Sveinsdóttir     Reynir Þrastarson
Guðmundur Svanberg Sveinsson   Hanna Þóra    
         Guðbrandsdóttir
 og langömmubörnin

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Edda Snorradóttir
frá Þórshöfn,
Núpalind 4, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi 28. október, verð-
ur jarðsungin frá Digraneskirkju miðvikudaginn 10. 
nóvember kl. 13.00.

Þorkell Guðfinnsson
Snorri Hafsteinn Þorkelsson  Björg Skúladóttir
Guðfinnur Helgi Þorkelsson  Jóhanna Þorkelsdóttir
Edda Björg Snorradóttir
Elín Salka Snorradóttir
Guðrún Helga Guðfinnsdóttir
Þorkell Máni Guðfinnsson

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem 
auðsýndu okkur samúð, hlýhug og 
vináttu við andlát og útför föður okkar, 
bróður, mágs og afa, 

Þórarins Þ. Gíslasonar 
Asparfelli 2, Reykjavík.

Gísli Þór Þórarinsson
Margrét Palestini
Ingibjörg Sigurrós Stumplf
Jósefína Gísladóttir   Úlfar Ágústsson
Gréta Kinsley   William Kinsley
            og afabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát og 
útför ástkærrar frænku okkar,

Sigþrúðar 
Guðbjartsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sóltúns, einnig 
skátahreyfingunni fyrir veitta aðstoð.

Fyrir hönd aðstandenda,

Halldóra Kristín Arthursdóttir
Íris Bryndís Guðnadóttir

Ástkæra móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Þórhildur 
Guðbrandsdóttir
Mosgerði 14, 108 Reykjavík,

lést á Landakoti 30. október. Útför hennar fer fram frá 
Bústaðakirkju mánudaginn 8. nóvember kl. 13.

Arnór G. Jósefsson
Sigursteinn Jósefsson  Ólöf Hilmarsdóttir
Reynir Jósefsson  Unnur Bergþórsdóttir
Ólafur G. Jósefsson  Anna María Markúsdóttir
Arndís Jósefsdóttir  Jón Ragnarsson
barnabörn og langömmubörn.

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

María Sigurðardóttir 
Hvassaleiti 58, Reykjavík, 

sem andaðist á Landspítalanum Hringbraut 
laugardaginn 30. október, verður jarðsungin 
frá Grensáskirkju fimmtudaginn 11. nóvember 
næstkomandi kl. 15.00.

 Konráð Ó. Kristinsson
Sigurður Konráðsson  Kristín Jóhanna Harðardóttir
Halldór Konráðsson   Þóra Þórhallsdóttir
Konráð Konráðsson   Bryndís Hinriksdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Borgarleikhúsið var valið markaðs-
fyrirtæki ársins 2010 af ÍMARK og 
er það í fyrsta sinn sem menningar-
fyrirtæki hlýtur verðlaunin. Í umsögn 
dómnefndar er vísað til árangurs sem 
náðst hefur í markaðssetningu á síð-
ustu tveimur árum og þess að haustið 
2008 hafi verið lögð skýr stefna sem 
fylgt hafi verið með tiltölulega litlum 
breytingum. Fyrir bragðið sé leikhús-
ið orðið sýnilegasta leikhús landsins. 

Alls komu 218.889 gestir í leikhús-
ið á síðasta leikári sem er met í sögu 

íslensks leikhúss. Inni í þeirri tölu 
eru 10.000 gestir á „Opnu húsi“ sem 
allir sáu brot úr sýningum. Fjöldi 
kortagesta hefur tuttugufaldast frá 
því Magnús Geir Þórðarson tók við 
stjórninni, úr um 500 kortum leikárið 
2008/2009 í tæplega 10.000 kort á síð-
asta leikári.

 Þá má geta landvinninga leikhúss-
ins erlendis en fjórar mismunandi 
sýningar voru þar í gangi. Nú síðast 
FAUST í samstarfi við Vesturport.

 - gun

Markaðsfyrirtæki ársins 2010

BORGARLEIKHÚSIÐ Starfsfólk Borgarleikhúss-
ins er sterkur og samhentur hópur.



JÓLABÆKURNAR
KOMNAR Í HAGKAUP 

VINSÆLAR BÆKUR Á TILBOÐI
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LOGI GEIRS áritar 
í Hagkaup
laugardaginn 
6. nóvember:
Kringlunni kl. 14:30
Smáralind kl. 16:00

Gildir til 8. nóvember á meðan birgðir endast.



H O L T A G

Múffur að hætti 
Jóa Fel með 

allskonar kremi 
á aðeins 95 kr.
-aðeins þessa helgi 

í Holtagörðum
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afsláttur
af öllum vörum

Yfir 40 mismunandi ilmkerti. 

Ilmur nóvembermánaðar: Happy Ch

Jólasendingin er komin!

Aðeins í Holtagörðum.
af öllum dömuskóm

www.bonus.is

150x90cm  
2.850  nú 1.995 kr.
70x50cm
650  nú 455 kr.
Sloppur
4.900  nú 3.430 kr.

af öllum vörum 
í baðdeild

Lenos - handklæði



G A R Ð A R Helgar eru til að njóta þeirra.  

Þess vegna bjóðum við þér að vera með okkur um 

helgina í Holtagörðum. Helga Braga og Sigríður  

Klingenberg taka á móti ykkur í Habitat kl.14 

í dag, laugardag, og spá í spilin og stjörnurnar.  

Við ætlum að koma okkur í gírinn.

Komdu í dömuboð* 
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* Ekki segja strákunum. 
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afsláttur:  1.999 kr.

When in Rome
Verð áður: 2.499 kr.

afsláttur:  1.999 kr.

Letters to Juliet
Verð áður: 2.499 kr.

afsláttur:  1.999 kr.

Sex and the City 2
Verð áður: 2.499 kr.

eð
fá La Source body scrub,

að verðmæti 2.350 kr., að gjöf.

afsláttur:  4.799 kr.

Sængurver og koddaver
Verð áður: 5.999 kr.

afsláttur:  1.839 kr.

Koddaver 2 stk. í pk.

Indælt
fyrir

Eingöngu 
í Holtagörðum 
frá föstudegi til sunnudags.

Fyrir kalda fætur.
Hlýir og notalegir dúnskokkar
sem ylja þér á köldum vetrardögum.
Verð áður: 6.900 kr.

afsláttur:  4.830 kr.

Crabtree & Evelyn



Niðurstaða: Skemmtileg og fræðandi bók.

Katrín Sigríður Steingrímsdóttir BÓKMENNTIR

Af hverju fórstu í söngskóla? 
„Það var bara af því að mér 
fannst svo gaman að syngja. 
Það kom bara ekkert annað 
til greina en að læra meira og 
verða betri í söng. Ég byrjaði í 
söngskólanum hjá Maríu þegar 
ég var átta ára.“

Langaði þig að verða fræg 
þegar þú varst lítil? „Nei, það 
hefur aldrei verið aðalatriðið að 
verða fræg. Mig langaði bara 
að geta gert það sem mér finnst 
gaman.“

Hvað varstu gömul þegar þú 
söngst fyrst opinberlega? „Ég 
var alveg rosalega ung, ég bara 
man það ekki. En í fyrsta skipti 
sem ég man eftir var í Perlunni 
í söngvakeppninni Jabbadabba-
dú, þá var ég átta ára.“

Hver er uppáhaldssöngkonan 
þín? „Þær eru nú svolítið marg-
ar, sko. En Celine Dion er ofar-
lega á listanum og svo hefur 
Ellý Vilhjálms alltaf verið 
íslenska fyrirmyndin 
mín.“

En uppáhaldssöngv-
arinn? „Það eru mjög 
margir sem ég er 
rosahrifin af, til 
dæmis Páll Rós-
inkrans og Frið-
rik Ómar.“

H v o r  e r 
skemmti-
legr i Ingó 
eða Alex-
ander Rybak? 
„ Ég þek k i 
ekki Alexand-
er nógu vel til 
að geta svarað því, 
hitti hann bara úti í 
Eurovision, en Ingó er 

í sérstöku uppáhaldi hjá mér 
og mér finnst hann æðislega 
skemmtilegur.“

Hvernig tilfinning var að vita 
að margar milljónir væru að 
horfa á þig í Eurovision? „Ég 

reyndi nú að spá sem minnst í 
það. Það er langbest að ímynda 
sér bara að á bak við linsuna sé 
enginn nema fjölskyldan þín, 
annars verður maður alltof 
stressaður.“

Er skemmtilegt að vera svona 
fræg? „Ég horfi nú ekki á sjálfa 
mig sem einhverja fræga mann-
eskju sko. Ég er bara venjuleg 
manneskja sem er svo rosalega 
heppin að geta unnið við tónlist 
og það sem mér finnst skemmti-
legt.“

Heldurðu að þú syngir einhvern 
tíma aftur í Eurovision? „Það 
getur bara vel verið. Það er allt 
opið.“

Hvað ertu að gera núna? „Ég 
er bara að syngja, til dæmis 
verður brjálað að gera hjá mér 
í kringum jólin. Ég verð bæði 
að syngja á Jólagestum Björg-
vins Halldórssonar og líka á 
rosalega stórum tónleikum úti í 

Svíþjóð.“

Hvað myndirðu ráðleggja 
stelpum sem langar til 

að verða söngkonur? 
„Ekki missa sjónar á 

draumnum þínum 
og vertu dugleg 

að æfa þig. Það 
skiptir öllu 
að gefast 
ekki upp og 
halda í von-
ina. Þetta 
er  erfið -

ur bransi og 
það hleypir 

þér enginn inn í 
hann svona einn, 

tveir og tíu.“

 fridrikab@frettabladid.is
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ÞAÐ SKIPTIR ÖLLU MÁLI 
AÐ GEFAST EKKI UPP 
Jóhanna Guðrún hefur sungið opinberlega síðan hún var átta ára. Henni finnst hún 
samt ekki vera fræg heldur venjuleg stelpa sem er svo heppin að vinna við tónlist.

Ingó er í sér-
stöku uppá-

haldi hjá mér og mér 
finnst hann æðislega 
skemmtilegur.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

LEIKSÝNINGIN 
FÍASÓL verður 
sýnd í Þjóð-
leikhúsinu alla 
helgina. Hægt 
er að nálgast 
miða á sýninguna á 
www.midi.is og er 
aðgangseyrir 1.650 
krónur.

Í TENGSLUM VIÐ SÝNING-
UNA Ormurinn ógnarlangi í 
Menningarmiðstöðinni Gerðu-
bergi verður börnum á öllum 
aldri boðið að taka þátt í 
smiðju goðanna, þar sem Ilmur 
Stefánsdóttir leiðbeinir. Fjöl-
skyldusmiðjan er á sunnudag-
inn og stendur frá 14-16.  

FJÖLSKYLDU- OG HÚS-
DÝRAGARÐURINN er opinn 
alla helgina frá 10 til 17. Nýjasti 
meðlimur Fjölskyldu- og hús-
dýragarðsins er kolkrabbinn 
Geirþrúður.

„Pálína!! Kenndir þú litla bróður þínum öll þessi ljótu og 
dónalegu orð?“ spurði mamma reiðilega. „Nei mamma mín,“ 
svaraði Pálína hneyksluð, „ég kenndi honum bara orð sem 
mætti alls ekki segja!“       Sendandi Kristel Elva Þórðardóttir

Hvernig brenndi drekinn sig á hendinni?
Hann hélt fyrir munninn þegar hann geispaði.

Konan: Eftir hverjum ert þú skírður Hans?
Hans: Eftir spænska kónginum.
Konan: En hann heitir ekki Hans.
Hans: Jú, Hans hátign.

WWW.SKOLAVEFURINN.IS  er náms- og fræðsluvefur. Þar er 
líka hægt að finna leiki, sögur, tónlist og fróðleik á krakkasíðunni.

„Mér finnst bókin mjög 
skemmtileg. Ég hef sjálf 
komið til Flateyjar og 
mér finnst bókin lýsa 
Flatey einstaklega vel 
og öllu sem er hægt 
að gera þar,“ segir 
Katrín Sigríður Stein-
grímsdóttir, nemandi 
í  Melaskóla, eftir að 
hafa lesið bókina 
Flateyjarbréfin eftir Kristjönu 
Friðbjörnsdóttur.

„Bókin fjallar um Ólafíu 
Arndísi sem eyðir einu sumri 
í Flatey á Breiðafirði með 
fjölskyldu sinni. Í fjölskyldunni 
eru mamma, pabbi, hún og 
Kristján, litli bróðir hennar. Þau 
búa fyrir ofan kaffihús sem for-

eldrar hennar reka um 
sumarið. Þar kynnast 
þau krökkum og lenda 
í ýmsum ævintýrum 
sem Flatey býður upp á. 
Mér finnst höfundinum 
takast vel að blanda 
saman skemmtilegri en 
alvarlegri aðalpersónu.“ 
Katrín heldur að bókin 
verði vinsæl í jólapakk-

ann í ár fyrir krakka sem hafa 
áhuga á ævintýrabókmenntum 
og vilja fræðast um Flatey.

„Oft geta skemmtilegar bækur 
innihaldið fróðleik sem þessi 
bók gerir á einstaklega góðan 
hátt. Ég mæli með henni og 
hvet sem flesta til að lesa þessa 
frábæru bók.“

Flateyjarbréfin

krakkar@frettabladid.is

HITT OG ÞETTA

...ég sá það á Vísiá Vísi

Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú þarft að 
vita um útilegur, tjöld, svefnpoka, vindsængur, prímusa, kassagítara, 
grillsósur – eða bara eitthvað allt annað. Leitaðu að efni úr 
Fréttablaðinu og af Vísi. Það eina sem þarf er leitarorð. 
Vísir er með það.

„Útilega“



Fylgihlutir

Viðtökur 3 Smára á árinu hafa verið frábærar og viljum við þakka okkar viðskiptavinum 
kærlega fyrir. Á árinu höfum þroskast, lært og komið með margar nýjungar, hafið 
framleiðslu á fötum undir merkinu Carolina, sem er okkar eigin lína. Til að gera enn betur þá 
höfum við nú opnað glæsilega fylgihlutaverslun á horni 3 Smára í Smáralind og höldum 
áfram að bjóða  vandaðar, fallegar vörur á sélega góðu verði!

 af öllum 
stærðum 
og gerðum 

Úrval af
veskjum 

Töskur Klútar

verð 
14.990

verð 
9.990

Skór Veski
Ótrúlegt verð

6.990

Kjóll

Skór

fylgihlutaverslun
   í Smáralind

glæsileg
Ný

 

 

Kæru viðskiptavinir 

verð frá 
2.490

verð frá 
1.990

verð frá 
1.990,-
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

Ljóðakvöld
Bókabúðar Máls og menningar

Ljóðakvöld nr. 3.
Sunnudaginn 7. nóvember  
kl.  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. mælieining, 6. 999, 8. framkoma, 
9. sólunda, 11. átt, 12. tími, 14. þrátta, 
16. tímabil, 17. angan, 18. næði, 20. 
hljóm, 21. málmhúða.

LÓÐRÉTT
1. öruggur, 3. hvort, 4. skordýr, 5. 
kæla, 7. andstaða, 10. for, 13. neitun, 
15. formóðir, 16. stefna, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. desí, 6. im, 8. fas, 9. sóa, 
11. na, 12. stund, 14. þrefa, 16. ár, 17. 
ilm, 18. tóm, 20. óm, 21. tina. 

LÓÐRÉTT: 1. viss, 3. ef, 4. sandfló, 5. 
ísa, 7. mótþrói, 10. aur, 13. nei, 15. 
amma, 16. átt, 19. mn. 

Hæ Frikka! 
Hvað ertu 
að gera?

Hæ‘skan!
Ég er bara 
að marin-
era mig í 

baðkerinu!

Hljómar vel! 
Eigum við 
að fleska 

okkur upp í 
dag?

Heyr-
irðu...

Það eru 
tilboð í...

Bíddu 
aðeins‘
skan!

ÚFF!

Þá hljótum 
við að vera í 

Meistaradeild-
inni.

Það eru skýr merki um að þú 
sért að gera eitthvað rétt ef þú 
veldur börnum 
þínum 
vonbrigðum.

Gleðileg jól 
kveðja ...

Hugs-
aðu 
fljótt!

Ég verð að viðurkenna að 
hún var fljót að hugsa.

Erfðavísindamaðurinn Dr. Þurrlunga 
og fjölskylda hans á jólunum...

Glæsi-
legt!

Fingrafara-
settið mitt

Fátt er meira gefandi en að detta í safa-
ríkan sleik. Athöfnin er flókin, en á 

sama tíma ofureinföld og frumstæð. Flestir 
hófu að þróa tæknina sem hormónasturlað-
ir unglingar, en fæsta grunaði að athöfnin 
gæti verið eins margslungin og hún er. Ég 
lærði til dæmis snemma að ef það er hægt 
að líkja aðferðinni við hrærivél, loftpressu 
eða ryksugu er maður á villigötum.

EN sleikurinn á sér myrkar hliðar. Þörf-
in tekur sig nefnilega stundum upp á 
almannafæri, en þá neyðast viðstaddir til 

að horfa upp á opinberan forleik án þess 
að geta nokkuð að gert. Varnarleysið 
er algjört og margir hafa líkt aðferð-
um para sem fremja slík myrkraverk 
við pyntingaraðferðir Rauðu khmer-
anna. 

FJÖLMARGAR tegundir af opinberri 
ástleitni eru þekktar og eru þær 

hver annarri ógeðslegri; leik-
hússleikurinn er aðeins til 
þess fallinn að draga athygli 
leikhúsgesta frá verkinu og 
gera upplifun þeirra óþægi-
lega. Matarboðssleikurinn 
getur gert safaríkustu nauta-
steik seiga svo ég tali nú ekki 
um göngutúrssleikinn sem 
er beinlínis hættulegur, enda 
lokar flest fólk augunum á 
meðan það kyssist.

FLUGVÉLASLEIKURINN er ógeðfelldasta 
tegund opinberrar ástleitni sem til er. Lendi 
maður við hliðina á pari sem hagar sér eins 
og graðir unglingar á grunnskólaballi er 
engin undankomuleið. Maður svífur óskilj-
anlega (ég er ekki verkfræðingur) í 20.000 
feta hæð, tjóðraður niður í allt of þröngt 
sætið og þrátt fyrir að hljóðhimnurnar séu 
komnar að því að springa heyrir maður 
sleftaumana blandast saman í hrærivél 
frygðarinnar. Allra verst er þegar atlotin 
stökkbreytast í forleik sem enginn á skilið 
að verða vitni að. Sérstaklega ekki í flugvél-
um, eða dauðahólki eins og ég kýs að kalla 
þær.

AF öllum tegundum opinberrar ástleitni er 
skemmtistaðasleikurinn sá ásættanlegasti. 
Það er að vissu leyti skiljanlegt enda eru 
líkurnar á því að detta í sleik yfirgnæfandi 
þegar fólk ráfar örvinglað af áfengisvímu 
um sódómíska skemmtistaði. Það er auðvelt 
að fyrirgefa þegar maður er í sama ástandi 
og gerendurnir, en hvers eiga þeir sem 
eru edrú að gjalda? Ég dáist að fólki sem 
drekkur ekki, en vorkenni því á sama tíma. 
Undankomuleiðirnar eru nefnilega fáar 
þegar sleforgían hefst upp úr korter í þrjú.

BLYGÐUNARKENND mín er ekki auðveld-
lega særð, en fólk sem hagar daglegu lífi 
sínu eins og það sé á þjóðhátíð í Eyjum ætti 
að vera sektað – rétt eins og þeir sem míga 
utan í veggi og keyra yfir á rauðu ljósi.

Opinber ástleitni



Guðrún Ögmundsdóttir á að 

baki dramatíska ævi en um leið 

er saga hennar saga 

kynslóðarinnar sem óx úr grasi 

eftir síðari heimsstyrjöld – og 

baráttusaga íslenskra kvenna á 

ofanverðri 20. öld. Á síðum 

bókarinnar lifna við eftirminnileg 

böll á Borginni, litrík ár í 

Kaupmannahöfn, sviptingar í kvennabaráttunni, sigrar og ósigrar í pólitík 

– og ljúfsár bernskan. Halla Gunnarsdóttir skrifar sögu Guðrúnar; 

heillandi ævisaga, fyndin, sorgleg og bitastæð.

Kaupm

– og lj

heillan

SULTUFÍN
ÆVISAGA

Heillandi, fyndin
og bitastæð

Það er stundum ekkert grín að vera stelpa þótt það geti líka verið 

algjört grín. Kraumandi viskubrunnur um fjölmargt sem fylgir því að 

vera stelpa. Hér er að finna svör við ótal spurningum sem vakna um 

ólíkustu mál – allt frá förðun til fjárhaglegs heilbrigðis og frá mataræði 

til misgóðra foreldra.

„Bók sem unglings-
stúlkur mega ekki
láta framhjá sér fara“

Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona

„Fræðandi
og flott bók sem 

allar ungar stúlkur 
ættu að eiga.“
Ragnhildur Steinunn 

Jónsdóttir,
fjölmiðlakona 

2. sæ
ti

Eym
undsson 27.10-2.11.2010

barna- og unglingabæ
kur

M
EST SELDA Æ

VISAGAN

Eym
undsson 27.10-2.11.2010

Fullt verð: 6.490
Tilboðsverð: 4.490

Gildir til 15.11.2010

Fullt verð: 4.990
Tilboðsverð: 3.490

Gildir til 15.11.2010



Steinunn er þekkt fyrir leikrit sitt 
um Guðríði Símonardóttur, eigin-

konu Hallgríms og skáldsöguna 
Reisubók Guðríðar Símonardótt-
ur. Hvað veldur þessum ofur-
áhuga hennar á þeim hjónum?

„Þetta er náttúrulega stórfeng-
legt rannsóknarefni. Bæði þeirra 
persónulega saga og 17. öldin sem 
var lengi hornreka í rannsóknum 
sagnfræðinga. En síðustu tíu til 
fimmtán árin hafa nokkrir þeirra 
einbeitt sér að einstökum þáttum 
hennar, eins og Tyrkjaráninu og 
öðrum sjóránum, galdrafárinu 
og Stóradómi. Öll þessi sérstöku 
fyrirbæri mannlífsins á 17. öld 
koma við þeirra sögu. 

Fortíðin komin upp úr jörðinni 
Þú ert búin að skrifa bæði leikrit 
og skáldsögu um Guðríði Símon-
ardóttur, konu Hallgríms, hvenær 
stal hann senunni?

„Hallgrímur er seinni maður-
inn hennar Guðríðar og það er 
þannig sem áhugi minn á hans 
persónu vaknar. Ég var að vinna 
að bók um samlíf þeirra og þegar 
ég fór að rýna í það birtist Hall-
grímur í skáldskap sínum sem 
mjög góður pabbi. Þá vöknuðu 
spurningar um það hvaða atlæti 
hann sjálfur hefði búið við sem 
barn. Átti hann góðan pabba? Átti 
hann góðan afa? Hvers vegna 
skírir hann börnin sín nöfnum 
eins og Steinunn og Guðmund-
ur? Ég fór norður til Hóla til að 
reyna að átta mig á Skagafirð-
inum, átta mig á umhverfi hans 
í æsku, og varð bara algjörlega 
heilluð. Þá var kominn í gang 
þessi mikli fornleifauppgröftur á 
staðnum, fortíðin er beinlínis að 
koma upp úr jörðinni, meðal ann-
ars prentsmiðjan og prenttólin, 
flísar úr kakelóni og brot af bús-
áhöldum siðaskiptafólksins. Mér 
fannst það svo spennandi að með 
stuðningi fornleifanna væri hægt 
að fara að raða saman brotunum 
úr uppvexti Hallgríms.“

Alinn upp í bókakistu
„Á Hólum var á þeim tíma annað 
stærsta þorp á Íslandi og þar var 
eina prentsmiðja landsins sem 
tryggði Hólamönnum algjör yfir-

ráð yfir menntun landsmanna. 
Prentbyltingin festi sig í sessi í 
tíð Guðbrands biskups og með 
henni þekkingarbyltingin. Hall-
grímur er alinn upp í stærstu 
bókakistu landsins. Hann er tal-
inn fæddur á Höfðaströndinni 
en frá átta eða níu ára aldri býr 
hann með föður sínum á Hólum 
við fótskör lærðustu og menntuð-
ustu manna á landinu, Guðbrands 
og Arngríms lærða, og þrátt 
fyrir fátæktina er hann í raun 
forréttindabarn. Eins og Margrét 
Eggertsdóttir bendir á í doktors-
ritgerð sinni Barokkmeistarinn 
þá er Hallgrímur lært skáld. 
Hann er ekki bara góður hag-
yrðingur heldur hámenntaður í 
skáldskap. Hann byggir á yfir-
gripsmikilli þekkingu og leik-
ur sér að forminu. Grettis saga 
og guðsorðið fylgja honum frá 
blautu barnsbeini. Og fyrir utan 
þá menntun sem honum stóð til 
boða í æsku lifði hann ótrúlega 
umbyltandi tíma, það var eng-
inn skortur á stórtíðindum í upp-
vexti hans. Mér virtist sem heim-
anfylgja Hallgríms hlyti að hafa 
verið hreint mögnuð. Það er það 
sem ég reyni að koma til skila í 
þessari sögu.“

Þekkir bæði guð og menn
Hvernig heldurðu að standi á 
þessum mikla áhuga sem þjóðin 
hefur á þeim hjónum Hallgrími 
og Guðríði?

„Saga Guðríðar opnar nátt-
úrulega glugga inn í framandi 
veröld, veröld múslima sem við 
erum rétt að byrja að geta kíkt 
inn í. Þar er uppspretta bæði 
fordóma og forvitni. Saga þeirra 
saman er passjóneruð ástarsaga 
eldri konu og yngri manns, bæði 
kitlandi og á ýmsan hátt óvenju-
leg. Síðast en alls ekki síst er 
Hallgrímur náttúrulega ótrúlega 
frábært skáld, sem var um aldir 
helsti sálusorgari þjóðarinnar. 
Engu íslensku skáldi hefur verið 
reistur stærri minnisvarði. Hann 
talar enn þá inn í hjörtu manna 
af því að hann er jafn einlægur 
hvort sem hann yrkir um eigin 
tilfinningar, gleði og sorgir eða 
sinn ástkæra vin Jesú. Það er 
augljóst að hann þekkir hjarta 
mannsins ekki síður en Guð.“ 
 fridrikab@frettabladid.is

FORRÉTTINDI Í FÁTÆKT
Hallgrímur ólst upp við fótskör lærðustu og menntuðustu manna á landinu, segir Steinunn Jóhannesdóttir og vísar þar til Guð-
brands biskups og Arngríms lærða. Guðbrandsbiblían var eign tengdaforeldra hennar og hefur nýst vel við vinnslu Heimanfylgju. 

Heimanfylgja – Skáldsaga um uppvöxt Hallgríms Péturs-
sonar er ný skáldsaga eftir Steinunni Jóhannesdóttur sem 
kemur út hjá JPV-útgáfu 10. nóvember.
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ÓDAUÐLEGT VERK  um draum og veruleika, sjónleikur sem Áhugaleikhús atvinnumanna 
sýnir í Útgerð Hugmyndahúss háskólanna á sunnudag. Verkið er um draum og veruleika og gerist á 
huglægum stað handan tíma og rýmis. Verkið hefst klukkan 21 og er frítt inn. 
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menning@frettabladid.is

Óðinsgötu 7 • 101 Reykjavík • www.norden.is

Norrænn nóvember
Norræna félagið á Íslandi stendur fyrir huggulegri 
dagskrá í haustmyrkrinu.

Norræna bókasafnavikan fer fram dagana 8.-14. nóvember á bóka söfnum 
um allt land og í nágrannalöndunum. Lesnir verða upp textar út frá þemanu 
Norrænn töfraheimur og ýmis dagskráratriði því tengd verða í boði. 

Í ár verður Norrænu bókasafnsvikunni hleypt af stokkunum í Norræna 
húsinu sunnudaginn 7. nóvember kl 16.00 með veglegri dagskrá í boði 
Norræna félagsins og bókasafns Norræna hússins. Sá dagur markar jafn-
framt lok norrænu listahátíðarinnar Ting í borginni. 

Þá mun Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona lesa erindi úr Völuspá, Randi 
Benedikte Brodersen dönskulektor les upp úr Skammerens datter eftir 
Lene Kaaberbøl og rithöfundrarnir Einar Már Guðmundsson og Andri Snær 
Magnason flytja sitt hvort erindið um fantasíur og töfra í bókmenntum. 
Léttar veitingar í boði og ókeypis aðgangur.

Hádegissúpumenning. Á haustin er fátt notalegra en að orna sér við rjúkandi súpu í góðum félagsskap. Boðið 
verður upp á menningardagskrá í hádeginu þrjá fimmtudaga í nóvember, almenningi að kostnaðarlausu. 
Dagkráin hefst kl. 12.

11. nóvember: Dorthea Højgaard Dam er tónlistarkona sem hefur komið mikið fram með gítarinn sinn. Hún mun 
flytja gömul og ný færeysk lög fyrir gesti og gangandi. Borin verður fram ljúffeng rabarbarasúpa með færeysku sniði.

18. nóvember: Hvers vegna vekja fréttir af aðlinum svo mikla eftirtekt? Eyrún Ingadóttir leiðir létt spjall um 
konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum og í Bretlandi og bryddað er upp á gömlum og nýjum sögusögnum. 
Eyrún var á sínum tíma kammerjómfrú Hins Konunglega Fjelags sem leystist upp sumarið 2008 eftir að félags-
menn voru ítrekað hunsaðir þegar boðið var í konunglegar veislur. Á borðum verður ríkuleg rótarsúpa.

25. nóvember: Sönghópurinn Háværurnar flytur nokkur vel valin norræn lög. Háværurnar skipa Salka Rún 
Sigurðardóttir, Anna Sigga Skarphéðinsdóttir, Hulda Snorradóttir, Moa Guðjónsdóttir og Björg Birgisdóttir, sem 
allar eru nemendur við Söngskólann í Reykjavík. Í boði verður Hernekeitto sem er hefðbundin finnsk baunasúpa. 

Sænskunámskeið er fyrirhugað sem og tungumálakaffi en þá gefst fólki kostur á að setjast niður og tala saman 
á norðurlandamálunum yfir rjúkandi kaffibolla. Nánari upplýsingar verða sendar út á póstlista og munu birtast á 
heimasíðu Norræna félagsins. 

Jólasýning verður sett upp í lok nóvember af Helgu Vollertsen á skrifstofu Norræna félagsins en þema hennar er 
saga hátíðarinnar á Íslandi.

GIUSEPPE VERDI

ÓLAFUR KJARTAN SIGURÐARSON
ÞÓRA EINARSDÓTTIR · JÓHANN FRIÐGEIR VALDIMARSSON 

JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON · SESSELJA KRISTJÁNSDÓTTIR 
BERGÞÓR PÁLSSON · KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LÝSING: PÁLL RAGNARSSON · BÚNINGAR: FILIPPÍA ELÍSDÓTTIR
LEIKMYND: ÞÓRUNN SIGRÍÐUR ÞORGRÍMSDÓTTIR

HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON · LEIKSTJÓRI: STEFÁN BALDURSSON

RIGOLETTO

Í kvöld 6. nóvember kl. 20 – UPPSELT
Sunnud. 7. nóv. kl. 20 – UPPSELT
Laugard. 13. nóv. kl. 20 – UPPSELT
Sunnud. 14. nóv. kl. 20 – UPPSELT
Föstud. 19. nóv. kl. 20 – LAUS SÆTI
Sunnud. 21. nóv. kl. 20 – ÖRFÁ SÆTI LAUS

SÍÐUSTU SÝNINGAR!

WWW.OPERA.IS                   SÍMI MIÐASÖLU  511 4200
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Til hamingju
 Borgarleikhúsið!

Við óskum starfsfólki Borgarleikhússins til hamingju með verðskuldaða 
viðurkenningu þegar ÍMARK valdi leikhúsið fyrirtæki ársins 2010. 
Árangur leikhússins er framúrskarandi. Við hvetjum leikhúsið til að halda 
áfram á sömu braut, að bjóða landsmönnum áfram upp á andlega næringu 
í hæsta gæðaflokki, með kraftmikla leiklist og jákvæðni að leiðarljósi.

VÍS er stoltur styrktaraðili Borgarleikhússins. 

Fyrirtæki ársins 2010
Við
við
Ár
áfr
í hæ

F



58  6. nóvember 2010  LAUGARDAGUR

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 06. nóvember 2010 

➜ Tónleikar
21.00 Björn Thor og félagar verða með 
gítartónleika í kvöld í Salnum, Kópavogi. 
Miðaverð er 2.900 krónur og hefjast tón-
leikarnir klukkan 21.
22.00 Sverrir Stormsker og Kalli 
Bjarni verða með sameiginlega tónleika 
á Sódóma Reykjavík í kvöld. Tónleikarnir 
hefjast klukkan 22.00 og er aðgangseyrir 
1000 krónur.
22.30 Hljómsveitin Gæðablóð heldur 
tónleika á Bar og gallerý 46, að 
Hverfisgötu 46, í kvöld. Tónleikarnir hefj-
ast klukkan 22.30.

➜ Opnanir
15.00 Guðrún Hadda Bjarnadóttir 

opnar sýninguna Snagar línur á vegg á 
Café Karólínu, Akureyri, í dag klukkan 
15. Sýningin stendur til 3. desember og 
eru allir velkomnir.
16.00 Davíð Örn Halldórsson opnar 
einkasýningu sína Faunalitir í Gallerí 
Ágúst, Baldursgötu 12. Sýningin hefst 
klukkan 16, en hún mun standa til 23. 
desember.
17.00 Myndlistarmaðurinn Ingirafn 
Steinarsson opnar sýningu sína Functi-
us/Fungus/Funnus í Kling & Bang í dag. 
Sýningin verður opnuð klukkan 17.

➜ Sýningar
14.00 Í leikhúsinu Brúðuheimar í Borg-
arnesi verður frumsýnt leikritið Gilitrutt 
í flutningi Bernds Ogrodnik. Sýningar 
bæði laugardag og sunnudag klukkan 14.

➜ Dansleikir
20.30 Skvettuball FEBK verður í félags-
heimilinu Gullsmára, að Gullsmára 13 

í Kópavogi í kvöld. Ballið hefst klukkan 
20.30 og stendur til 23.30. Haukur Ingi-
bergsson leikur og syngur fyrir dansi. 
1000 krónur inn.
23.00 Rokksveit Jonna Ólafs leikur 
fyrir dansi ásamt gesti á Rökkurdögum 
í Grundarfirði á Kaffi 59. Dansleikurinn 
hefst kl. 23 og er aðgangseyrir 1500 
krónur.
23.30 Hljómsveitin Á móti sól heldur 
sinn fyrsta dansleik í langan tíma á 
skemmtistaðnum Spot í Kópavogi í 
kvöld. Dansleikurinn hefst klukkan 23.30.

➜ Markaðir
11.00 Í Langanesbyggð verður mark-
aðsdagur í íþróttamiðstöðinni. Opið frá 
11-17.
11.00 Götumarkaðsstemning verður í 
göngugötunni á Garðatorgi í Garðabæ í 
dag frá klukkan 11-16. Kór eldri borgara í 
Garðabæ syngur á markaðnum klukkan 
14.

Níu metra hár skúlptúr eftir Stein-
unni Þórarinsdóttur myndlistar-
mann var afhjúpaður fyrir framan 
Íþróttamiðstöð Háskólans í Aber-
deen  í Skotlandi á miðvikudag og 
mun standa þar til frambúðar. 

Verkið var pantað sérstaklega 
í tilefni af byggingu nýju íþrótta-
miðstöðvarinnar.  

„Forstöðumaður borgarlista-
safnsins hafði samband við mig 
vorið 2008,“ segir Steinunn um 
tilurð verksins. „Hún er ráðgjafi 
listanefndar háskólans og bað mig 
um að koma og hitta fulltrúa skól-
ans. Þau voru sem sagt að leita að 
listaverki sem átti að standa fyrir 
utan íþróttamiðstöðina, sem er 
samvinnuverkefni borgarinnar 
og háskólans.

Verkið ber heitið „Waves“ eða 
„Öldur“ og trónir níu metra upp 
í loft á hæsta punkti. Það sam-
anstendur af „verum“, sem Stein-
unn er orðin þekkt fyrir, sem 
standa ofan á tveimur súlum sem 
bylgjast. Steinunn tók mið af nýju 
byggingunni og umhverfinu við 
hönnun skúlptúrsins. 

„Formið tekur mið af formi 
íþróttamiðstöðvarinnar og svo auð-
vitað hafinu, sem liggur þarna að,“ 
segir hún. „Aberdeen er stundum 
kölluð „granítborgin“ því hún er 
öll úr gráum granítsteini og litur 
verksins kallast á við það.“ 

 Chris Gane, varaforseti menn-
ingar- og félagsdeildar Háskólans 
í Aberdeen, segir að skólinn gegni 
mikilvægu félagslegu, menning-
arlegu og efnahagslegu hlutverki 
í borginni og að uppsetningin á 
verki Steinunnar sé liður í við-
leitni skólans til að auka lífsgæði 
í borginni.  - bs 

Skúlptúr eftir Stein-
unni risinn í Skotlandi

SKÚLPTÚRINN Skúlptúrinn tekur mið af formi byggingarinnar sem hann stendur við, 
granítsteininum sem einkennir Aberdeen og hafinu. 

STEINUNN ÞÓRARINSDÓTTIR 

Velkomin á sýningu
Péturs Más

Reykjavík Art Gallery Skúlagötu 30, 101 Reykjavík
Opið alla daga nema mánudaga kl. 14-17.
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Áttablaðarósin 
Óttar Martin Norðfjörð 

Sögur útgáfa
Það er engin leið að átta sig til fulls 
á Óttari Martin Norðfjörð. Í aðra 
röndina er hann róttækur bók-
menntalegur prakkari sem sendir 
frá sér framúrstefnuljóð og tekur 
að sér að flengja fúskara í fræða-
heiminum með bókmenntalegum 
gjörningum. Á hinn bóginn er hann 
svo krimmahöfundur sem þræð-
ir af meiri trúnaði og nákvæmni 
formúlur alþjóðlegra flugvalla-
metsölubóka en flestir kollegar 
hans meðal íslenskra og norrænna 
glæpasagnahöfunda.

Nýjasta bók Óttars, Áttablaðar-
ósin, er dæmi um hið síðastnefnda: 
pólitískur tryllir þar sem átök um 
íslenskar orkuauðlindir, alþjóðleg 
og þjóðleg táknfræði og leyndarmál 
úr fortíð íslenskrar fjölskyldu vef-
ast saman í umfangsmikilli og oft 
ágætlega spunninni glæpafléttu. 
Hér koma við sögur íslenskir auð-
jöfrar, vændiskonur, alþjóðlegir 

fjárfestar og yfirvöld erlends ríkis 
sem hyggjast hefja sókn til heims-
yfirráða á Íslandi. Fléttan snýst um 
sölu á orkufyfirtækjum og tengist 
þannig einu af heitustu deilumálum 

samtímans. Sagan 
er gagnrýnin og 
Óttar óhræddur við 
að beina spjótum 
sínum jafnt að við-
skiptaheiminum og 
ríkisstjórnum stór-
velda.

En það vantar 
herslumuninn og 
alltof víða hefur 

verið kastað til höndunum. Smá-
vægilegt ósamræmi í hegðun per-
sóna eins og þegar þær tala fjálglega 
um hvers vegna þær séu grænmeti-
sætur en fara svo á Bæjarins bestu 
daginn eftir er ekki alvarlegur feill 
og aðallega fyndinn, en því miður 
eru aðrir og verri gallar á sögunni. 
Megingallinn við söguna er sá að 
sögumaður hennar er óheiðarlegur 
og hikar ekki við að afvegaleiða les-
andann. Þetta gerir hann meðal ann-
ars með því að lýsa hugsunum per-
sóna sem hafa það eina markmið að 
blekkja lesandann og reynast síðar 

ekki standast í heildarsamhengi 
sögunnar. Sögumaðurinn stendur 
þannig með skúrkunum en ekki með 
lesandanum eða þeim sem reyna að 
upplýsa glæpina sem framdir eru í 
sögunni. 

Áttablaðarósin hefur á hinn bóg-
inn líka nokkra fína kosti til að 
bera. Margar af persónulýsingum 
sögunnar eru vel gerðar og ná að 
verða dýpri og flóknari en stundum 
brennur við í íslenskum glæpasög-
um. Í miðju sögunnar er fjölskylda, 
einstæða móðirin Áróra og synir 
hennar tveir. Lýsingin á lífi Áróru 
og eldri sonar hennar er það sem 
stendur upp úr í sögunni og sýnir 
að Óttar kann margt fyrir sér í 
skáldsagnagerð þegar hann leggur 
sig mest fram. Ótta persónanna við 
ofbeldi og harmi þeirra yfir missi 
ástvina er lýst á sannfærandi hátt 
og á köflum nær sagan að hreyfa 
verulega við lesandanum.

 Jón Yngvi Jóhannsson

Niðurstaða: Í Áttablaðarósinni er 
ágætur efniviður og margt er þar 
vel gert en heildarmyndin líður fyrir 
gallaða frásagnartækni og sögumann 
sem svindlar á lesendum sínum.

Brokkgengur pólitískur þriller

Jóns úr Vör 

Lista- og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni undir 
heitinu Ljóðstafur Jóns úr Vör.
Veitt verða vegleg verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár 
göngustaf sem á verður festur skjöldur með nafni skáldsins.
Þriggja manna dómnefnd mun velja úr þeim ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Ljóðin mega ekki hafa 
birst áður. Ljóðum skal skilað með dulnefni og skulu nafn, heimilisfang og 
símanúmer skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi merktu með sama dulnefni. 
Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess er vænst að ljóðunum sé 
skilað á pappírsstærðinni A4 eða A5.

Skilafrestur er til föstudagsins 3. desember 2010. 
Utanáskriftin er:
Ljóðstafur Jóns úr Vör
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi Jóns úr Vör föstu-
daginn 21. janúar 2011. Þátttökuljóð má sækja á ofangreint heimilisfang 
fyrir 1. febrúar 2011; eftir það verður þeim eytt.
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TAKTU VEL Á MÓTI SÖLUFÓLKI OKKAR

Myndlist Nordisk Akvarell
Norræna húsið 

Opnun á morgun, 07.11.2010
16:00— Bókmenntir Norræn bókasafnsvika 
19:00 Norræna húsið 

20:00 Tónlist Fríkirkjan

direkt 
  Wildbirds & Peacedrums, 
  Hjaltalín, Schola Cantorum
  www.midi.is/Við inngang

Norræn listahátíð 
Nordisk kulturfestival 
Reykjavík

www.norraenahusid.is/ting 28.10.—7.11.2010

í d
ag

HALLGRÍMSKIRKJU
sunnudaginn 7. nóvember kl. 16:00

Hátíðartónleikar 
í tilefni af 10 ára 
samstarfsafmæli 
og útkomu fjórða 
geisladisks dúósins.

Forsala aðgöngumiða:

www.dimma.is

ÚTGÁFU
OG AFMÆLISTÓNLEIKAR

Sigurður Flosason Gunnar Gunnarsson
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Furðustrandir 
Arnaldur Indriðason

Vaka-Helgafell 2010
Erlendur rannsóknarlögreglumað-
ur, söguhetjan í flestum sakamála-
sögum Arnaldar Indriðasonar, er 
merkileg týpa. Afdaladrengur að 
austan með dimmar sorgir á bak-
inu og lifir hálfur í fortíðinni. Í 
Furðuströndum er hann á heima-
slóðum, í eyðibýlinu sem eitt sinn 
var æskuheimili hans og þar sem 
harmurinn dundi yfir. Hann er 
einn, hefur ekkert samband við 
fólkið sitt eða samstarfsmenn í 
borginni og fer upp á eigin spýt-
ur að garfa í hvarfi konu á Eski-
firði árið 1942. Hún er talin hafa 
horfið á heiðinni í aftakaveðr-
inu sem hópur breskra hermanna 
lenti í fyrir austan í janúar 1942, 
en Erlendur, með sína áráttu fyrir 
mannshvörfum, á erfitt með að 
kyngja þeirri skýringu. Um leið 
er sagan lýsing á hverfandi heimi, 
rannsóknin fer fram í skugga 
byggingar álvers og Kárahnjúka-
stíflu og sá heimur sem Erlendur 
og fólkið sem aðild á að glæpnum 

tilheyrir er um það bil að 
deyja út. Dauðinn er óhugn-
anlega nálægur bæði í eig-
inlegri og óeiginlegri merk-
ingu og má eiginlega segja 
að ásamt Erlendi sé hann 
aðalsöguhetja bókarinnar.

Formið er hér annað 
en fyrr hjá Arnaldi, lengi 
framan af er ekki einu 
sinni ljóst hvort nokkur 
glæpur hefur verið fram-
inn en þeim mun betur farið í 
saumana á löngu liðnum samskipt-
um fólks í plássunum fyrir aust-
an. Inn á milli koma kaflar sem 
við könnumst við úr fyrri bókum; 
Erlendur einn með hugsunum 
sínum um hvarf bróðurins, ein-
manaleikann og sektarkenndina, 
en hér eru þeir mun betur útfærð-
ir og falla betur inn í frásögnina. 
Óblíð lífsbaráttan og átökin við 
náttúruöflin eru ekki einkaharm-
ur hans heldur örlagavaldur í lífi 
allra sem við sögu koma.

Frásögnin stigmagnast eftir 
því sem Erlendi miðar áfram með 
rannsóknina á hvarfi konunnar 
og eigin harmi og fer undir lokin 
alveg að mörkum hrollvekjunnar. 
Spennan skapast ekki eingöngu af 
því að fleiri púslbitar falli á sinn 

stað í rannsókn máls-
ins heldur ekki síður 
af þróuninni í sögu 
Erlendar sjálfs og glímu 
hans við drauga fortíð-
innar. Þeir lesendur 
sem saknað hafa Erlend-
ar í síðustu bókum fá hér 
næstum yfirskammt af 
honum, sjá inn í kviku og 
komast kannski að fleiru 
um hann en þeir kærðu 
sig um að vita.

Furðustrandir eru metnaðarfullt 
verk og betur stílað en fyrri bækur 
höfundarins. Þetta er Arnaldur 
eins og hann gerist bestur, jafnvel 
betri. Fantavel byggð breið skáld-
saga um ástir og örlög fólks í litlu 
sjávarþorpi um miðja síðustu öld 
og minnir á köflum á þjóðfélags-
breytingaskáldsögur þess tíma. 
Kæmi ekki á óvart þótt næstu verk 
Arnaldar yrðu á allt öðrum nótum 
en sakamálasögurnar sem hann 
hefur skrifað undanfarin fjórtán 
ár.  Friðrika Benónýsdóttir

Niðursstaða: Fantavel byggð breið 
skáldsaga sem minnir á þjóðfé-
lagsbreytingaskáldsögur fyrri tíma. 
Arnaldur eins og hann gerist bestur, 
jafnvel betri.

Útskryppi utan alfaraleiðar 

Davíð Örn Halldórsson mynd-
listarmaður opnar í dag einka-
sýninguna Faunalitir í Gallerí 
Ágúst við Baldursgötu í Reykja-
vík. Þetta er önnur einkasýn-
ing hans í gallerínu, en árið 2008 
setti hann upp sýninguna Absalút 
gamall kastale.

Davíð Örn Halldórsson útskrif-
aðist frá myndlistadeild Lista-
háskóla Íslands árið 2002. Hann 
hefur verið ötull myndlistar-
maður og á að baki fjölda sýn-
inga, bæði hérlendis sem erlend-
is, hefur kennt við Listaháskóla 
Íslands og unnið að hönnun fyrir 
hljómsveitirnar Múm, Hjálma og 
Hjaltalín ásamt því að koma að 
sviðsmynda- og kvikmyndagerð. 
Sýningin verður opnuð klukkan 
16. 

Davíð Örn í 
Gallerí Ágúst 

DAVÍÐ ÖRN Opnar sýningu í Gallerí 
Ágúst í dag.

.

10 R.
R.

hálsi 3 - 110 R.
..

Kl. 14  Matthías Birgir Nardeu óbóleikari
og Krisztina Kalló Szklenár organisti

Hugvekja, sr. Petrína Mjöll Jóhannesdóttir

Kl. 14.30  Bylgja Dís Gunnarsdóttir sópransöngkona 
og Antonia Hevesi píanisti

Hugvekja, sr. Petrína Mjöll Jóhannesdóttir 

Kl. 15  Martial Nardeu flautuleikari
og Krisztina Kalló Szklenár organisti

Hugvekja,  sr. Hans Markús Hafsteinsson 

Kl. 15.30  Ellen Kristjánsdóttir söngkona 
og Tómas Eggertsson organisti 

Aðgangur er ókeypis og fólki frjálst að koma og fara að vild.
Friðarkerti Hjálparstarfs kirkjunnar eru til sölu við Fossvogskirkju.  
Kópavogskirkjugarður, Hólavallagarður og Gufuneskirkjugarður 

eru opnir að venju.

Reykjavíkurprófastsdæmi og 
Kirkjugarðar prófastsdæmanna

Þau voru ljós á leiðum okkar
Tónlistardagskrá við kertaljós 

í minningu ástvina

sunnudaginn 7. nóvember 2010 í Fossvogskirkju
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Helgi Valur Ásgeirsson 
vill ögra fólki með sinni 
þriðju plötu, Electric 
Ladyboyland. Hann tekur 
upp hanskann fyrir trans-
fólk og aðra sem hafa orðið 
út undan í samfélaginu.

Þriðja plata tónlistarmannsins 
Helga Vals, Electric Ladyboyland, 
er komin út. Auk Helga kemur að 
plötunni fjöldi reyndra tónlistar-
manna undir samnefnaranum The 
Shemales, þar á meðal nokkrir 
meðlimir Amiinu.  

Fjölbreyttar lagasmíðar
Að sögn Helga var platan í þrjú 
til fjögur ár í vinnslu. „Ég var í 
rauninni að gera tvær plötur á 
sama tíma. Svo var ég í meistara-
námi í blaða- og fréttamennsku 
þannig að maður átti erfitt með 
að einbeita sér að þessu. Þetta var 
stórt verkefni og dýrt og rosalega 
mikið af tónlistarmönnum að spila 
með mér,“ segir Helgi, sem sendi 
á síðasta ári frá sér rappplötuna 
The Black Man is God, The White 
Man is the Devil. Frumburður 
hans, Demise of Faith, kom út 
2005 eftir að hann sigraði í Trú-
badorakeppni Rásar 2. „Fyrsta 
platan mín var nánast strípuð en 
þetta er algjör andstæða henn-
ar,“ útskýrir hann og segist engan 
áhuga hafa á að gera sömu plötuna 
tvisvar. Í þetta sinn eru blásturs- 
og strengjahljóðfæri áberandi og 
fjölbreytnin er í fyrirrúmi í laga-
smíðunum.

Reynir að fanga kvenlegu eigin-
leikana í sér
Eiginkona Helga, Jóna Hildur Sig-
urðardóttir, hannaði hið ögrandi 
umslag Electric Ladyboyland. Þar 
stillir popparinn sér upp í þröng-
um, gylltum latexgalla. Helgi 
hefur gaman af því að ögra fólki. 
„Ég er að reyna að fá fólk til að 
sætta sig við það sem er frábrugð-
ið í samfélaginu. Ég vil vekja upp 
spurningar um kynímyndir og af 
hverju það er í lagi fyrir konur 
að gera út á kynlíf en ekki karl-
menn. Af hverju konur mega mála 
sig en ekki karlmenn. Maður var 
að taka upp hanskann fyrir svarta 
manninn á síðustu plötu en nú er 
það kannski „shemale-ið“, sem er 
seinasti minnihlutahópurinn til 
að vera viðurkenndur af samfé-
laginu,“ segir hann og á við trans-
fólk. „Annars er maður mest að 
syngja um sjálfan sig. Þetta er 
nokkurs konar sjálfshjálparplata 
fyrir manneskjur sem passa ekki 
alveg inn í samfélagið. Maður er 

svolítið þannig. Maður er að reyna 
að fanga kvenlegu eiginleikana í 
sér.“

Tókst á við veikindi sín
Helgi átti í andlegum erfiðleik-
um eftir að hann lauk upptök-
um á plötunni og þurfti að leggj-
ast inn á geðdeild. Aðspurður 
segir hann að álagið í kringum 
plöturnar tvær og námið sem 

hann var í á sama tíma hafi haft 
þar sitt að segja. „Þetta er eitt-
hvað sem allir geta lent í, held ég, 
og það eru ótrúlega margir sem 
lenda í þessu, sérstaklega núna.“ 
Hann bætir við að tónlistarsköp-
unin hafi hjálpað sér við að kljást 
við veikindin og hvetur jafnframt 
þá sem eiga við andleg vandamál 
að stríða að leita sér hjálpar eins 
og hann gerði.

Eins og áður segir er hinn 31 
árs gamli Helgi meistari í blaða- 
og fréttamennsku og getur vel 
hugsað sér að vinna við fjölmiðla í 
framtíðinni. „Kannski maður fari 
í það þegar maður er búinn með 
þetta. Það var alltaf planið að gefa 
út þrjár plötur. Maður er alla vega 
búinn að ná takmarkinu sínu.“ 

Útgáfutónleikar Helga Vals eru 
fyrirhugaðir 17. nóvember. 

 freyr@frettabladid.is

Sjálfshjálparplata fyrir 
utangarðsfólk í samfélaginu

Leikarinn Sam Worthington vonar 
að mistökin sem voru gerð í hasar-
myndinni Clash of the Titans verði 
leiðrétt í framhaldinu sem er vænt-
anlegt. Hinn ástralski Worthington-
lék Perseus í fyrri myndinni. Hún 
fékk slæma dóma gagnrýnenda, en 
góða aðsókn eigi að síður. „Fyrri 
myndin var rökkuð niður 
en græddi samt hálfan 
milljarð dollara. Þegar 
við búum til næstu 
mynd ætlum við að leið-
rétta mistökin úr þeirri 
fyrri. Ég vil til 
dæmis breyta Per-
seusi. Aðalstjarn-
an á ekki að vera 
nauðasköllótt.“

Vill leiðrétta 
mistökin

183.000 EINTÖK AF NÝJUSTU PLÖTU KINGS OF LEON , 
Come Around Sundown, seldust í Bretlandi í vikunni sem hún kom 
út. Engin plata á árinu hefur selst jafn hratt.

ÖGRANDI Helgi Valur vill ögra fólki með sinni nýjustu plötu, Electric Ladyboyland. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Daniel Chartier áritar 
The End of Iceland´s 
Innocence í Bóka-
búð Máls og menn-
ingar milli kl. 14:00 og 
15:00 á sunnudag.

BLÁI HRINGURINN
ALÞJÓÐADAGUR UM SYKURSÝKI

14.NÓVEMBER 

KAUPUM HRINGINN
TIL STYRKTAR
SAMTÖKUM 
SYKURSJÚKRA
FÆST Í ÖLLUM APÓTEKUM

Bíldshöfða - Sími 585 7220 - OPIÐ ALLA DAGA

12 ga – fyrir 25 skot. 
Verð: 3.490

Riffilskot. Verð: 1.090 – 50 stk.

folk@frettabladid.is

Ég vil vekja upp 
spurningar um 

kynímyndir og af hverju það 
er í lagi fyrir konur að gera út 
á kynlíf en ekki karlmenn. Af 
hverju konur mega mála sig 
en ekki karlmenn.
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Verð áður .....................  3.990
Tilboðsverð...................  2.990
Þú sparar......................  1.000

Verð áður .....................  4.990
Tilboðsverð...................  2.990
Þú sparar......................  2.000

Verð áður .....................  4.999
Tilboðsverð...................  2.990
Þú sparar......................  2.009

Verð áður .....................  3.990
Tilboðsverð...................  2.990
Þú sparar......................  1.000

Verð áður .....................  5.990
Tilboðsverð...................  2.990
Þú sparar......................  3.000

Verð áður .....................  3.499
Tilboðsverð...................  2.990

Einstakt seríutilboð
Kauptu tvær og fáðu þá ódýrari 

á 50% afslætti

Verð áður .....................  5.990
Tilboðsverð...................  3.990
Þú sparar......................  2.000

33%
 Allt fyrir heilsuna

Verð áður ................. 114.990
Tilboðsverð.................  99.990
Þú sparar....................  15.000

Öll heimilistæki
á allt að 50% afslætti

Verð áður ...................  39.990
Tilboðsverð.................  34.990
Þú sparar......................  5.000

Kitchen Aid
Blandari

Verð áður ...................  19.900
Tilboðsverð.................  15.900
Þú sparar......................  4.000

20%

Verð áður .....................  5.999
Tilboðsverð...................  4.799
Þú sparar......................  1.200

20%

Severin
Brauðrist

Verð áður .....................  9.990
Tilboðsverð...................  6.990
Þú sparar......................  3.000

30%

Tristar

Verð áður ...................  10.990
Tilboðsverð...................  8.990
Þú sparar......................  2.000

Tristar
Mínútugrill

Verð áður .....................  7.497
Tilboðsverð...................  3.749
Þú sparar......................  3.749

50%

Cuisiner

Verð áður ...................  10.990
Tilboðsverð...................  6.990
Þú sparar......................  4.000

36%

Tristar
Blandari

Verð áður ...................  19.999
Tilboðsverð.................  14.999
Þú sparar......................  5.000

Verð áður .....................  5.990
Tilboðsverð...................  4.792
Þú sparar......................  1.198

20%

Tristar
Creme Brulee sett

25%

AEG
Vampyr 
ryksuga

Verð áður ...................  79.900
Tilboðsverð.................  59.900
Þú sparar....................  20.000

Verð áður ...................  74.900
Tilboðsverð.................  64.900
Þú sparar....................  10.000

Exquisit Exquisit
Þurrkari

Tvennutilboð
og þú sparar 34.830

50%

VERÐ
ÁÐUR

TILBOÐS
VERÐ

ÞÚ
SPARAR TVENNUTILBOÐ ÞÚ

SPARAR

ROOMBA 520
RYKSUGA 73.900 68.358 5.543 + 16.070

ROOMBA 555
RYKSUGA 85.900 79.458 6.443 + 17.270

SCOOBA 385
SKÚRINGAVÉL 86.800 80.290 6.510

                  Áhaldasett + Hvít  + Lituð
Verð áður ........... 99.980 102.980
Tilboðsverð ........... 79.990 82.990
Þú sparar ........... 19.990 19.990

Aðeins í nokkra daga

Ergorapido
Skafthandryksuga

Odea Giro

Kitchen Aid
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Tónleikar  ★★★★★

GRM
Austurbæ 4. nóvember 2010

„Megas, geturðu hjálpað mér 
aðeins áður en ég hengi mig í 
þessu?“ Þessi orð Gylfa Ægisson-
ar þegar hann var að vandræðast 
með gítarólina gáfu tóninn fyrir 
tónleika þeirra félaga ásamt Rún-
ari Þór Péturssyni í Austurbæ 
á fimmtudagskvöldið. Þeir hóf-
ust með því að þeir þrír komu sér 
fyrir á sviðinu með gítarana og 
tóku nokkur lög án frekari undir-
leiks. Það var ljóst strax frá fyrstu 
tónunum að þetta yrðu skemmti-
legir tónleikar. Stemningin var létt 
og þremenningarnir reyttu af sér 
brandarana, aðallega samt Gylfi. 
Eftir Í sól og sumaryl og Stolt sigl-
ir fleyið mitt kom Jybbí jei sem 
Gylfi söng að mestu og hafði breytt 
nafni Stebba í laginu í Megas.

Samstarf þessara þriggja 
alþýðutónlistarhetja hefði ein-
hvern tímann verið óhugsandi, en 
í dag er það sjálfsagt og algerlega 
að gera sig. Eftir nokkur lög kom 
hljómsveitin inn á sviðið, gítarleik-
ari, bassaleikari og trommuleikari 
og þá hækkaði styrkurinn og kraft-
urinn jókst. GRM tók lög eins og 
Gígja, Sjúddírarí rei, Spáðu í mig 
og Brotnar myndir við góðar und-
irtektir, enda salurinn greinilega 
skipaður hörðum aðdáendum.

Eftir hlé var enn hækkað í græj-
unum og lög eins og Út á gólfið, 
Reykjavíkurnætur, Við Birkiland 
og Drottningin vonda voru keyrð 
áfram í þéttum og kraftmiklum 
rokkútgáfum. Mjög flott. Þegar 
Minning um mann fékk að hljóma 
og Megas hóf upp raust sína í öðru 
erindinu fékk maður gæsahúð af 
hrifningu. Fullkomið. Tæpum 
tveim tímum og nítján lögum eftir 
að tónleikarnir hófust töldu þeir 
félagar í síðasta lagið, Lóa Lóa sem 
lokaði flottri dagskrá. Eftir upp-
klapp kom svo Fatlafól, við mikinn 
fögnuð tónleikagesta og svo Jybbí 
jei aftur, nú í öflugri rokkkeyrslu.

Á heildina litið voru þetta frá-
bærir tónleikar. Hljómsveitin 
stóð sig mjög vel. Það var smá hik 
af og til á framlínumönnunum, 
menn ekki alveg vissir hver ætti 
að syngja næsta erindi og svona, 
en það kom ekkert að sök. Það er 
reyndar gaman að bera þessa tón-
leika saman við tónleika Megasar 
á Listahátíð í sumar. Þar var horft 
upp og allt straufínt. Sérskrifað-
ar framsæknar útsetningar og 
sprenglærðir atvinnutónlistar-
menn. Athyglisvert, en virkaði ekk-
ert sérstaklega vel. Nú var farið í 
hina áttina. Púkkað upp á gamla 
neyslufélaga, veðraða knæpuspil-
ara og útjaskaða smellakónga og 
viti menn. Svínvirkaði!

Það kom á óvart að þó að það 
hafi verið nokkuð þéttskipað í 
salnum var ekki uppselt. Þrátt 

fyrir alla útvarpssmellina þá eru 
GRM enn þá við jaðarinn. Fjöldinn 
velur Frostrósir. En fjöldinn missti 
af flottum tónleikum og frábærri 
skemmtun! 

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Gylfi Ægisson, Rúnar 
Þór og Megas voru léttir og hressir og 
fóru á kostum í Austurbæ á fimmu-
dagskvöldið.

Þrír saman, enn meira gaman

Í MIKLU STUÐI Rúnar Þór, Megas og Gylfi Ægisson reyttu af sér brandarana á sviðinu í Austurbæ á fimmtudagskvöldið. Þess á 
milli fóru þeir á kostum með öll sín frægustu lög. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tónlistarmennirnir og vinirnir 
Gylfi Ægisson, Rúnar Þór og 
Megas stigu á svið í Austurbæ þar 
sem þeir fluttu lög af plötu sinni 
MS GRM. 

Samvinna þessara þriggja lands-
þekktu, en í leiðinni gjörólíku 
manna sem höfðu aldrei komið 
fram saman á tónleikum fyrr, 
tókst vel og svo virðist sem þetta 
óvenjulega verkefni hafi gengið 
fullkomlega upp. Þeir sungu mörg 
af sínum vinsælustu lögum við 
góðar undirtektir gesta.

Loksins 
saman á 
tónleikum

Andrea og Lilja Guðmundsdætur voru á meðal gesta. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Þorsteinn og Sveinfríður hlustuðu á 
Gylfa, Rúnar og Megas hefja upp raust 
sína.

Þórarinn og Halldór Halldórssynir mættu 
á tónleikana í Austurbæ. 

Jóhanna Þórhallsdóttir og Óttar Guð-
mundsson litu inn.

1. Í sól og sumaryl
2. Stolt siglir fleyið mitt
3. Jybbí jei
4. 1.12.87
5. Jón á röltinu
6. Gígja
7. Sjúddírarí rei
8. Spáðu í mig
9. Brotnar myndir
10. Ábending
11. Leiðin undir regnbogann
-
12. Út á gólfið
13. Reykjavíkurnætur
14. Mærin í Smáralind
15. Minning um mann
16. Við Birkiland
17. Drottningin vonda
18. Rauða rauðka
19. Lóa Lóa
-
20. Fatlafól
21. Jybbí jei  

LAGALISTINN

Ashtanga vinyasa yoga
byrjendanámskeið hefst 9. nóvember

Skráðu þig núna á yoga@yogashala.is

Yoga shala
Engjateig 5, 2. hæð, sími 553 0203, www.yogashala.is

reykjavík

Gleðidagar í CARAT 
Smáralind

fimmtudag – sunnudags
20% afsláttur af öllum 

skartgripum 
Af hverjum 10 þúsund krónum gefum við

handsmíðaðan skartgrip í jólapakka
Fjölskylduhjálpar Íslands

Gullsmiðirnir í CARAT

Félagsfundur
Sjálfsbjörg félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, 
heldur félagsfund þriðjudaginn 9.nóvember 
kl. 19.30 í félagsheimilinu, Hátúni 12

Fundarefni:
Kynning á fyrirhugaðri þjónustu- og 
þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar.

Kaffiveitingar
Allir velkomnir

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

STÝRÐU UMRÆÐUNNI Í ÁTT TIL ÞÍN
Meiri Vísir.



Andlitsmálun

Perlað á 2. hæð

20% afsláttur
af barnagleraugum

Firði • S: 555 4789           

Veljum  íslenskt

www.lyfogheilsa.is
Firði

20% af Barnalínunni

frá Gamla Apótekinu

20% af barnavítamínum

Pollapönk

MARKAÐUR
FJARÐAR
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Tónlist: Jóhann G. Jóhannsson  ★★★
Tónlist: Ýmsir syngja Jóhann G  ★★

Johann G in English
Jóhann G. Jóhannsson

Fínn þverskurður

Það ætti að vera skylda fyrir alla þá 
sem hyggjast hasla sér völl í dægur-
laga- og popptónlist að kynna sér verk 
og texta Jóhanns G. Jóhannssonar. 
Allavega ættu þeir að fara í masterclass 
hjá Jóhanni og heyra hvernig ofur-
smellurinn Don‘t Try to Fool Me varð til 
en lagið er ein besta dægurfluga sem 
flögrað hefur um á öldum ljósvakans. 

Fyrri safnplatan, Johann G in English, 
er kærkomin fyrir yngri kynslóðina sem 
langar að hlusta á nýrri og eldri lög tónlistarmannsins án þess að þurfa leita 
dyrum og dyngjum að gömlum diskum. Nýju lögin eru sem fyrr haganlega 
samin, útsetningarnar eru áreynslulausar, þetta er vandað heldrimannapopp 
þar sem ekki er reynt of mikið á hlustandann með tilraunastarfsemi. Eldri 
lögin hafa auðvitað sannað tilverurétt sinn og lifa góðu lífi enn í dag.  

Á seinni plötunni reyna nokkrir valinkunnir listamenn við lög Jóhanns og 
útkoman er náttúrlega misjöfn eins og gengur og gerist með slíka diska. 
Ung söngkona, Sigrún Vala, stendur sig vel, sem og djasssöngkonan Stine 
August. Fönksveitin Jagúar stendur fyrir sínu með lagið Money Can‘t Buy 
You Love og þá er einstaklega skemmtilegt að heyra í hinni fornfrægu 
hljómsveit Bo Halldorsson Band sem samkvæmt bókinni var stofnuð fyrir 
tónleikaferð Björgvins um Rússland 1982. Diskurinn verður hins vegar 
leiðigjarn til lengdar og Jóhann G. mætti skoða það í fúlustu alvöru að fá 
einhverjar af hinum nýju stjörnum, listamenn á borð við Hjálma, FM Belfast, 
Retro Stefson og Diktu, til að leika lögin sín. Freyr Gígja Gunnarsson

Niðurstaða: Johann G in English er tvískipt safn þar sem flutningur Jóhanns 
sjálfs stendur upp úr. Ábreiðudiskurinn er hins vegar ekki nógu spennandi 
eins og slíkum diskum hættir oft til að verða.

Sambíófeðgarnir Björn Árnason, rekstrarstjóri nýja bíósins, og Árni Samúelsson tóku 
á móti gestum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sambíóin opnuðu nýtt bíó í 
Egilshöll sem er talið vera 
með þeim glæsilegustu í 
Evrópu. Góðir gestir mættu 
í opnunarhófið sem var 
haldið á fimmtudagskvöld. 
Eftir hófið var gaman-
myndin Due Date sýnd og 
var góður rómur gerður að 
ræmunni og hinum glænýju 
bíósölum.

Stórglæsilegt bíó

Guðlaugur Þór Þórðarson og Ágústa 
Johnson mættu í opnunarhófið.

Sigfús Sigfússon, María Sólveig Héðins-
dóttir og Vigfús Þór Árnason voru 
brosmild í Egilshöll.

Útvarpsmaðurinn Sigurður Hlöðversson 
og Guðmundur Pálsson kíktu í bíó.

Magnea Snorradóttir og systurnar Kristín 
og Ingunn Helgadætur voru á meðal 
gesta.

Sveinbjörn Tómasson, Tómas Tómasson 
og Sigurður Sveinbjörnsson skoðuðu 
nýja bíóið.

TAKTU VEL Á MÓTI SÖLUFÓLKI OKKAR
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„Hörkuspennandi, nístingsköld 
og löðrandi í illsku.“ 

The Times

„Fínn Mankell, 
ófagur og ískyggilegur.“

Le Figaro

„Göldrótt saga . . . Mankell hrífur.“
Los Angeles Times

Ný æsispennandi glæpasaga eftir 
metsöluhöfundinn HENNING MANKELL

Þórdís Gísladóttir þýddi

„Göldrótt saga.“
         Los Angeles Times
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Fantasíur Kjarvals
Jón Engilberts

Gunnlaugur Blöndal

Málverk 
óskast til kaups

Áhugasamir vinsamlegast sendi 
upplýsingar á netfangið 

thsteinn@simnet.is

Félagasamtök

Íþróttafélög

10. bekkjafélög

Mikið úrval af jóla pappír í 
pökkum einnig krullubönd
jólakortum og pakkamiðum

Ertu í 
fjáröflun?

Karton Ís Art ehf
S:565 1933

karton@karton.is

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogur  |  Sími: 510 1400  |  Fax: 510 1499  |  www.vatnsvirkinn.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Söngkonan Christina Aguilera 
vill ekki vera eftirbátur Britn-
ey Spears því hún er líka að und-
irbúa nýja plötu. Fyrr á þessu 
ári gaf Aguilera út sína fjórðu 
hljóðversplötu, Bionic, sem fékk 

dræmar 
viðtökur. 
Innan við 
milljón ein-
tök seldust, 
sem er það 
lélegasta á 
ferli söng-
konunn-
ar. „Núna 
langar mig 
að kafa 
dýpra og 
meira í átt 
að Stripp-
ed-plötunni 
sem var 
mjög per-
sónuleg og 

innhverf,“ sagði Aguilera. Bionic 
fór á toppinn í Bretlandi í sumar 
en hún er eigi að síður minnst 
selda platan í sögu breska vin-
sældalistans sem nær toppnum.

Ný plata frá 
Aguilera

CHRISTINA AGUILERA
Aguilera er að undirbúa 
nýja plötu, rétt eins og 
Britney Spears.

Þorsteinn Joð Vilhjálmsson 
skiptir yfir í handboltann. 
Hann verður ekki í vand-
ræðum með að finna álits-
gjafa enda næstum annar 
hver maður verið atvinnu-
maður í íþróttinni.

„Við erum neðarlega á öllum list-
um í heiminum nema í handbolta. 
Þar erum við meðal þeirra bestu,“ 
segir Þorsteinn J. Vilhjálmsson. 
Hann mun stýra HM-stofu fyrir 
heimsmeistaramótið í handbolta 
sem fram fer í janúar á næsta ári 
í Svíþjóð en keppnin verður að 
þessu sinni á Stöð 2 Sport, ekki 
RÚV eins og öll önnur stórmót 
íslenska landsliðsins í handbolta. 
Þorsteinn og félagar munu hita upp 
fyrir keppnina í byrjun desember 
þegar sýnt verður beint frá nokk-
urs konar Norðurlandamóti en 
alvaran hefst svo þann 14. janúar 
þegar Ísland mætir Ungverjalandi 
í Norrköping.

Þorsteinn viðurkennir að það sé 
vissulega himinn og haf milli vin-

sælda fótboltans og handboltans 
á heimsvísu. „En þetta er þjóðar-
íþróttin okkar, ef það er eitthvað 
sem sameinar þjóðina um eitt mál-
efni þá er það handboltinn. Þetta er 
því stór íþrótt í huga Íslendinga,“ 
segir Þorsteinn. Að sögn Þorsteins 
verður HM-stofan með svipuðum 
hætti og fyrir stórmótin í fótbolta, 
sérfræðingar munu mæta til leiks 
og kryfja leikina og Þorsteinn ætti 
ekki að vera í neinum vandræðum 
með að finna gamlar kempur sem 
þekkja leikinn út og inn.

Hins vegar vaknar óneitanlega 
upp gamall kvíðadraugur þegar 
ljóst er að tjalda á öllu til og gera 
„strákunum okkar“ hátt undir 
höfði. Því þegar væntingarnar hafa 
verið miklar og Íslendingar hafa 
ætlað að sigra heiminn í parketlögð-
um íþróttahöllum hefur niðurstað-
an oftar en ekki valdið vonbrigðum. 
„Ég er ekkert mikið að hugsa um 
það. Og ég held að það skipti engu 
máli hvort væntingarnar séu mikl-
ar eða litlar, það er dauður maður 
sem hefur ekki gaman af því að 
horfa á HM í handbolta í janúar.“ 

 freyrgigja@frettabladid.is

Handboltinn er 
þjóðaríþróttin 

VÆNTINGAR SKIPTA ENGU Þorsteinn Joð stjórnar HM-stofu fyrir HM í handbolta sem 
fram fer í Svíþjóð.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leikkonan Jessica Alba vill ekki 
yfirgefa dóttur sína, Honor Marie, 
til að leika í kvikmynd nema hún sé 
handviss um að myndin verði góð. 
Alba á hina tveggja ára dóttur með 
eiginmanni sínum Cash Warren. 

„Tíminn sem ég er ekki með dótt-
ur minni þarf að vera þess virði. 
Þess vegna sagði ég við umboðs-
menn mína eftir að ég byrjaði aftur 
að leika: Þetta snýst allt um góðan 
leikstjóra,“ sagði Alba. Næst leikur 
hún í gamanmyndinni Little Fock-
ers á móti Ben Stiller og Robert 
De Niro. „Ég er feimin. Ég vil ekki 
vera miðpunktur athyglinnar. En 
þegar ég leik í gamanmyndum losa 
ég um allar hömlur og mér verður 
alveg sama.“ 

Hin 29 ára Alba segist jafnframt 
eiga auðveldara með að taka gagn-
rýni eftir því sem hún eldist. „Ég 
var alltaf mjög hrædd við gagn-
rýni. Alltaf þegar ég var gagn-
rýnd tók ég því mjög persónulega 
en núna finnst mér þetta ekkert 
vandamál.“ 

Nýjasta mynd Alba er hasar-
myndin blóðuga, Machete, þar sem 
leikstjórinn er Robert Rodriguez, 
sami maður og leikstýrði henni í 
Sin City.

Dóttirin í forgang

MEÐ DÓTTURINNI Alba vill ekki yfirgefa 
dóttur sína nema ærin ástæða sé til.



KRINGLAN OG LAUGAVEGUR 44 · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

SKÍFAN OPNAR Á 

LAUGAVEGI 44
Í DAG KL. 10.

 

18.00 – Orphic oxtra!
18.30 – Bjartmar og Bergrisarnir
19.00 – Lifun
19.30 – Cliff Clavin

Opnunarpartý
milli 18 – 20

KR
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5.999,-20 stk í boði

5.999,-20 stk í boðioði
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1.499,-50 stk í boði
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1.499,-50 stk í boði C
D
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1.499,-50 stk í boði C
D

1.499,-50 stk í boði
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D

1.499,-50 stk í boði

999,-25 stk í boði

999,-25 stk í boði

49.999,-PLAYSTATION 30 stk í boði

Lifandi tónlist og léttar veitingar

 Tilboðin gilda aðeins í Skífunni Laugavegi.

20.000,-
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

4.000,-
AFSLÁTTUR

5.000,-
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR
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- bara lúxus
Sími: 553 2075

STONE 5.45, 8 og 10.15  16

MACHETE 8 og 10.15  16

ÚTI ER ÆVINTÝRI 2(650 kr), 4 og 6 L

SOCIAL NETWORK 7.30 og 10 7

AULINN ÉG 3D 2(950 kr), 4 og 6   L

AULINN ÉG 2(650 kr) og 4   L

Tilboð í bíó. Gildir á allar merktar sýningar

BESTA SKEMMTUNIN

14.000 gestir

ÓRÓI

����
H.S. MBL

LET ME IN

BRUCE WILLIS, MORGAN 
FREEMAN, JOHN MALKOV-
ICH OG HELEN MIRREN ERU 
STÓRKOSTLEG Í ÞESSARI 
ÓTRÚLEGA SKEMMTILEGU 
GRÍNMYND

����
HOLLYWOOD REPORTER

���
EMPIRE

ROBERT DOWNEY JR. OG ZACH GALIFIANAKIS EIGA
 EFTIR AÐ FÁ ÞIG TIL AÐ GRENJA ÚR HLÁTRI

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

AKUREYRI

10

10

10

10

10

10

10

ÆVINTÝRI SAMMA-3D ísl.kl. 12 - 1.55 - 3.50 - 6.10
DUE DATE 
11.45 - 1.50 - 4 - 5.45 - 8 - 8.20 -10.15 -10.40
RED kl. 3.45 - 6 - 8.05 og 10.30
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D ísl. kl. 11.45 - 1.45 - 4
ALGJÖR SVEPPI-3D ísl. Tali kl. 12 og 2
ÓRÓI kl. 5,55
THE SWITCH kl. 8
LET ME IN kl. 10,20 16

12

12

12 12

L

L

L

L

L

L

L

10

10

DUE DATE kl. 5:50 - 8 - 10:20
RED kl. 8 - 10:30
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
THE SWITCH kl. 5:50 - 8
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali  1:30 - 3:40
LEGEND OF THE GUARDIANS-3D ótxt Ensku kl. 5:50
THE TOWN kl. 10:20
FURRY VENGEANCE kl. 1:50 - 3:40

16

12

L

L

L

L

DUE DATE kl. 5:50 - 8 - 10:20
DUE DATE  kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
RED            kl. 8 / sýnd sunnudag kl.8 - 10:30
JACKASS 3D Forsýnd Laugardag kl. 10:30
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
LET ME IN kl. 8 - 10:30
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
ÓRÓI                                        kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE TOWN kl. 8
FURRY VENGEANCE kl. 2 - 4 - 6 
DINNER FOR SCHMUCKS kl. 5:50 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 4

7

16

16

L

L

L

L

DUE DATE kl. 8 - 10:10
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D kl. 2 - 6
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 4
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4
ÓRÓI kl.  6
RED  kl.  8 - 10:10

SPARBÍÓ KR 650 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

SÍMI 564 0000 FULLKOMIN GÆÐI

L
12
16
16
L
16
16
7
12
L
L
L

SÍMI 462 3500

12
16
L
12
L

JACKASS 3D kl. 10 FORSÝNING laugard.

MACHETE kl. 8 - 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2 kl.2 (700kr.) - 4
INHALE  kl. 6 - 8  lau. / 6 - 8 - 10 sun.
AULINN ÉG 2D/3D kl.2 (2D 600kr.) - 4 (3D) 

SÍMI 530 1919

L
12
L
16
7
12
L

YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER kl. 5.45 - 8 - 10.15
KIDS ARE ALLRIGHT kl. 10
MEÐ HANGANDI HENDI kl. 2 - 4
INHALE kl. 6 -  8 - 10
SOCIAL NETWORK kl. 3 - 6 - 9
BRIM   kl. 2 - 4 - 6 - 8
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2 kl.2 (700kr.) - 4

EASY A kl. 8 FORSÝNING laugardag

JACKASS 3D kl. 8 FORSÝNING sunnudag

MACHETE kl. 5.40 - 8 - 10.20
MACHETE LÚXUS kl. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2 kl.1 (700kr.) - 3
INHALE  kl. 6 - 10.40 
TAKERS  kl. 10
SOCIAL NETWORK kl. 5.20 - 8 - 10.35
BRIM kl. 1 (aðeins sunnudag) kl. 3 (lau.)
EAT PRAY LOVE kl. 5 - 8
AULINN ÉG 2D kl. 1 (700kr.) - 3.20
AULINN ÉG  3D kl. 1 (950kr.) - 3.20

.com/smarabio

Gleraugu ekki innif.

NÝTT Í BÍÓ!
FORSÝNING FORSÝNING

FORSÝNINGAR
UM HELGINA

LAUGARDAG KL. 8 - SMÁRABÍÓ

SUNNUDAG KL. 8 - SMÁRABÍÓ
LAUGARDAG KL. 8 - BORGARBÍÓ

kl. 1:30 álf, 1:30, kringl, 
4 ak, 1.30 kefl. kl. 2 self.

kl. 2 álf, 2, kringl, 2 ak kl. 2 álfabakka 
kl. 1:50 í kringlunni

kr. 650

 950 KR. 3D (MERKT GRÆNU)

SPARBÍÓ

650 2D

Útgáfufyrirtækið Kimi Records 
ætlar að dreifa fyrstu plötu hljóm-
sveitarinnar Miri, Okkar, í Evrópu 
undir merkjum þýsku útgáfunnar 
Morr. Svipaður háttur hefur verið 
hafður á með plötur hljómsveitanna 
FM Belfast og Benna Hemm Hemm, 
sem eru báðar á mála hjá Kimi.

„Morr hefur verið að vinna með 
Kimi sem dreifingaraðili í Evrópu 
og okkur barst til eyrna að Thomas 
Morr væri mjög áhugasamur um 
okkur,“ segir Hjalti Jón Sverrisson 
úr Miri og á þar við stofnanda 
Morr.

Baldvin Esra Einarsson hjá Kimi 
Records segir að Miri hafi vakið 
töluverða athygli á Airwaves-hátíð-
inni og þýskir fjölmiðlar hafi sýnt 
þeim áhuga. Umfjöllun um hljóm-
sveitina er því væntanleg þar í 
landi á næstunni.

Miri er rokksveit sem hefur 
starfað í fimm ár með hléum. Hún 
gaf út eina EP-plötu áður en stóra 
platan „Okkar“ kom út hér á landi í 
sumar við góðar undirtektir. Platan 
er án söngs fyrir utan eitt lag sem 
Örvar Þóreyjarson Smárason úr 
múm syngur. 

Baldvin Esra telur framtíð Miri 
bjarta í tónlistarheiminum. „Við 
höfum mikla trú á þessum strák-
um. Við höfðum aldrei það að 
markmiði að gefa plötuna þeirra 

bara út á Íslandi,“ segir hann og 
vonar að sveitin komist í auknum 
mæli á tónleikaferðir erlendis og 
á tónlistarhátíðir á næstu árum. 
 - fb

Morr dreifir nýrri plötu Miri

MIRI Platan Okkar með Miri verður sett í dreifingu undir merkjum Morr í Evrópu.



Velkomin í nýja Egilshöll!
Framkvæmdum við kvikmyndahús Egilshallar er lokið. SAMbíóin hafa tekið til starfa og þar 
með bæst í líflegan hóp fyrirtækja og félaga með aðsetur í Egilshöll. Afþreying og skemmtun 

fyrir alla fjölskylduna, góður aðbúnaður til íþróttaiðkunar og næg bílastæði.

Í TILEFNI DAGSINS ...

PI
PA

R\
TB

W
A

  
SÍ

A
  

1
0

2
7

3
4

fyrir alla fjölskylduna 
frá kl. 13–16

Kynning á starfsemi 
félagsins milli 
kl. 14 og 16.
Reyndu skotfimi 
þína, aldurstakmark 
15 ár í fylgd 
forráðamanns.

Fjölbreytt starfsemi og 
aðalskrifstofur Fjölnis 
eru í Egilshöll. Komdu 
í heimsókn.

Ókeypis aðgangur 
að öllum tímum og í 
tækjasal. Prófaðu t.a.m. 
Body Pump kl. 10, 
Tabata kl. 11 eða 
herþjálfun kl. 12.

Frítt á skauta Heilsuakademían Skotfélag Reykjavíkur Fjölnir

Reginn ehf. þakkar samstarfsaðilum sínum árangursríkt og farsælt samstarf og býður alla velkomna í Egilshöll.
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sport@frettabladid.is

WILLUM ÞÓR ÞÓRSSON  hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari Íslands í Futsal eða innanhússknattspyrnu. 
Ísland sendir lið til keppni í undankeppni EM í Futsal í fyrsta sinn í janúar næstkomandi og fer riðill Íslands fram í 
íþróttahúsinu á Ásvöllum frá 21. til 24. janúar. Með í riðlinum verða lið Grikklands, Armeníu og Lettlands. 

HANDBOLTI Tölfræðin sem Björg-
vin Páll Gústavsson landsliðsmark-
vörður skildi eftir sig í tveimur 
síðustu landsleikjum er sláandi. Á 
þeim 28 mínútum sem hann lék í 
leikjunum gegn Lettland og Aust-
urríki í undankeppni EM 2012 varði 
hann ekki eitt einasta skot af þeim 
tuttugu sem hann fékk á sig. Hann 
segir í samtali við Fréttablaðið að 
næstu 2-3 dagar eftir tapleikinn 
gegn Austurríki hafi verið erfiðir.

„Þetta var algjörlega nýtt fyrir 
mér – að lenda svona á vegg. Ég 
kom sjálfum mér mikið á óvart 
þar sem ég hef verið að standa mig 
vel með mínu félagsliði. Í síðustu 
þremur leikjum fyrir landsleik-
ina var ég með 50 prósenta mark-
vörslu. Þetta var mikið áfall fyrir 
mig, þar sem mér hefur yfirleitt 
gengið mjög vel með landsliðinu,“ 
segir Björgvin Páll.

Hann segir að leikirnir hafi 
þó verið ólíkir. Gegn Lettum var 
vörnin slök og hann komst aldrei 
í takt við leikinn. „Hreiðar [Guð-
mundsson] kom þá inn og varði 
mjög vel og mikið af skotum úr 
dauðafærum,“ segir hann.

„En gegn Austurríki var allt 
annað uppi á teningnum. Þrátt 
fyrir góðan varnarleik fann ég mig 
aldrei. Ég var búinn að liggja lengi 
yfir austurríska liðinu en fyrsta 
skotið sem ég fékk á mig var frá 
manni sem skaut á stað sem hann 
var óvanur að skjóta á. Það kom af 
stað óöryggi hjá mér. Ég hef aldrei 
misst sjálfstraustið í leik á ævinni 
en það gerðist í þessum leik. Það 
var ný tilfinning fyrir mig.“

Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari kippti honum af 
velli eftir aðeins tíu mínútur. „Ég 
er aldrei sáttur þegar ég er tek-
inn út af og yfirleitt er ég brjál-
aður út í þjálfarann. En ekki þá. 
Ég vissi upp á mig sökina og var 
landsliðstreyjunni til skammar,“ 
segir Björgvin.

Hann ætlar þó að nota þetta 
mótlæti til að efla sig. „Það var 
kannski ágætt að lenda í þessu 
núna. Ég get lært af þessu. Síðasta 
vika hefur verið besta æfingavika 
mín á ferlinum og vonandi mun 
þetta hjálpa mér í framtíðinni. 

Þetta voru 28 slæmar mínútur 
með landsliðinu og nú hef ég tæki-
færi til að bæta fyrir þetta í næsta 
leik. Það versta er að það er langt 
á milli landsleikja og það er erfitt 
að bíða.“

Ísland er nú með tvö stig í riðlin-
um í undankeppninni, einu á eftir 
Austurríki og Þýskalandi. Björg-
vin segir þó enga ástæðu til að 
örvænta.

„Þetta var bara einn slæmur 
leikur og alls enginn heimsendir. 
Það besta væri að vinna Þjóðverja 

í næstu tveimur leikjum og skilja 
þá eftir. Austurríki er með gott lið 
og það er engin skömm að því að 
tapa fyrir því á útivelli. Hins vegar 
var alger óþarfi að spila eins og við 
gerðum. Það er þó gott að það gerð-
ist í þessum leik en ekki á HM [í 
Svíþjóð í janúar]. Þar getum við 
bætt fyrir þessi mistök.“

Hann ætlar að koma tvíefldur til 
baka. „Ég mun nota þetta á réttan 
hátt til að berja mig áfram. Ég hef 
alltaf þurft að hafa mikið fyrir öllu 
í lífinu.“ eirikur@frettabladid.is

Var treyjunni til skammar
Björgvin Páll Gústavsson missti sjálfstraustið í landsleiknum gegn Austurríki og 
segir að það sé í fyrsta sinn sem það gerist á ferlinum. Hann ætlar að nota mót-
lætið sem áskorun til að bæta sig og á erfitt með að bíða eftir næsta landsleik.

BJÖRGVIN PÁLL Fann sig illa í leikjunum gegn Lettlandi og Austurríki.
 MYND/DIENER/NINA MANHART

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson og félagar í CB Gran-
ada unnu sinn fyrsta leik í spænsku úrvalsdeildinni 
um síðustu helgi eftir að hafa tapað fyrstu fjórum 
leikjum sínum. Jón Arnór þurfti að ganga í gegnum 
mótlæti og veikindi í upphafi tímabilsins en er allur 
að koma til.

„Síðasti leikur var alveg ofboðslega mikilvægur 
og við sýndum flottan karakter í leiknum með því að 
koma til baka eftir að hafa lent 17 stigum undir,“ segir 
Jón Arnór, sem var með 15 stig í leiknum þar sem 
hann hitti úr 4 af 6 þriggja stiga skotum sínum. 

„Við spiluðum náttúrlega við Valencia, Bar-
celona og Caja Laboral, þrjú af toppliðunum, 
í fjórum fyrstu leikjunum. Það var ekki að 
hjálpa okkur og það var því ekkert ótrúlegt að 
við skyldum tapa á móti þeim liðum. Við vorum 
því ekkert að stressa okkur mikið á því að við 
værum búnir að tapa fyrstu fjórum leikjunum. 
Þetta er samt farið að líta miklu betur út hjá 
okkur,“ segir Jón Arnór.

„Ég er búinn að vera nokkuð sáttur við síð-
ustu tvo leiki en ég var lélegur á undir-
búningstímabilinu og í fyrstu þremur 
leikjunum,“ segir Jón Arnór. Skýr-
ing er komin á því af hverju hann 
skoraði ekki stig á 22 mínútum í 
fyrsta leik tímabilsins en hann 
spilaði leikinn fárveikur. 

„Ég vaknaði um nóttina fyrir 
Valencia-leikinn, var flökurt og 
kominn með bullandi hita. Ég 

spilaði leikinn og byrjaði inni á. Ég held að ég hafi 
aldrei spilað jafnmargar mínútur þegar ég hef spilað 
svona illa. Þá loksins fékk ég að spila helling þegar 
ég var að skíta upp á bak. Ég var alveg örmagna eftir 
leikinn og svo var ég svo rosalega veikur á heimleið-
inni. Ég var slæmur í átta daga og missti mörg kíló. 
Ég var lengi að ná mér upp úr því,“ segir Jón Arnór, 
sem þurfti meðal annars að fara á spítala til að fá 
næringu í æð.

„Mér líður mjög vel núna og er búinn að vera góður 
í síðustu tveimur leikjum,“ segir Jón en hann er 

búinn að hækka stigaskor sitt í fjórum leikjum 
í röð. 

„Hlutverkið er svipað og í fyrra og ég er sátt-
ur við það. Ég kem inn af bekknum og er að 
spila svipað margar mínútur og í fyrra. Varnar-
hlutverkið er mjög stórt hjá mér og svo skýt ég 

boltanum þegar ég fæ opin skot. Ég reyni bara 
að skjóta eins mikið og ég get á þessum tíma 
sem ég fæ,“ segir Jón Arnór í léttum tón. Hann 

leysir Coby Karl af í liðinu en Coby er 
sonur George Karl, þjálfara Denver 

Nuggets.
Granada á útileik á Menorca um 

helgina og þar segir Jón Arnór 
að liðið eigi að vinna. Hvort hann 
bæti stigaskorið sitt enn frekar á 
bara eftir að koma í ljós. - óój

Jón Arnór Stefánsson hefur hækkað stigaskorið sitt í fjórum leikjum í röð:

Þetta lítur miklu betur út

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Baldur Ingimar Aðal-
steinsson er genginn í raðir nýliða 
Víkings í Pepsi-deild karla. Hann 
gerði tveggja ára samning og 
kveður nú Val eftir sjö ára dvöl á 
Hlíðarenda.

„Mér fannst kominn tími á að 
róa á önnur mið,“ sagði Baldur. 
„Svo höfðu Víkingar samband og 
mér leist vel á það sem þeir höfðu 
fram að færa. Félagið ætlar sér 
stóra hluti. Mér fannst kjörið að 
hoppa á það tækifæri og taka þátt 
í því sem er fram undan þar.“

Baldur er þriðji nýi leikmaður-
inn sem Víkingar hafa fengið til 
sig en fyrir voru þeir Björgólfur 
Takefusa og Pétur Georg Mark-
an komnir til félagsins. „Þar að 
auki eru margir ungir og efnilegir 

strákar hjá félaginu sem og reynd-
ir leikmenn eins og Helgi Sigurðs-
son. Það er góð blanda og þetta er 
flott lið.“

Baldur kom við sögu í sautján 
leikjum með Val í sumar, skoraði í 
þeim þrjú mörk og segist vera laus 
við öll meiðsli. „Ég held að ég hafi 
farið til sjúkraþjálfara alls fjórum 
sinnum allt árið. Ég lenti í veseni 
árið 2008 þegar ég þurfti að fara í 
tvær aðgerðir vegna rifins liðþófa 
en ég er í góðu lagi núna.“

Baldur er einn fárra leikmanna 
sem hafa afrekað að vera Íslands- 
og bikarmeistari með tveim-
ur liðum. Það gerði hann með ÍA 
(Íslandsmeistari 2001 og bikar-
meistari 2003) og Val (2007 og 
2005). - esá

Baldur Aðalsteinsson kominn til nýliða Víkings:

Góð blanda hjá Víkingi

VÍKINGUR Baldur Aðalsteinsson er genginn í raðir Víkinga í Fossvoginum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Man. Utd. – Wolves
Birmingham – West Ham
Blackburn – Wigan
Blackpool – Everton
Fulham – Aston Villa
Sunderland – Stoke
QPR – Reading
Watford – Nottingham
Barnsley – Leicester
Coventry – Leeds
Doncaster – Millwall
Norwich – Burnley
Sheffi eld Utd. – Ipswich   

140.000.000
28.500.000
22.800.000
47.500.000
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Nú er potturinn orðinn 
ennþá stærri. Vertu með 
og tippaðu fyrir kl. 14 
í dag, laugardag.

SÖLU LÝKUR 6. NÓV. KL. 14.00 

1 X 2

TIPPAÐU Á NÆSTA SÖLUSTAÐ EÐA Á 1X2.IS



Er byggt á Smart Energy
Inniheldur góð kolvetni
Veitir þægilega og góða orku
Engin örvandi efni
Aðeins náttúruleg litarefni
Án Aspartam 
Hentar jafnt fyrir unga sem aldna

"A great sports drink 
which works during training 
and competition"
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

11.35 Deal or No Deal  12.15 Deal or No 
Deal  12.50 Deal or No Deal  13.25 My 
Family  14.00 Keeping Up Appearances  
14.30 After You‘ve Gone  15.00 
Absolutely Fabulous  15.30 Absolutely 
Fabulous  16.00 Vicar of Dibley  16.30 
Last Choir Standing  17.30 Dancing with 
the Stars  18.30 Dancing with the Stars  
19.10 My Family  19.40 Silent Witness  
20.30 Live at the Apollo  21.15 Hustle  
22.10 Top Gear  23.00 Deal or No Deal  
23.35 Deal or No Deal

11.30 Elsker dig for evigt?  12.00 Borgen  
13.00 Gudstjeneste i DR Kirken  14.00 
Lulu og Leon  14.45 HåndboldSøndag  
16.30 Shanes verden  17.00 
Hammerslag  17.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret  18.00 Venstres landsmøde  
19.00 Borgen  20.00 21 Søndag  20.40 
Fodboldmagasinet  21.05 Elskerinder  
21.55 Kriminalkommissær Foyle  23.30 
Udfordring: Guantanamo 

Sjónvarp Norðurlands er end-
urtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

11.45 4-4-2  14.00 Glimt av Norge  
14.10 Sjøsprøyt  14.50 Solgt!  15.20 De 
ukjente  16.20 Den store reisen  17.00 
Bokprogrammet  17.30 Newton  18.00 
Søndagsrevyen  18.45 Sportsrevyen  
19.05 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu  19.35 Maestro  20.35 Anna 
Karenina  21.30 Levende begravet  22.20 
Kveldsnytt  22.40 Det globale matfatet  
23.30 Borgen

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.03 
Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05 
Sumar raddir 09.03 Heimur hugmynd-
anna 10.05 Veðurfregnir 10.15 Bókaþing 
11.00 Guðsþjónusta í Ástjarnarkirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Einfarar - Fyrri hluti 15.00 
Útvarpsperlur: Að vera skemmtilegur 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 17.30 
2+2 eru 5 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 
20.10 Tónleikur 21.10 Tilraunaglasið 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25 Um 
ljúfan dreng  sem lifir enn 23.20 Sagnaslóð 
00.05 Næturtónar

08.00 Morgunstundin okkar   

10.30 Hringekjan  ( e)

11.25 Landinn (e)

11.55 Návígi (e)

13.55 Saga vísindanna - Hvern-
ig komumst við hingað? (6:6) (e)

15.45 Kraftaverkið (e)

16.30 Sykursýki - Sjúkdómur 
21. aldar? (e)

17.00 Íslandsglíman (e)

17.20 Táknmálsfréttir 

17.30 Önnumatur (e)

18.00 Stundin okkar 

18.28 Með afa í vasanum 
(52:52) 

18.40 Skúli Skelfir (52:52) 

19.00 Fréttir 

19.35 Veðurfréttir 

19.40 Landinn Frétta- og þjóð-
lífsþáttur í umsjón fréttamanna um 
allt land. 

20.10 Íslenska alþjóðasveitin 
Heimildarmynd eftir Ingvar Á. Þóris-
son um störf íslensku alþjóðabjörg-
unarsveitarinnar á Haítí eftir jarð-
skjálftann mikla í janúar.

21.25 Himinblámi Norskur 
myndaflokkur sem gerist á eynni 
Ylvingen norðarlega í Noregi. 

22.15 Sunnudagsbíó - Hleyp 
þeim rétta inn Sænsk verðlauna-
mynd frá 2008. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna.

23.55 Silfur Egils (e)

01.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok 

08.00 World Golf Champion-
ship 2010 

13.00 Golfing World 

13.45 World Golf Champion-
ship 2010 

18.00 PGA Tour Yearbooks 

18.45 World Golf Champion-
ship 2010 

23.45 ESPN America 

07.00 Aðalkötturinn 

07.25 Litla risaeðlan 

07.40 Sumardalsmyllan 

07.45 Lalli

07.50 Elías 

08.00 Algjör Sveppi 

08.50 Go Diego Go! 4 

09.15 Mörgæsirnar frá Mad-
agaskar 

09.35 Ógurlegur kappakstur 

10.00 Histeria! 

10.25 Beverly Hills Chihuahua 

12.00 Spaugstofan 

12.30 Nágrannar 

13.50 Nágrannar 

14.15 Smallville (4:22) 

15.00 Modern Family (15:24) 

15.25 Grey‘s Anatomy (6:22) 

16.20 Eldsnöggt með Jóa Fel 
(6:12) 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.20 Frasier (14:24) 

19.45 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll 
heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki. 

20.30 Hlemmavídeó (3:12) Frá-
bærir gamanþættir.

21.05 The Mentalist (5:22) 
Þriðja serían í frumlegri spennuþátta-
röð um Patrick Jane, sjálfstætt starf-
andi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar 
í Kaliforníu. 

21.55 Numbers (3:16) Sjötta 
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki 
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem 
sameina krafta sína við rannsókn 
flókinna sakamála. 

22.40 The Pacific (8:10) Magn-
aðir verðlaunaþættir frá framleiðend-
um Band of Brothers.

23.35 60 mínútur 

00.25 Spaugstofan 

00.55 Daily Show: Global Ed-
ition 

01.20 V (8:12) 

02.05 The Event (6:13) 

02.50 Dollhouse (5:13) 

03.40 Akeelah and the Bee 

05.30 The Mentalist (5:22)

08.00 Custody 

10.00 The Bucket List 

12.00 Bedtime Stories

14.00 Custody 

16.00 The Bucket List 

18.00 Bedtime Stories 

20.00 Analyze This 

22.00 Hitman 

00.00 Next 

02.00 Witness 

04.00 Hitman 

06.00 Mr. Deeds

16.10 Bold and the Beautiful 

16.30 Bold and the Beautiful 

16.50 Bold and the Beautiful 

17.10 Bold and the Beautiful 

17.35 Bold and the Beautiful 

18.00 Spaugstofan Spéfuglarnir 
Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, 
Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason 
fara nú yfir atburði liðinnar viku og 
sýna okkur þá í spaugilegu ljósi.

18.25 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþátta-
konungnum Loga Bergmann. 

19.15 Ísland í dag - helgarúrv-
al Hröð og skemmtileg samantekt 
með því helsta sem boðið var uppá í 
Íslandi í dag í vikunni sem er að líða.

19.40 Auddi og Sveppi Frábær 
skemmtiþáttur með Audda og 
Sveppa þar sem félagarnir eru með 
allskyns skrautleg uppátæki.

20.10 Ameríski draumurinn 
(4:6) Hörkuspennandi og spreng-
hlægilegir þættir með Audda og 
Sveppa auk Gillzeneggers og Villa 
Naglbíts.

20.55 Little Britain (3:6) Stöð 2 
rifjar nú upp þættina sem slógu svo 
rækilega í gegn með þeim félögum 
Matt Lucas og David Williams.

21.25 Little Britain (4:6) 

21.55 Little Britain (5:6)

22.25 Little Britain (6:6) 

22.55 Little Britain USA (1:6)

23.20 Sex and the City (5:18) 

23.50 ET Weekend 

00.35 Sjáðu 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV

07.35 Derby - Portsmouth 

09.20 Man. Utd. - Wolves 

11.05 Blackpool - Everton 

12.50 Premier League World 
2010/11

13.20 Arsenal - Newcastle Bein 
útsending.

15.45 Liverpool - Chelsea Bein 
útsending.

18.00 Sunnudagsmessan 

19.00 WBA - Man. City 

20.45 Sunnudagsmessan 

21.45 Arsenal - Newcastle 

23.30 Sunnudagsmessan 

00.30 Liverpool - Chelsea 

02.15 Sunnudagsmessan 

11.55 Uppdrag Granskning  13.10 
Handboll  15.00 Simning  16.55 Sportnytt  
17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Landet runt  18.00 Sverige!  18.30 
Rapport  18.55 Regionala nyheter  19.00 
Starke man  19.30 Sportspegeln  20.15 
Historiens smartaste svindlare  21.05 
Inferno  21.35 Skolfront  22.05 Life  
23.05 Mördare okänd

19.00 Alkemistinn         

19.30 Stjórnarskráin         

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Undir feldi         

21.30 Rokk og tja tja         

22.00 Hrafnaþing         

23.00 Vogaverk         

23.30 Ævintýraboxið         

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn         

11.45 Rachael Ray (116:175)

13.15 Rachael Ray (118:175) 

14.00 Dr. Phil (41:175)

14.45 Dr. Phil (42:175) 

15.25 Judging Amy (5:23)

16.10 Spjallið með Sölva (7:13) 

16.50 Nýtt útlit (7:12) 

17.40 Parenthood (5:13) 

18.30 Rules of Engagement 
(2:13) 

18.55 The Office (11:26) 

19.20 Hæ Gosi (6:6) 

19.50 Fyndnar fjölskyldu-
myndir (6:10) Bráðfyndinn fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru bæði 
innlend og erlend myndbrot. 

20.15 Psych (3:16) Bandarísk 
þáttaröð um ungan mann með ein-
staka athyglisgáfu sem aðstoðar lög-
regluna við að leysa flókin sakamál.

21.00 Law & Order: Special 
Victims Unit (14:22) Bandarísk 
sakamálasería um sérdeild lögregl-
unnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi.

21.50 Leverage (8:15) Spennandi 
þáttaröð um þjófahóp sem rænir þá 
sem misnota vald sitt og ríkidæmi.

22.40 House (11:22) Bandarísk 
þáttaröð um skapstirða lækninn 
dr. Gregory House og samstarfs-
fólk hans.

23.30 Nurse Jackie (5:12) 

00.00 Last Comic Standing 
(9:14) 

00.45 Sordid Lives (9:12)

01.10 CSI: Miami (11:25) 

01.55 Pepsi MAX tónlist 

10.10 Meistaradeild Evrópu: 
Shakhtar - Arsenal 

11.55 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk Sýnt frá öllum leikj-
unum í Meistaradeild Evrópu i knatt-
spyrnu. 

12.35 Napoli - Liverpool Evrópu-
deildin.

14.20 Formúla 1 Útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kapp-
aksturinn í Brasilíu.

15.30 Formúla 1 Bein útsending 
frá Formúlu 1 kappakstrinum í Bras-
ilíu.

18.15 Inside the PGA Tour 
2010 Skyggnst á bak við tjöldin í 
PGA mótaröðinni í golfi. Árið sem 
framundan er skoðað gaumgæfilega 
og komandi mót skoðuð.

18.45 La Liga Report Leikir helg-
arinnar í spænska boltanum krufðir 
til mergjar og hitað upp fyrir leikina 
á Spáni.

19.20 F1: Við endamarkið 

19.50 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Atl. Madrid 

21.50 Spænski boltinn: Getafe 
- Barcelona 

23.35 F1: Við endamarkið 

> Lisa Kudrow

„Ég hef lært það í gegnum tíðina 
að heimurinn ferst ekki þótt ég geri 
mistök.“
Lisa Kudrow leikur í gamanmyndinni 
Analyze This frá árinu 1999, en þar 
leikur hún eiginkonu sálfræðings sem 
tekur að sér mafíósa í sálfræðimeð-
ferð. Analyze This er á dagskrá 
Stöðvar 2 Bíó klukkan 20.00 í 
kvöld.

STÖÐ 2 KL. 20.30

Hlemmavídeó
Frábærir gamanþættir með Pétri 
Jóhanni Sigfússyni sem leikur 
Sigga sem er fráskilinn og býr einn 
rétt hjá Hlemmi og rekur gamla 
vídeóleigu sem hann erfði eftir 
föður sinn. Þetta gerir hann þó allt 
af veikum mætti og takmörkuðum 
áhuga enda snúast dagdraumar 
hans um annað. Siggi hefur 
nefnilega alltaf átt sér þann draum 
æðstan að verða einkaspæjari.

Það er

Sjónvarp Símans

Sími

Netið

Sjónvarp

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
3

7
5

5Á siminn.is sérðu hvort þitt heimili hefur aðgang 
að Sjónvarpi Símans. Til að ná Sjónvarpi Símans 
þarf að hafa ADSL tengingu hjá Símanum.

Fullt af frábæru efni á 0 kr. 
fyrir krakka sem vakna snemma 
Fyrir aðeins 790 kr. á mánuði færðu aðgang að gífurlegu 
úrvali af vönduðu sjónvarpsefni. Einnig færðu SkjáBíó þar 
sem þú færð helling af fyrsta flokks barnaefni á 0 kr. og 
getur leigt þér þúsundir bíómynda.

Fáðu þér Sjónvarp Símans í 800 7000, á siminn.is 
eða í næstu verslun.



RISA
MARKAÐUR

HINN EINI SANNI

NÚ AÐ MIÐHRAUNI 2, GARÐABÆ
við hliðina á Dýraríkinu Opið alla daga

frá 12:00 til 18:00

Útsöluvörur frá

ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKUÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

Mikið úrval af útivistarvörum, fatnaði og skómMikið úrval af útivistarvörum, fatnaði og skóm
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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

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

 Sjónvarp Norðurlands er endurtekið 
allan sólarhringinn og um helgar.

20.00 Hrafnaþing         
21.00 Græðlingur         
21.30 Svartar tungur         
22.00 Björn Bjarna         
22.30 Mótoring         
23.00 Alkemistinn         
23.30 Stjórnarskráin         
00.00 Hrafnaþing         

16.05 Nágrannar 

17.35 Nágrannar 

18.00 Lois and Clark: The New 
Adventure (10:21) 

18.45 ER (22:22)

19.30 Auddi og Sveppi 

20.00 Logi í beinni 

20.50 Hlemmavídeó (2:12) 

21.20 Curb Your Enthusiasm (8:10) 
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þátta-
röðinni. 

21.55 Steindinn okkar Drepfyndinn 
sketsaþáttur með nýstirninu Steinda Jr.

22.20 The Power of One Bráðskemmti-
legur þáttur með dávaldinum Peter Powers.

22.50 Lois and Clark: The New 
Adventure (10:21) 

23.35 ER (22:22) 

00.20 Spaugstofan 

00.50 Auddi og Sveppi 

01.20 Logi í beinni 

02.05 Hlemmavídeó (2:12) 

02.35 Curb Your Enthusiasm (8:10) 

03.05 Steindinn okkar 

03.30 The Power of One 

04.00 Sjáðu

04.25 Fréttir Stöðvar 2 

05.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.00 Morgunstundin okkar       Gurra grís, 
Teitur, Sveitasæla, Otrabörnin, Konungsríki 
Benna og Sóleyjar, Mærin Mæja, Mókó, Einu 
sinni var... lífið, Hrúturinn Hreinn.

10.02 Latibær (136:136) 

10.35 Að duga eða drepast (20:20)(e)

11.20 Hvað veistu? - Demantar fyrir 
alla (e)

11.50 Á meðan ég man (9:9) (e)

13.55 Bikarinn (e)

15.00 Sportið (e)

15.30 Íslandsmótið í handbolta Bein 
útsending frá leik Hauka og Selfoss í N1-
deildinni í handbolta.

17.35 Táknmálsfréttir 

17.45 Útsvar (e)

19.00 Fréttir 

19.30 Veðurfréttir 

19.35 Hringekjan Skemmtiþáttur í um-
sjón Guðjóns Davíðs Karlssonar. 

20.30 Á hálum ís Bandarísk gamanmynd 
frá 2007. Árið 2002 voru tveir skautadansarar 
sviptir ólympíuverðlaunum og settir í ævilangt 
keppnisbann fyrir slagsmál. (e)

22.05 Karlar í krapinu Bandarísk bíó-
mynd frá 2007. Fjórir miðaldra menn fara 
í ævintýraferð á vélhjólum frá Cincinnati til 
Kyrrahafsstrandar Bandaríkjanna. 

23.45 Gersemi Frönsk bíómynd frá 2004. 
Ung kona í auraleit fer á fjörurnar við barþjón 
sem hún heldur að sé auðkýfingur. (e)

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

11.45 Rachael Ray (114:175) 

13.15 Dr. Phil (38:175) 

13.55 Dr. Phil (39:175) 

14.35 Dr. Phil (40:175) 

15.20 Judging Amy (4:23) 

16.05 America‘s Next Top Model 
(5:13) 

16.55 90210 (1:22) 

17.40 Psych (2:16) 

18.25 Game Tíví (8:14) 

18.55 The Ricky Gervais Show (2:13) 

19.20 The Marriage Ref (8:12) 

20.05 Fyndnar fjölskyldumyndir (5:10) 
Bráðfyndinn fjölskylduþáttur þar sem sýnd 
eru bæði innlend og erlend myndbrot, sem 
kitla hláturtaugarnar og koma öllum í gott 
skap. 

20.30 Hamlet 2 

22.05 Dirty Pretty 
Things 

23.45 Spjallið með 
Sölva (7:13) Sölvi Tryggva-
son fær til sín góða gesti og 
spjallar um lífið, tilveruna og 
þjóðmálin. 

00.25 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny 
(8:8) 

00.30 Rachael Ray (117:175) 

00.50 Friday Night Lights (9:13) 

01.40 Whose Line Is It Anyway (14:20) 

02.05 Premier League Poker II (14:15) 

03.50 Jay Leno (139:260) 

04.35 Jay Leno (140:260) 

05.20 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

08.00 World Golf Championship 2010 

13.00 Golfing World 

13.45 World Golf Championship 2010 

18.00 PGA Tour Yearbooks 

18.45 World Golf Championship 2010 

23.40 LPGA Highlights 

01.00 ESPN America 

06.00 ESPN America 

06.59 Sumardalsmyllan 

07.04 Þorlákur 

07.14 Gulla og grænjaxlarnir 

07.24 Hvellur keppnisbíll 

07.34 Tommi og Jenni 

08.00 Algjör Sveppi 

10.05 Maularinn 

10.25 Ofuröndin 

10.45 Leðurblökumaðurinn 

11.10 Stuðboltastelpurnar 

11.35 iCarly (12:25) 

12.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.45 Logi í beinni 

14.35 Sjálfstætt fólk 

15.15 Pretty Little Liars (10:22) 

16.00 Hlemmavídeó (2:12) 

16.35 Auddi og Sveppi 

17.10 ET Weekend 

17.55 Sjáðu 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl 
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sig-
urjónsson og Örn Árnason fara nú yfir at-
burði liðinnar viku og sýna okkur þá í spaugi-
legu ljósi.

20.05 Inkheart Ævintýramynd með með 
Brendan Fraser og Elizu Bennett í aðalhlut-
verkum. 

21.55 The Baxter Rómantísk gamanmynd 
um óvænta atburði í lífi ungs manns tveimur 
vikum fyrir brúðkaupið hans.

23.25 December Boys Myndin er byggð 
á samnefndri skáldsögu Michaels Noonan 
með Daniel Radcliffe í aðalhlutverki og fjallar 
um fjóra munaðarlausa drengi sem keppa 
um athygli einnar fjölskyldu.

01.10 Year of the Dog

02.45 Snakes on a Plane 

04.30 Spaugstofan 

05.00 ET Weekend 

05.45 Fréttir 

08.00 My Girl 

10.00 The Jane Austen Book Club

12.00 Ice Age 

14.00 My Girl 

16.00 The Jane Austen Book Club 

18.00 Ice Age 

20.00 Yes Man 

22.00 La Bamba

00.00 Dracula 2: Ascension 

02.00 The Number 23 

04.00 La Bamba 

06.00 Analyze This 

07.50 Inside the PGA Tour 2010 

08.15 Lech - Man. City Evrópudeildin.

10.00 Meistaradeild Evrópu: Köben-
havn - Barcelona 

11.45 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

12.25 Á vellinum 

12.55 Formúla 1 - Æfingar 

14.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu 

14.35 Sterkasti maður Íslands 

15.15 F1 föstu-
dagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í For-
múlu 1 kappakstr-
inum

15.45 Brasilía 
Bein útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappakstrinum 
í Brasilíu.

17.20 La Liga Report Leikir helgarinnar í 
spænska boltanum krufðir til mergjar.

19.40 The Tour Championship Útsend-
ing frá The Tour Championship mótinu í golfi.

22.30 UFC 120 Útsending frá UFC 120 
þar sem margir af bestu bardagamönnum 
heims mættu.

10.10 Premier League Review 2010/11

11.05 PL Classic Matches: Aston Villa 
- Liverpool, 1998 

11.35 Premier League World 2010/11

12.05 Premier League Preview 
2010/11 

12.35 Bolton - Tottenham Bein útsend-
ing frá leik Bolton og Tottenham í ensku úr-
valsdeildinni.

14.45 Man. Utd. - Wolves Bein útsend-
ing frá leik Man. Utd og Wolves í ensku úr-
valsdeildinni. Sport 3. Blackpool - Everton 

17.10 Derby - Portsmouth Bein útsend-
ing frá leik Derby og Portsmouth í ensku 1. 
deildinni.

19.15 Blackpool - Everton 

21.00 Sunderland - Stoke 

22.45 Fulham - Aston Villa 

00.30 Birmingham - West Ham 

> Brendan Fraser
„Ég hef svo mikla ánægju af lífi mínu. Ég 
á fallega konu og örvandi og þrosk-
andi starfsferil. Ég er hamingjusam-
asti gaur sem ég þekki.“
Brendan Fraser fer með aðalhlut-
verk í gamanmyndinni Inkheart 
ásamt Elizu Bennett. Inkheart er á 
dagskrá Stöðvar 2 í kvöld klukkan 
20.05.

Á miðvikudagskvöldið sá ég ansi áhugavert viðtal í Kastljósi 
Ríkisútvarpsins. Þóra Arnórsdóttir hafði lagt leið sína á Selfoss 
ásamt Agli Eðvarðssyni myndatökumanni til að ræða við 
mann að nafni Gunnar, sem keyrði alla leið á suðurpólinn 
fyrir fimm árum, og spyrja hann spjörunum úr. Gunnar er á 
leiðinni aftur suður eftir með félaga sínum, Ástvaldi rakara, 
nú á tveimur bílum í stað eins. Bílarnir eru að sjálfsögðu 
sérútbúnir og á leiðinni verður notast við lífrænt eldsneyti, 
etanól. Ferðin er því eins konar eldsneytistilraun um leið og 
hún reynir á útsjónarsemi og andlegt þol ferðalanganna.

Já, ekki skyldi vanmeta andlega þáttinn. Það kom nefni-
lega glögglega í ljós þegar Þóra spurði Gunnar hvort hann 
hlakkaði til. „Já og nei,“ var svarið. „Þetta var erfitt síðast.“ Að 
svo mæltu lét hann undan geðshræringunni og gaf merki um 
grið frá auga myndavélarinnar. Þetta fannst mér merkilegt. Í 
viðtalinu og umfjölluninni allri kom nefnilega greinilega fram 

að ferðin kostar gríðarlegan undirbúning og ekkert smotterí af 
peningum. Markmiðið með slíkum tilkostnaði og fyrirhöfn er 
þrekraun sem er svo geigvænleg að fullharðnaðir skipstjórar 
beygja af aðspurðir heima í stofu.

Sæunn eiginkona Gunnars sat einnig fyrir svörum, öllu 
glaðbeittari en húsbóndinn. Hún verður samferða körlunum 
niður að odda Suður-Ameríku en snýr síðan við og ætlar á 
tangónámskeið í Buenos Aires. Ég verð að viðurkenna að mér 
finnst það töluvert meira lokkandi tilhugsun að dansa við 
sambýliskonuna í fæðingarborg tangósins en að þvælast um 
ísi lagðar auðnir. Maður gæti jafnvel farið á völlinn í leiðinni. 
En kannski lá lykillinn að ævintýrinu öllu saman í fyrstu 
spurningunni sem Þóra bar upp:

„Gunnar, þegar maður er búinn að fara einu sinni á suður-
pólinn, fyrir fimm árum, af hverju ætti maður að fara aftur?“

„Ætli maður sé ekki ruglaður?“

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON SÁ TILFINNINGAÞRUNGIÐ VIÐTAL Í KASTLJÓSINU

Hví ekki að skella sér bara á suðurpólinn?
FA

B
R
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N Ath! Aðeins 2 dagar eftir
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Í KVÖLD

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

10.10 ‚Allo ‚Allo!  10.40 ‚Allo ‚Allo!  11.15 Dancing 
with the Stars  12.30 Dancing with the Stars  13.10 
The Weakest Link  14.00 Deal or No Deal  14.35 
Deal or No Deal  15.10 Deal or No Deal  15.45 
Deal or No Deal  16.25 Deal or No Deal  17.00 
The Weakest Link  17.50 Top Gear  18.40 The 
Black Adder  19.15 The Black Adder  19.50 The 
Inspector Lynley Mysteries  20.35 The Inspector 
Lynley Mysteries  21.20 Deal or No Deal  21.55 
Deal or No Deal  22.35 Spooks  23.25 Deal or No 
Deal  00.00 New Tricks

10.00 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.01 Tidens 
tegn  10.45 Sign up  11.00 DR Update - nyheder 
og vejr  11.10 Troldspejlet  11.35 Inspector Morse  
13.20 Han, Hun, Dirch og Dario  15.10 Niels 
Hausgaard show 2010  16.10 Før søndagen  16.20 
Held og Lotto  16.30 Hulter til bulter - med Louise 
og Sebastian  17.00 Pingvinerne fra Madagascar  
17.30 TV Avisen med vejret  17.55 SportNyt  
18.05 Min Sport  18.30 Så er der hund  20.00 
Kriminalkommissær Barnaby  21.35 Robin og 
Marian  23.20 Kriminalkommissær Foyle

10.10 Førkveld  10.50 Kakekongene  12.15 
Nasjonalgalleriet  12.45 Matlyst  13.15 Monsoon 
Wedding  15.05 Maestro  16.05 På tro og 
are  16.35 Beat for beat  17.30 Krem Nasjonal  
18.00 Lørdagsrevyen  18.45 Lotto-trekning  18.55 
Fleksnes  19.25 De ukjente  20.25 Den store 
reisen  21.05 Sjukehuset i Aidensfield  21.50 
Viggo på lørdag  22.15 Kveldsnytt  22.30 Terapi 
for korte lunter

10.15 Mitt i naturen  10.45 Kvinnan i mitt liv  
11.00 Rapport  11.05 Doobidoo  12.25 Engelska 
Antikrundan  13.20 Skogskyrkogården  14.55 
Rapport  15.00 Simning  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.15 Från Lark Rise till Candleford  18.15 
Svenska hemligheter  18.30 Rapport  18.45 
Sportnytt  19.00 Dansbandskampen  20.30 
Robins  21.00 Rapport  21.05 Mördare okänd  
22.50 Den röda fiolen  

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr Samfélaginu 
09.03 Út um græna grundu 10.05 Veðurfregnir10.15  
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 
14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 
15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Útvarpsraddir: Ingibjörg Þorbergs 17.00 Matur er 
fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Bláar nótur í bland 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir  19.00 
Óperukvöld Útvarpsins: Perlukafararnir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Stefnumót 
23.00 Vikulokin 00.05 Næturtónar

STÖÐ 2 KL. 19.35
Spaugstofan
Spéfuglarnir Karl Ágúst Úlfsson, 
Pálmi Gestsson, Sigurður Sigur-
jónsson og Örn Árnason fara nú 
yfir atburði liðinnar viku í eftirlætis 
laugardagsþætti þjóðarinnar síð-
ustu tuttugu árin og sýna okkur þá 
í spaugilegu ljósi. Í FULLUM GANGI Í PERLUNNI

FRÁ 29. OKT. TIL 21. NÓV.
GÍFURLEGT ÚRVAL AF ÖLLUM TEGUNDUM 
TÓNLISTAR, HLJÓÐBÓKA OG DVD MYNDA 

Í FULLUM GANGI Í PERLUNNI

Nú í bíó
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Bíl kvikmyndagerðarmannsins 
Heimis Sverrissonar var stolið 
fyrir utan heimili hans á Njáls-
götu á miðvikudaginn var. Bíllinn 
er grænn Benz af árgerðinni 1979 
og því um antíkgrip að ræða. 

„Ég var nýkominn heim eftir 
tökur og lagði bílnum fyrir utan 
húsið. Tveimur klukkustundum 
síðar var hann horfinn. Vitni sagð-
ist hafa séð tvo menn í mjög annar-
legu ástandi brjótast inn í bílinn og 
keyra niður Njálsgötuna og beint 
í flasið á tökuliði kvikmyndarinn-
ar Gauragangs. Þeir keyrðu beint 
aftan á einn trukkinn sem töku-
liðið var með og héldu svo glæfra-
akstrinum áfram. Sem betur fer 
slasaðist enginn,“ segir Heimir. 

Hann eignaðist bílinn fyrr í 
sumar og hefur síðan þá eytt mikl-
um tíma í að gera bílinn upp og því 
er þetta fyrst og fremst mikið til-
finningalegt tjón fyrir Heimi. „Við 
notuðum bílinn við tökur á mynd-
inni Djúpinu í sumar og ég keypti 
hann í kjölfarið af Þorsteini Bach-
mann leikara. Þetta er rosalegur 

kaggi og í góðu ástandi þannig að 
ég vil gjarnan fá hann aftur. Hann 
er það sérstakur að það ætti ekki 
að vera hægt að rúnta um bæinn 
á honum án þess að eftir honum 
verði tekið,“ segir Heimir, sem 
biður fólk um að hafa augun opin 
og gera lögreglu viðvart sjái það 

bílinn einhvers staðar á ferð. „Ég 
veit að hann er klesstur að fram-
an núna eftir áreksturinn við töku-
lið Gauragangs, annars vona ég að 
hann sé nokkurn veginn í heilu 
lagi,“ segir hann að lokum. - sm

Frægri Benz-bifreið stolið

FLOTTUR BÍLL Bíllinn er af árgerðinni 
1979 og telst því vera hálfgerð antík. 
Hann var notaður við tökur á kvikmynd-
inni Djúpinu í sumar. FÓRNARLAMB ÞJÓFA Benz-bifreið 

kvikmyndagerðarmannsins Heimis 
Sverrissonar var stolið fyrir utan heimili 
hans á miðvikudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heimildarmynd um harðkjarnasveitina 
Mínus verður fyrsta mynd stofnkvölds kvik-
myndaklúbbsins Arnarhreiðursins, sem 
hefur aðsetur í Bíó Paradís. Myndin þótti það 
umdeild á sínum tíma að hún átti aldrei að 
koma fyrir augu almennings og er því sveipuð 
eins konar goðsagnakenndum ljóma. Myndin 
verður sýnd á miðvikudag klukkan 20.30.

Grímur Þórðarson, umsjónarmaður Arnar-
hreiðursins, segist hafa vitað af myndinni í 
mörg ár og þótti kjörið að hefja göngu klúbbs-
ins með látum. Leikstjórar myndarinnar eru 
Frosti Runólfsson og Haraldur Sigurjónsson 
og fylgdu þeir Mínusmönnum eftir á árunum 
2001 til 2005. 

„Þetta er án efa ein svæsnasta heimildar-
mynd um íslenska hljómsveit sem gerð hefur 

verið. Það var sumt í myndinni sem þurfti að 
fjúka því það var svo svaðalega bannað börn-
um, en þrátt fyrir það er myndin enn eins 
mikið „sex, drugs and rock ‘n‘ roll“ og hugs-
ast getur,“ segir Frosti. Inntur eftir því hvort 
meðlimir sveitarinnar séu sáttir við sýning-
una svarar Frosti því játandi. „Hefði Grímur 
spurt okkur fyrir þremur árum hvort hann 
mætti sýna myndina hefðum við hiklaust sagt 
nei. Strákarnir hafa þroskast það langt frá 
þessu núna að þeim er sama þótt hún sé sýnd. 
Nú geta þeir litið á þetta sem bernskubrek 
sem hægt er að hafa gaman af.“

Miðasala er þegar hafin á sýninguna og 
kostar 1.000 krónur og gildir hér orðtakið 
fyrstir koma fyrstir sjá. Hægt er að nálgast 
miða í Bíó Paradís og á midi.is. - sm

Goðsagnakennd Mínusmynd sýnd á ný

Í ARNARHREIÐRINU Grímur Þórðarson, umsjónar-
maður Arnarhreiðursins, ásamt Frosta Runólfssyni og 
Haraldi Sigurjónssyni, leikstjórum heimildarmyndarinn-
ar um Mínus.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðmundur Gunnarsson

Starf: Sjónvarpsmaður og kynnir í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins.
Aldur: 34 ára.
Fjölskylda: Ég er í sambúð með 
Kristjönu Millu og á eitt barn.
Búseta: Kópavogur.
Stjörnumerki: Oftast er ég vog, en 
stundum er ég meyja. 

Guðmundur verður kynnir í Söngva-
keppni Sjónvarpsins á móti Ragnhildi 
Steinunni Jónsdóttur.

„Þessi stormur í kringum bókina 
er nýr og góður kafli í lífi konungs-
ins. Það kæmi mér ekki á óvart ef 
Karl Gústaf verði laus og liðugur 
áður en langt um líður,“ segir Sig-
ríður Klingenberg spámiðill. 

Allt fór á hvolf í Svíþjóð í vikunni 
þegar upplýst var um svall Karls 
Gústafs Svíakonungs og framhjá-
höld í nýrri bók. „Silvía drottning 
er glæsileg kona en þau eru bara of 
ólík til að geta verið saman. Það er 
mín skoðun og ég held að þau séu 
bæði komin á ákveðinn vendipunkt 
í sínu lífi. Ég held að maður eigi 
samt að taka öllum þessum sögum 
sem koma fram í bókinni með fyrir-
vara,“ segir Sigríður Klingenberg 
enn fremur, en hún átti góðar 
stundir með Karli Gústaf þegar 
hann var staddur hér á landi í ágúst 
við veiðar með góðum hópi manna. 
Meðal annars spáði hún fyrir kon-
ungi og var með honum í einkateiti 
á skemmtistaðnum Austur.

„Konungurinn er með mjög góð-
leg augu og það sá til dæmis aldrei 
á honum vín. Vinkona mín hringdi 
í mig í vikunni og sagði mér frá að 
ég hafði rétt fyrir mér, Svíakon-
ungur er kominn inn á nýjan kafla 
í sínu lífi,“ segir Sigríður. Bókin 
sem um ræðir er ekki skrifuð með 
samþykki Karls Gústafs og lýsir 
honum sem partíljóni og kvenna-
manni miklum. Meðal annars eru 
frásagnir af kynlífspartíum þar 
sem konur voru beinlínis fluttar á 
milli til að halda konungi og vinum 
hans félagsskap. 

En koma þessar lýsingar af 
Karli Gústaf Svíakonungi Sig-
ríði á óvart eftir að hafa eytt með 
honum dágóðum tíma? „Ég má ekki 
tjá mig mikið um þetta enda er það 
ekkert sérstaklega smart. Ég get 
sagt að hann var prúður prins á 

SIGRÍÐUR KLINGENBERG: SVÍAKONUNGUR VAR PRÚÐUR Á ÍSLANDI

Nýtt og gott tímabil að 
hefjast í lífi Karls Gústavs

meðan hann var hér en hann var 
líka hress og skemmtilegur, með 
mikinn húmor,“ segir Sigríður og 
bætir við að hún hafi ekkert nema 
gott um konunginn að segja. Sigríð-
ur segir að hegðun Karls Gústafs 
á skemmtistaðnum Austur styðji 
ekki lýsingarnar af partílíferninu í 
bókinni. En mundi hún lýsa honum 
sem partíljóni? 

„Ja, annaðhvort ertu partíljón 
eða „partypooper“. Í þeim skiln-
ingi var Karl Gústaf partíljón og 

hann sat með bros á vör og sama 
kampavínsglasið allan tímann. Það 
var fullt af konum þarna en hann 
var ekkert að gefa þeim neitt sér-
stakt auga. Í mesta lagi kyssti hann 
sumar á handarbakið enda mikill 
séntilmaður,“ segir Sigríður og 
bætir við að hún finni til með kon-
unginum. „Það eru ekki auðvelt 
hlutskipti að þurfa að vera settleg-
ur allt þitt líf og vera undir vökul-
um augum almennings allan sólar-
hringinn.“  alfrun@frettabladid.is

„KONUNGURINN 
ER MEÐ GÓÐLEG 
AUGU“
Það kæmi Sigríði Klingen-
berg spámiðli ekki á óvart 
ef hjónaskilnaður myndi 
skekja sænsku konungs-
fjölskylduna á næstunni en 
hún spáði fyrir Svíakon-
ungi síðast þegar hann var 
hér á landi við veiðar. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UPP AÐ 
ALTARINU

Ný ljóðabók eftir Sigurbjörgu Þrastardóttur,  
skyldueign einhleypra, kaldhæðinna, hamingju-
samlega giftra og vitanlega allra rómantíkera. 

Fös 5.11. Kl. 20:00  6. sýn  
Lau 6.11. Kl. 20:00  7. sýn 
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  
Sun 21.11. Kl. 15:00 br. sýn.t.  
Lau 27.11. Kl. 20:00  

Sun 28.11. Kl. 20:00  
Lau 4.12. Kl. 20:00
Sun 5.12. Kl. 20:00

Lau 6.11. Kl. 13:00   
Lau 6.11. Kl. 15:00  
Sun 7.11. Kl. 13:00   
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  

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. 15:00 100 sýn.   

Fös 5.11. Kl. 20:00   
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   
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Lau 11.12. Kl. 19:00 Aukas.  
Sun 12.12. Kl. 19:00 Aukas.    

Lau 13.11. Kl. 20:00   
Fim 18.11. Kl. 20:00  Aukas. 

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

Fös 3.12. Kl. 20:00    
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Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Umboðsmaður mætir til 
leiks
RÚV sendi í gær frá sér tilkynningu 
um hverjir hefðu hlotið náð fyrir 
augum hinnar dularfullu Euro-
vision-nefndar sem enginn veit 
hvernig er skipuð. Samkvæmt til-
kynningunni bárust alls 174 lög en 
aðeins fimmtán komust í gegnum 
nálaraugað. Meðal þeirra sem eiga 
lag er María Björk Sverrisdóttir 
sem er kannski þekktust fyrir að 
vera fyrrverandi umboðsmaður 
Jóhönnu Guðrúnar. María Björk 
hefur þó komið víða við á tón-
listarferli sínum en hún starfar 
undir listamannsnafninu 
Aria Haze og heldur 
meðal annars úti 
MySpace-síðu. 
Vinsælasta lag 
Ariu var sennilega 
lagið Ariella sem 
hún flutti með 
rappsveitinni 
Subterranean 
fyrir rúmum tíu 
árum.

Gengur vonandi betur
María Björk er ekki fyrsti umboðs-
maðurinn sem reynir fyrir sér í 
Eurovision. Einar Bárðarson vann 
forkeppnina hér heima með lagið 
Birtu sem Two Tricky fluttu. Einar 
ætlaði auðvitað að sigra heiminn 
í Kaupmannahöfn, vippaði laginu 
yfir á ensku, gaf því nafnið Angel 

en fór heim til Íslands ansi 
tómhentur. Lagið fékk 
aðeins þrjú stig, hafn-
aði í neðsta sæti en 
vonandi verður vegur 
Maríu Bjarkar aðeins 

meiri. - fgg

Eyjólf Ármannsson 
á stjórnlagaþing

Framboð 8914
Lýðræði í stað flokksræðis.

Bein kosning handhafa 
framkvæmdavalds og 

persónukjör þingmanna.

Kynnið ykkur viðfangsefni 
þingsins og mína skoðun á:

eyjolfurarmannsson.com

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1 Rasismi ungliða skók 
sendinefnd Svíþjóðar

2 Biður fólk að dæma ekki 
hana Birtu sína

3 Kexinu lokað: Þetta er bara 
eins og golfklúbbur

4 „Maður sem á tvö svöng börn 
er hættulegur“

5 Misbýður endurútreikningur 
Lýsingar
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