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Helgarútgáfa

Samstiga til framtíðar
Bandaríkjaforseti segir
samvinnu Bandaríkjanna
og Evrópu styrkja hagsmuni
og verja frelsi.
umræðan 20

Fagnaðarefni í kreppu?
Óvíst er hvort trúlofun Vilhjálms prins og Kate Middleton auki vinsældir bresku
konungsfjölskyldunnar.
brúðkaup 36

Koffín hressir ekki

SPILVERKIÐ SAMAN Á NÝ Eftir liðlega 30 ára hlé kemur hin vinsæla hljómsveit Spilverk þjóðanna saman á nýjan leik. Fram undan er
útgáfa nýrrar plötu með vorinu og tónleikar í Hörpu næsta haust. Valgeir Guðjónsson, Egill Ólafsson, Diddú og Sigurður Bjóla segjast eingöngu koma saman
ánægjunnar vegna. Sjá síðu 30.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rannsóknir Jack James
hafa sýnt fram
á skaðsemi
koffíns.
vísindi 46

Leita munka erlendis
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Kaþólska kirkjan á Íslandi vinnur enn að ráðagerðum um að hér á landi rísi
munkaklaustur í nágrenni höfuðborgarinnar. Leit í erlendum klaustrum að
munkum til Íslandsfarar hefur ekki borið árangur. Fyrr verður ekki byggt.
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Hlemmur,
ljósmyndasýning
inu á fimmtuda
Helga Halldórss
g. Sýningin gefur
onar,
tók myndirna
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2008-2009
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Til
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fólks. Sýningin
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Íslens kir sófar
Yfir 90 mismu
Mál og áklæði nandi gerðir.
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• Ræsting sameignar
• Umsjón og eftirlit með sameign
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kr

2010 LAUGARD
AGUR

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473
n býður törfum

thordish@365.is
512 5447

512 5447

t ítalskt hótel
Ótrúleg
Verð
í Mílanó er

Duggu vogi 2

frá 2.900
Moschino
ld. kr SÍÐA 8
/ s: 557 Maison
9510
Opið :
ótrúleg/ævintýraverö
Nánari upplýsingar veittar í síma
www.p
840 8280 kl. 9 – 17 Mánud. - Föstud. frá
9 til 18 og Laugard. atti.is
virka daga.
frá 11 til 16
Umsóknarfrestur er til 3. desember
og skal umsóknum

skilað til formanns hússtjórnar, Kristins
Kristjánssonar,
Strikinu 12, 210 Garðabæ.

heimili &

hönnun
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS

nóvember 2010

UM HÍBÝLI ]

Ískaldir tónar

í
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sagður jólaliturinn.

Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið
Lögfræðingur
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið
auglýsir eftir
lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu
ráðuneytisins.
Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum
hluta á sviði
fiskveiðistjórnunar.
Starfið er bæði spennandi og krefjandi
og leitað er eftir
kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi
með góða
menntun og samstarfshæfileika.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta
ásamt hæfni til
að tjá sig í ræðu og riti.
Frumkvæði , vandvirkni, skipulagshæfni
og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking
á fiskveiðlöggjöfinni
æskileg.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins
og fjármálaráðherra.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Sigurgeir
Þorgeirsson,
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8300.
Umsóknir er hafi að geyma upplý i

Borgun leitar að
hugbúnaðarsérfræðingi

H

Við leitum að reyndum einstaklingi
elgin verður
Starfið felur í sér hugbúnaðarþróun til starfa á Upplýsingatæknisviði Borgunar. handbolta annasöm hjá
þjálfaranu
vegna helstu viðskiptalausna félagsins.
m
Bjarka Sigurðssy

Helstu verkefni:
Þróun hugbúnaðar vegna uppgjöra
fyrir
fyrirtæki, kortaútgefendur og alþjóðleg
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Þarfagreining og innleiðing vegna
aðkeyptra lausna

ni en hann
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TRÚMÁL Þrátt fyrir áralanga leit

hefur kaþólska kirkjan á Íslandi
ekki enn fundið munka til að
manna klaustur sem vonir standa
til að rísi í nágrenni Reykjavíkur.
Að sögn séra Patricks Breen, staðgengils biskups kaþólsku kirkjunnar, er langt í land að hér rísi nýtt
munkaklaustur.
„Fyrst leitum við að munkum
og það mál er ekki enn í höfn,“
segir séra Patrick, en kaþólska

kirkjan hér hefur verið í sambandi
við klaustur víða um heim vegna
þessa.
Séra Patrick segir að kirkjan
vildi helst hafa klaustrið nærri
höfuðborginni til þess að fólk eigi
sem best með að sækja það heim,
hvort heldur sem er um helgar eða
eftir vinnu virka daga.
Eins vanti kaþólsku kirkjuna
samastað fyrir barna- og unglingastarf líkt og þjóðkirkjan starfræki

í Vatnaskógi og víðar. „Við erum
ekki með neitt svoleiðis og viljum
helst hafa munka til slíkra starfa.“
Aðalástæðu áhuga kaþólsku kirkjunnar á byggingu munkaklausturs
hér segir hann vera fyrirbænastarf
sem í klaustrum sé stundað. Þá hafi
sýnt sig í öðrum löndum að opin
munkaklaustur njóti verulegra vinsælda hjá fólki sem sæki þar helgihald eða leiti kyrrðar.
- óká / sjá síðu 6

Morðið á Hannesi Helgasyni:

Meta Gunnar
ekki sakhæfan
DÓMSMÁL Gunnar Rúnar Sigurþórsson játaði fyrir héraðsdómi
í gær að hafa banað Hannesi Þór
Helgasyni í ágúst á þessu ári.
Niðurstaða geðrannsóknar
sem Gunnar Rúnar hefur gengist undir er sú að hann sé ekki
sakhæfur, að sögn Sigríðar Elsu
Kjartansdóttur saksóknara í málinu. Dómari á eftir að úrskurða
endanlega um sakhæfi hans.
Verjandi Gunnars Rúnars
gerir kröfu um lokað þinghald
til verndar sakborningi og fjölskyldu hans.
- jss / sjá síðu 2
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Leiðtogar NATO hittast á mikilvægum fundi í Lissabon í Portúgal:

Hlutur Eik Bank er nú falur:

Vilja yfirgefa Afganistan 2014

Líklega seldur
innan mánaðar

LISSABON Miklar væntingar eru

Þorsteinn, eruð þið þá alltaf
sammála?
„Samál er sammála um að álið sé
málið.“
Þorsteinn Víglundsson er framkvæmdastjóri Samáls, nýstofnaðra samtaka
álframleiðenda á Íslandi.

Vésteinn Hafsteinsson:

Afreksíþróttir
milljarða virði
ÍÞRÓTTIR Vésteinn Hafsteinsson frjálsíþróttaþjálfari segir í
viðtali við Fréttablaðið í dag að
hlúa þurfi mun betur að íslensku
afreksfólki í
íþróttum. Slík
fjárfesting gæti
skilað milljörðum í þjóðarbúið.
„Ef Ísland
myndi eignast Ólympíumeistara yrði
VÉSTEINN
allt vitlaust í
HAFSTEINSSON
öllu þjóðfélaginu. Það hefur
verið sýnt fram á það að slíkur
árangur skili sér í meiri framleiðni á vinnumarkaði sem getur
skilað þjóðarbúinu milljörðum,“
segir Vésteinn. „Evrópumeistaratitill Dana árið 1992 var fimmtán
milljarða danskra króna virði í
þjóðarframleiðslu. Þetta er það
samhengi sem við þurfum að
skoða þessi mál í.“ - esá / sjá síðu 86

Tíu tilboð komin í Hagahlut:

Gæti kostað sex
milljarða króna
VIÐSKIPTI Í kringum tíu óskuld-

bindandi tilboð hafa borist Arion
banka í allt að 29 prósenta kjölfestuhlut í Högum. Frestur til
að skila inn tilboðum rann út á
mánudag.
Á vef Viðskiptablaðsins í gær
segir að í næstu viku verði tekin
ákvörðun um næstu skref í söluferlinu.
Eftir því sem Fréttablaðið
kemst næst er ekki útilokað að lífeyrissjóðirnir eigi eitt tilboðanna,
hugsanlega með Framtakssjóði
Íslands. Verðmæti kjölfestuhlutar
gæti numið allt frá rúmum tveimur til sex milljarða króna, miðað
við mögulegt hlutafjárvirði sem
greiningarfyrirtækið IFS gerði
fyrir skemmstu.
- jab

bundnar við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins, NATO, sem
hófst í Lissabon í gær, en þar
verður meðal annars reynt að ná
samstöðu um að draga herlið út úr
Afganistan fyrir árið 2014.
Þá verða samskipti við Rússa
einnig í brennidepli en þíðu er
að gæta í þeim málum þar sem
Dimitri Medvedev, forseti Rússlands, er meðal gesta fundarins.
Barack Obama Bandaríkjaforseti
sagði að þessi fundur gæti hleypt
nýju lífi í bandalagið.
Anders Fogh Rasmussen, fram-

MIKILVÆGUR FUNDUR Anders Fogh

Rasmussen vonast til að ná sátt um að
draga herlilð NATO úr Afganistan fyrir
2014.
NORDICPHOTO/AFP

kvæmdastjóri NATO, vonast til að
geta tilkynnt að á næsta ári verði
byrjað að fækka í herliðinu, sem

nú telur um 130.000 manns, og
raunhæft verði að ljúka verkefninu árið 2014.
Talið er að NATO miði við að
afganski herinn verði kominn með
stjórn á ástandinu áður en herlið
bandalagsins yfirgefi landið.
Rasmussen segir að NATO muni
ekki hlaupast frá ókláruðu verki.
„Ég held að allar aðildarþjóðir séu tilbúnar að skuldbinda sig
verkefninu eins lengi og til þarf,“
sagði hann.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra situr fundinn fyrir hönd
Íslands.
- þj

VIÐSKIPTI Líklegt þykir að starfsemi Eik Bank í Danmörku verði
seld innan mánaðar. Þetta er mat
Steen Parsholt, núverandi bankastjóra. Eik Bank fór í þrot fyrir
rúmum mánuði og er nú í eigu
dönsku bankasýslunnar.
Nær eingöngu er um netbankastarfsemi að ræða hjá Eik Bank í
Danmörku. Parsholt segir í samtali við netmiðilinn Business.dk í
gær að danskir og erlendir bankar hafi sýnt netbankanum áhuga.
Skuldbindandi tilboðum á að skila
í næstu viku.
- jab

Gunnar Rúnar er
metinn ósakhæfur
Niðurstaða geðrannsóknar sem Gunnar Rúnar Sigurþórsson hefur gengist undir
er sú að hann sé ekki sakhæfur. Hann játaði fyrir héraðsdómi í gær að hafa
banað Hannesi Þór Helgasyni í ágúst. Gæsluvarðhaldið var framlengt í gær.
DÓMSMÁL „Ég játa brotið,“ sagði

Gunnar Rúnar Sigurþórsson,
tuttugu og þriggja ára maður, í
Héraðsdómi Reykjaness í gær. Þar
fór fram þingfesting á ákæru ríkissaksóknara, þar sem Gunnari Rúnari er gert að sök að hafa banað
Hannesi Þór Helgasyni að morgni
sunnudagsins 15. ágúst 2010. Niðurstaða geðrannsóknar sem Gunnar
Rúnar hefur gengist undir er sú
að hann sé ekki sakhæfur, að sögn
Sigríðar Elsu Kjartansdóttur, saksóknara í málinu.
Fjölmargir ættingjar og vinir
voru mættir í dómsal þegar Gunnar Rúnar var leiddur þar inn eftir
hádegið í gær. Ekki voru sæti fyrir
alla í salnum, þannig að nokkrir
urðu að standa meðan þinghald
stóð yfir. Mörgum viðstaddra var
greinilega mjög brugðið þegar
saksóknari las ákæruna upp, en
í henni er lýst þeim áverkum sem
drógu Hannes til dauða. Þar segir
að Gunnar Rúnar hafi banað Hannesi með því að stinga hann ítrekað
með hnífi í brjóst, bak, háls, andlit, handleggi og hendur. „Gengu
hnífstungur meðal annars í hjarta,
lunga og nýra,“ segir í ákærunni.
Þá er þess aðallega krafist að

AÐSTANDENDUR Aðstandendur Hannes-

ar Þórs heitins Helgasonar voru mættir í
dómsal í gær.

ÞORVALDUR LÚÐVÍK Forstjóri Saga
Fjárfestingarbanka er með réttarstöðu
sakbornings í Glitnismálinu svokallaða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Áfram yfirheyrt vegna Glitnis:

Forstjóri Saga
víkur ekki sæti

LEIDDUR FYRIR DÓMARA Gunnar Rúnar Sigurþórsson var leiddur fyrir dómara í gær

þar sem hann játaði að hafa orðið Hannesi Þór Helgasyni að bana í ágúst.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ákærði verði dæmdur til refsingar
en til vara að honum verði gert að
sæta öryggisgæslu á viðeigandi
stofnun.
Fram kom að tveir geðlæknar
myndu leggja yfirmat á geðrannsókn sem Gunnar Rúnar hefði
gengist undir. Samkvæmt henni
er hann ekki talinn sakhæfur, eins
og áður sagði, en dómari úrskurðar endanlega um sakhæfi hans.
Verjandi Gunnars Rúnars, Guðrún Sesselja Arnardóttir, lagði
fram kröfu um að þinghaldið yrði
lokað til verndar sakborningi og
fjölskyldu hans. Til vara að það
yrði lokað þegar Gunnar Rúnar og
geðlæknarnir gæfu skýrslu. Saksóknari tók ekki afstöðu til kröfunnar en vísaði ákvarðanatöku til

Söndru Baldvinsdóttur héraðsdómara, sem tók sér umhugsunarfrest
til 21. desember, þegar þinghaldi
verður fram haldið.
Í málinu gera foreldrar Hannesar Þórs kröfu um að Gunnar Rúnar
greiði þeim miskabætur upp á
samtals fimm milljónir króna, auk
skaðabóta vegna útfararkostnaðar að upphæð tæpar 1,3 milljónir.
Gunnar Rúnar viðurkenndi í gær
bótarétt foreldranna en mótmælti
upphæð kröfunnar. Þá krefst unnusta Hannesar þess að Gunnar Rúnar greiði sér 2,5 milljónir
króna í miskabætur. Þeirri kröfu
hafnaði hann.
Gæsluvarðhald yfir honum var
framlengt til 17. desember í gær.
jss@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Stjórn Saga Fjárfestingarbanka ákvað á fundi
sínum í fyrrakvöld að forstjórinn
Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson
yrði ekki settur í leyfi frá störfum vegna rannsóknar sérstaks
saksóknara á málefnum Glitnis.
Meðal þess sem sérstakur saksóknari rannsakar eru kaup sjóðs
á vegum Glitnis á skuldabréfi af
Saga Capital, nú Saga Fjárfestingarbanka, fyrir 1,2 milljarða
króna eftir bankahrun 2008.
Þorvaldur Lúðvík hefur verið
yfirheyrður vegna hlutdeildar
bankans í viðskiptunum og haft
réttarstöðu sakbornings í málinu.
Yfirheyrslur í málinu héldu
áfram í gær.
- jab

Veðja á nýja iPad-tölvu í apríl:

Verður líklega
með myndavél
TÆKNI Búast má við að bandaríska
tæknifyrirtækið Apple kynni
til sögunnar nýja gerð af iPadspjaldtölvunni, að mati sérfræðinga. Fyrsta iPad-tölvan kom á
markað í apríl á þessu ári.
Í netútgáfu tæknitímaritsins
Computerworld í gær er ýmsum
möguleikum velt upp sem gætu
prýtt nýja tölvu. Vefmyndavél er
þar efst á blaði.
- jab

Sjaldséður flækingsfugl kætti börnin á leikskólanum Sóla í Vestmannaeyjum:

2µ-).'!23!,! Keldusvín kom með togara til Eyja
SKÓLAMÁL Börn í leikskólanum Sóla
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í Vestmannaeyjum fengu óvæntan
gest í heimsókn þegar Kristinn
Valgeirsson, vélstjóri á frystitogaranum Vestmannaey VE-444,
kom með keldusvín til þeirra í
gærmorgun.
„Þau voru mjög glöð og ánægð,
fuglinn sprækur en spakur,“ segir
Hugrún Magnúsdóttir leikskólakennari sem sýndi börnunum fuglinn.
Keldusvín verptu hér á árum
áður en hættu því þegar mýrar
voru ræstar fram og minkastofninn stækkaði. Hreiður keldusvíns
fannst síðast hér árið 1963. Einstaka flækingsfuglar sjást annað
slagið.
„Þeir lenda stundum hjá okkur
flækingarnir og eru þá örmagna,“
segir Kristinn en keldusvínið
fannst í skipinu á miðvikudag.
- jab

BÖRNIN SKOÐA KELDUSVÍNIÐ Hugrún Magnúsdóttir segir börnin í leikskólanum

Sóla hafa verið mjög áhugasöm um keldusvínið sem kom í heimsókn til þeirra í
gærmorgun. Fuglinn hefur lítið étið en nærðist í skólanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Það er skemmtilegt
að byrja snemma!
Slaufur, ﬂéttur, ﬁðrildi í maga,
jólin koma eftir fáeina daga!
Komin í jólaskap

Opið 10 –18

Mán - mið 10-18:30, ﬁm 10-21, fös 10-19, lau 10-18, sun 13-18 | Sími 517 9000

Gert er ráð fyrir að landsdómur þingi í fjóra mánuði í sal í Þjóðmenningarhúsinu:

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 19.11.2010

Bandaríkjadalur

111,77

112,31

Sterlingspund

179,77

180,65

Evra

153,36

154,22

Dönsk króna

20,569

20,689

Norsk króna

18,757

18,867

Sænsk króna

16,375

16,471

Japanskt jen

1,3432

1,3510

SDR

174,40

175,44

Málarekstur fyrir landsdómi kostar 113 milljónir
LANDSDÓMUR Gert er ráð fyrir að

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
205,0941
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ólöglegar rjúpnaveiðar:

Skyttur teknar
á þyrlu LHG
LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Borgarnesi stóð nokkrar rjúpnaskyttur
að meintum ólöglegum veiðum
í umdæmi sínu í gær. Lögregla
naut liðsinnis þyrlu Landhelgisgæslunnar við eftirlitið.
Lögreglu bárust ábendingar um að rjúpnaskyttur innan
umdæmisins fylgu ekki settum
reglum um veiðarnar og óskuðu
liðsinnis Gæslunnar. Þyrlan var á
leið í fjallaæfingu og var aðgerð
lögreglu samtengd æfingunni.
Lögreglumaður var tekinn um
borð í þyrluna og farið var eftirlitsflug með þessum árangri. - shá

Loðnukvóti á vetrarvertíð:

Ráðherra fylgir
ráðgjöf Hafró
SJÁVARÚTVEGUR Jón Bjarnason,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur gefið út reglugerð sem heimilar að veiða 200
þúsund tonn af loðnu í íslenskri
fiskveiðilögsögu á tímabilinu frá
23. nóvember 2010 til og með 30.
apríl 2011.
Heildaraflamark í loðnu byggir
á ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar.
Af þessum 200 þúsund tonnum
fara um 139 þúsund tonn til
íslenskra loðnuveiðiskipa sem
hafa aflamark í loðnu en rúmlega
60 þúsund tonn fara til erlendra
skipa samkvæmt milliríkjasamningum.
- shá

LEIÐRÉTTING
Þórunn Sigurðardóttir var á mynd með
Kristjáni Jóhannssyni söngvara sem
birtist með frétt um tónleika í Kristskirkju á sunnudag. Af samhengi fréttarinnar hefði mátt draga þá ályktun að
um Sigríði Ingvarsdóttur, framkvæmdastjóra Caritas, væri að ræða.

kostnaður ríkisins af málarekstri
Alþingis gegn Geir H. Haarde fyrir
landsdómi nemi 113 milljónum
króna.
Þetta kemur fram í minnisblaði
sem Ögmundur Jónasson, dómsmála- og mannréttindaráðherra,
kynnti í ríkisstjórn í gær.
Í því er miðað við fjögurra mánaða málsmeðferð, að laun dómara
verði þau sömu og hæstaréttardómara og að salur í Þjóðmenningarhúsinu verði leigður undir dómþingið.
Launakostnaður dómara er áætlaður 77 milljónir og laun annarra

starfsmanna
12 , 5 mi l ljónir. Húsaleiga,
rekstrarkostnaður skrifstofuhúsnæðis, ritaravinna, leiga á
upptökutækjum
og öryggisgæsla
mun kosta 13,5
ÖGMUNDUR
milljónir samJÓNASSON
kvæmt minnisblaðinu og annar rekstrarkostnaður nema 7 milljónum.
Taki málsmeðferðin tvo mánuði
til viðbótar aukast útgjöldin um 43

Víkja sæti úr kjararáði vegna landsdóms
Kjararáði ber að ákveða þóknun dómenda og dómritara landsdóms, samkvæmt frumvarpi dómsmála- og mannréttindaráðherra.
Í gildandi lögum segir að landsdómur sjálfur ákveði þóknunina. Telur
ráðherrann eðlilegt að kjararáð annist ákvörðunina.
Tveir fulltrúar í kjararáði þurfa að líkindum að víkja sæti við umfjöllun
þess um málið. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson situr í landsdómi og Jónas Þór
Guðmundsson er varamaður í dómnum. Verða varamenn þeirra í kjararáði
kallaðir til við ákvörðunina ef og þegar frumvarp ráðherra verður að lögum.

milljónir. Að sama skapi lækka þau
ef málsmeðferð verður styttri.
Í kostnaðaráætluninni er ekki
reiknað með þeim viðbótarkostnaði

Telja að Markarfljót
hafi snúið Herjólfi

stefnu í Þýskalandi.

þreytt
og slöpp ?
Járnskortur er oft ein
af ástæðum þess að við erum
þreytt og slöpp. Floradix járnmixtúrurnar eru hreinar náttúruafurðir, gerðar
úr nýpressuðu grænmeti, ávöxtum og hveitikími,
fullar af vítamínum og steinefnum. Engin aukefni,
hrein náttúruafurð,
Floradix blandan stuðlar að :
s Betri upptöku járns, vegna C vítamín innihalds.
s Myndun rauðra blóðkorna og hemóglóbíns,
aukið súrefnisﬂæði.
s Orkugefandi efnaskiptum
s Betra ónæmiskerﬁ
s Eðlilegri frumuskiptingu
s Auknu blóðstreymi
Floradix formúlurnar
er hægt að kaupa í
s Aukinni orku
apótekum, matvöru/
xs Auknum lífskrafti
verslunum og
heilsubúðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bernanke svarar gagnrýni:

Innspýting er
nauðsynleg

SAMGÖNGUR Skipstjóri og rekstrar-

LANDEYJAHÖFN Frá því þessi mynd var tekin um miðjan júlí hefur rennsli Markarfljóts færst nær varnargarðinum sem sést til vinstri. Eimskip hafnar því að afhenda
myndir úr öryggismyndavélum sem sýna atvikið á miðvikudag.
MYND/ÓSKAR

Guðmundur Pedersen, rekstrarstjóri hjá Eimskipi, tekur undir
með skipstjóranum. Markarfljót sé
farið að renna alveg út með hafnargarðinum og mikil breyting hafi
orðið á botninum.
„Þetta myndar allt saman einhverjar straumiður og hnúta. Það
virðist vera lykilatriði að þessi ós
verði færður. Það gengur ekki að
áin komi út við hafnarkjaftinn,“
segir Guðmundur og upplýsir að
einmitt eigi að funda með landeigendum á mánudaginn um þá áætlun að flytja ós árinnar til austurs.
Atvikið var rætt á fundi hjá Siglingastofnun á fimmtudag. Sigurður Áss Grétarsson, forstöðumaður
hafnarsviðs, segir ekki tímabært
fyrir stofnunina að gefa út álit
um málið. Þess má geta að Eim-

- bþs

Á EVRUSLÓÐUM Bernanke á bankaráð-

Skipstjóri Herjólfs telur straum frá Markarfljóti kunna að hafa snúið ferjunni
við Landeyjahöfn. Rekstrarstjórinn segir ófært að fljótið komi út við höfnina.
Lykilatriði sé að færa ós þess burt. Funda á með landeigendum á mánudaginn.
stjóri Herjólfs telja straum frá
Markarfljóti líklega orsök þess
að ferjan snerist á hlið fyrir utan
hafnargarðinn í Landeyjahöfn á
miðvikudag.
Ívar Gunnlaugsson skipstjóri
segir Herjólf fyrst hafa snúist á
bakborða og síðan á stjórnborða
rétt utan við hafnargarðinn þegar
hann var að stýra ferjunni inn í
Landeyjahöfn. „Ég stoppaði bara
skipið og lét bógskrúfuna snúa því
á rétta stefnu og hélt áfram inn,“
lýsir Ívar, sem kveður alls enga
hættu hafa verið á ferð. „Ég held
að það hafi ekki nokkur maður
orðið var við þetta.“
Veður var gott og aðeins 1,6
metra ölduhæð þegar atvikið varð.
Dýpi undir skipinu var um þrír
met ra r. Íva r
segist áður hafa
siglt þarna um
í þriggja metra
ölduhæð á n
nokkurra vandkvæða. Hann
segist ekki vita
ÍVAR
hvað olli því að
GUNNLAUGSSON
skipið snerist en
er viss um að þar hafi verið einhverjir utanaðkomandi kraftar
verið að verki. Helst detti honum í
hug að straumur frá Markarfljóti
hafi þyngst.
„Fljótið er búið að grafa sig
meðfram fjörunni og fer fyrir
framan höfnina og það er eitthvað
sem skrúfar sig upp fyrir framan
hafnarkantinn,“ segir Ívar.

sem fellur á Hæstarétt við það að
fimm dómarar við réttinn sitja jafnframt í landsdómi.

skip, sem annast rekstur Herjólfs fyrir Vegagerðina, hafnar því
að afhenda myndir sem til eru af
atvikinu úr öryggismyndavélum í
Landeyjahöfn. „Við látum aldrei
neitt úr okkar öryggiskerfum
nema fyrir liggi beiðni frá lögreglu,“ segir Eyþór Ólafsson, yfirmaður öryggisdeildar.
Ívar skipstjóri ítrekar að fyrst
og síðast líti menn til öryggis
skipsins og farþeganna og taki
því enga áhættu. Hann minnir
hins vegar á Herjólfur sé sennilega lengri, breiðari, djúpristari
og háreistari en Landeyjahöfn sé
hönnuð fyrir. „Þetta er eins og að
leggja í allt of lítið bílastæði. En
það bjargar Herjólfi að hann er
svo gott og öflugt skip.“
gar@frettabladid.is

ÞÝSKALAND, AP Ben Bernanke,
seðlabankastjóri Bandaríkjanna,
vísar á bug allri gagnrýni á
áform bankans um að kaupa ríkisskuldabréf fyrir 600 milljarða
dala.
Á ráðstefnu í Frankfurt í
Þýskalandi sagði hann þetta nauðsynlegt til að draga úr atvinnuleysi og örva atvinnulífið. Annars
mætti búast við að mikið atvinnuleysi yrði við lýði árum saman.
Áform bankans hafa verið
harðlega gagnrýnd, bæði innan
Bandaríkjanna og í öðrum löndum.
- gb

Breyting hjá Tryggingastofnun:

Heyrnarlausir
fá greiddan túlk
TRYGGINGAMÁL Tryggingastofnun
ríkisins hefur ákveðið að hefja
aftur greiðslur fyrir túlkun
heyrnarlausra einstaklinga sem
eiga viðskipti við stofnunina.
Félag heyrnarlausra fagnar þessum tímamótum en til stóð að félagið myndi kæra Tryggingastofnun
fyrir brot á réttindum fatlaðra.
Fréttastofa Stöðvar 2 greindi
frá því í vikunni að Tryggingastofnun liti svo á að stofnuninni
væri ekki skylt að greiða fyrir
túlka og því þyrftu heyrnarlausir sem leituðu til stofnunarinnar
sjálfir að greiða reikninginn.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

4

5
3

veðurfréttamaður

GÓÐVIÐRI NÆSTU
DAGA Það dregur
úr vindi á landinu
í dag og tekur við
góðviðri um allt
land næstu daga.
Það kólnar smám
saman á morgun
en hitinn verður
svipaður fyrri part
vinnuvikunnar, en
lítur út fyrir að það
kólni enn frekar á
miðvikudag.

5

4
5

7

3

7
3
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17°

Basel

10°

Berlín

7°

Billund

5°

Frankfurt

9°

5 Friedrichshafen

9°

Gautaborg

5°

6

2

Alicante

Kaupmannahöfn

7

6

8
7

8
9
4

-1

13
-1

2

5
3

-1
MÁNUDAGUR
Áfram hæglætis veður.

Las Palmas

3
-1

5°
23°

London

9°

Mallorca

20°

New York

11°

Orlando

26°

Ósló

-3°

París

0
Á MORGUN
Víðast hæg breytileg átt.

9

9°

San Francisco

12°

Stokkhólmur

4°

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

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

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF ÚTISERÍUM

af öllum

ÚTISERÍUM*
um helgina

STÓRA
SERÍUHELGIN
Björgvin Franz
HELGINA
AÐEINS UM

í Jólalandinu á laugardag

499,Verð frá

Grenilengja
20 x 2,74 mtr
2718500

2.390,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

JÓLATRÉ
GERVI

20%

MIÐJ
UNN
AR*

Skútuvogur kl. 14:00
Björgvin Franz úr Stundinni
okkar, heimsækir Jólalandið,
skemmtir börnunum og les
upp úr bókinni„Nornin og
dularfulla gauksklukkan“.
Björgvin mun árita
bókina á eftir

afsláttur

KOMIÐ OG HEIMSÆKIÐ
JÓLALANDIÐ OKKAR!

Starlight
útiseríur
100% vatnsheldar

JÓLASTJARNA
STÓR OG FLOTT

999

,af öllum

ÚTISERÍUM*

*Afsláttur gildir ekki af vörum merktum Lægsta lága verð
Húsasmiðjunnar enda er það lægsta verð
sem við bjóðum á viðkomandi vöru.

Aðventuljós úr við
5899631-3

*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.
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KJÖRKASSINN

Styður þú málshöfðun gegn
Bretum vegna hryðjuverkalaga?
Já

86,3%
13,7%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að saklaust fólk hafi
verið dæmt í Geirfinnsmálinu?
Segðu þína skoður á visir.is

ESB sendir út neyðarkall:

Haítí vantar
lækna, lyf og
búnað strax
BRUSSEL Framkvæmdastjórn Evr-

ópusambandsins hvatti þjóðir
álfunnar í gær til að senda Haítíbúum neyðaraðstoð til að auðvelda
baráttu gegn kólerufaraldri á eyjunni.
„Þetta snýst ekki bara um peninga,“ sagði talsmaður framkvæmdastjórnarinnar. Mæta
þyrfti vaxandi þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, hreint vatn og
hreinlætis- og lækningavörur.
Mestur skortur er á læknum og
hjúkrunarfólki með sérþekkingu.
Einnig vantar sýklalyf, vatnshreinsitöflur, sölt, næringarvökva,
sjúkrabíla og allan búnað fyrir
heilbrigðiskerfi eyjarinnar.
- pg

Eimskip skilar hagnaði í ár:

Bati í kjölfar
uppstokkunar
VIÐSKIPTI Hagnaður Eimskips nam

1,5 milljörðum króna á fyrstu
níu mánuðum
ársins, þar af
nam hann þrjú
hundruð milljónum króna á
þriðja ársfjórðungi.
Félagið velti
46 milljörðum
á fyrstu þremGYLFI SIGFÚSSON
ur ársfjórðungum og var rekstrarhagnaður
jákvæður um fimm milljarða.
Í tilkynningu um uppgjör Eimskips segir að árangurinn sé
umfram væntingar. Jafnframt er
þar haft eftir Gylfa Sigfússyni
forstjóra að afkoma félagsins hafi
verið jákvæð í fjóra ársfjórðunga eða allt frá því fjárhagslegri
endurskipulagningu lauk í fyrra.
- jab

SAMGÖNGUR
Framkvæmdir á Miklubraut
Framkvæmdir munu standa yfir á
Miklubraut á morgun, þar sem unnið
verður við merkingar á strætórein
undir Skeiðarvogsbrúnni. Vinna mun
standa frá 11 til 15 eða 16.

Ross Beaty brást illa við ummælum Bjarkar um starfsemi hans í Suður-Ameríku:

Áskorun frá þingkonum:

Hótaði málsókn vegna orða Bjarkar

Vilja að Marinó
sitji áfram

ORKUMÁL Ross Beaty, eigandi HS
Orku, hótaði kanadísku tímariti
málsókn leiðrétti það ekki orð sem
Björk Guðmundsdóttir lét falla í
viðtali við vefútgáfu þess.
Tímaritið varð við ósk Beatys en
afbakaði orð Bjarkar í leiðréttingunni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Orkuauðlindir.is sem er
þrýstihópur Bjarkar og fleira fólks
sem vill að HS Orka komist í samfélagslega eigu. Samkvæmt tilkynningunni sagði Björk í viðtalinu að
hún teldi að fyrirtæki í eigu Ross
Beaty hefðu orð á sér fyrir að brjóta
lög um mannréttindi og samninga

ROSS BEATY

BJÖRK

verkalýðsfélaga í Suður-Ameríku.
(e: Companies owned by Ross Beaty
have a bad reputation for breaking
serious humanitarian and union
laws in South America.)

Leiðrétting tímaritsins, í kjölfar
kröfu Beatys, hljóðaði hins vegar
svo: „Þann 9. nóvember var birt viðtal við Björk á vefsíðunni þar sem
hún heldur því fram að Ross Beaty
og Magma Energy Corp. hafi brotið
lög í Suður-Ameríku. Þetta er ekki
rétt og við biðjum Ross Beaty og
fyrirtæki hans afsökunar.“
Bent er á að Björk hafi ekki nefnt
Magma heldur hafi hún vísað til
annars fyrirtækis í eigu Beatys;
Pan American Silver, en starfshættir þess hafa oft verið gagnrýndir og
um þá fjallað í fjölmiðlum víða um
heim.
- bþs

STJÓRNMÁL Þingkonurnar Eygló
Harðardóttir, Margrét Tryggvadóttir og Lilja Mósesdóttir hafa
skorað á Marinó G. Njálsson að
endurskoða ákvörðun sína um að
segja sig úr stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna. Marinó,
sem er einnig stjórnarmaður í
Hreyfingunni, sagði sig úr stjórninni vegna fyrirhugaðrar umfjöllunar um skuldamál hans.
Þær segja Marinó hafa verið
beittan málsvara félagsmanna
í samtökunum sem og annarra
skuldsettra heimila.
- þj

Finna ekki munka
sem vilja til Íslands
Kaþólska kirkjan á Íslandi er í sambandi við erlend klaustur um að fá senda
hingað munka til að manna klaustur í nágrenni höfuðborgarinnar. Í því yrðu
stundaðar fyrirbænir, helgiathafnir og mögulega barna- og unglingastarf.

BRÚÐHJÓN Þeim hefur fjölgað í Bandaríkjunum sem hafa lítið álit á hjónabandinu.
NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

TRÚMÁL Kaþólska kirkjan á Íslandi

Um 39% telja
hjónabandið
úrelta stofnun

leitar enn að munkum í klaustur
hér á landi, að sögn séra Patricks
Breen, staðgengils biskups.
„Það er samt langt í land ennþá,“
segir séra Patrick og áréttar að
ekki sé komið að því að finna
munkaklaustrinu stað eða huga
að byggingu þess. „Fyrst leitum
við að munkum og það mál er ekki
enn í höfn.“ Kaþólska kirkjan hér
hefur verið í sambandi við nokkur klaustur víða um heim, en án
árangurs enn sem komið er. „En
við gefumst ekki upp,“ segir séra
Patrick.
Hugmyndin um að stofna munkaklaustur á Íslandi segir hann langt
því frá nýja af nálinni. „Þessar
hugmyndir hafa verið í gangi í áratugi, næstum heila öld,“ segir séra
Patrick. Þá hafi þekktir Íslendingar verið fylgjandi hugmyndinni,
þeirra fremstir ef til vill Halldór
Laxness, sem tók kaþólska trú í
klaustri í Lúxemborg og Kristján Eldjárn forseti, sem hann segir
hafa látið spyrja páfann í Róm um
hvort ekki mætti koma hér á stofn
munkaklaustri.
„Allir kaþólskir biskupar sem
hér hafa verið, allt frá því Meulenberg varð fyrstur biskup í Landakoti, hafa reynt. Meulenberg fékk
munka frá klaustri í Hollandi,
keypti jörðina Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi og var búinn að skrifa
undir,“ segir séra Patrick en þá
brast á með seinni heimsstyrjöldinni og snurða hljóp á þráðinn.
Séra Patrick segir fyrirbænir
helstu ástæðu þess að kaþólska
kirkjan vilji fá munka til Íslands.
„Við viljum fá þá til að biðja, biðjast fyrir, biðja fyrir fólki og fyrir
öllum bænarefnum sem standa til
bæði hjá einstaklingum og fyrir
þjóðfélaginu. Og líka um leið til
þess að hafa stað þar sem fólk
getur komið til að halda kyrrðar-

Ný könnun í Bandaríkjunum:

WASHINGTON Alls telja 39 pró-

Í HÁSKÓLANUM Myndin er tekin fyrir nokkru í aðalbyggingu Háskóla Íslands. Kaþólska
kirkjan hefur hug á að koma á stofn munkaklaustri í nágrenni Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við viljum fá þá til
að biðja, biðjast fyrir,
biðja fyrir fólki og fyrir öllum
bænarefnum sem standa til
bæði hjá einstaklingum og
fyrir þjóðfélaginu.
SÉRA PATRICK BREEN
STAÐGENGILL BISKUPS

daga, til að tala um andleg málefni við munka, til að draga sig
í hlé,“ segir hann og kveður þar
komna helstu ástæðu þess að
kirkjan vilji ekki hafa klaustrið
of langt frá borginni. „Til þess að
fólk geti farið um helgar og jafnvel

á kvöldin í einn til tvo tíma eftir
vinnu til að vera viðstatt helgihald
í klaustrinu.“
Fyrirmyndir að slíku munkaklaustri segir séra Patrick víða
að finna, svo sem í Frakklandi og
Þýskalandi. „Slík klaustur hafa
geysilega mikið aðdráttarafl.“
Að auki segir séra Patrick að ef
klaustrið sé ekki of langt frá borginni þá mætti hafa þar aðstöðu til
barna- og unglingastarfs. „Við
erum ekki með neitt þannig eins
og er, ekki eins og lúterska kirkjan
sem getur sent krakka í Vatnaskóg
eða á svipaða staði. Við erum ekki
með neitt svoleiðis og viljum helst
hafa munka til slíkra starfa.“
olikr@frettabladid.is

sent Bandaríkjamanna að hjónabandið sé úrelt stofnun. Um 28
prósent voru sömu skoðunar
fyrir 30 árum.
Þriðja hvert barn í Bandaríkjunum býr hjá foreldri sem er
fráskilið eða hefur aldrei gengið
í hjónaband. Hlutfall barna sem
búa hjá öðru foreldri hefur fimmfaldast í landinu síðustu 50 árin.
Þetta er meðal niðurstaðna nýrrar könnunar Pew Research Center sem kynnt var í vikunni.
Þá hafa fordómar í garð samkynhneigðra aldrei mælst minni
í Bandaríkjunum en nú. Um 60
prósent landsmanna telja fjölskyldur samkynhneigðra eiga
að búa við sömu réttindi og fjölskyldur gagnkynhneigðra.
- pg

Námuslys í Nýja-Sjálandi:

27 saknað eftir
sprengingu
NÝJA-SJÁLAND Tuttugu og sjö

námuverkamanna er saknað
eftir að námugöng féllu saman á
suðureyju Nýja-Sjálands í gær.
Sprenging varð í göngunum, en
þegar blaðið fór í prentun voru
björgunaraðgerðir ekki hafnar
sökum hættu á annari sprengingu.
Aðstandendur námufyrirtækisins vonast til að verkamennirnir hafi komist á öruggan stað
í göngunum þar sem súrefni og
vistir eru að finna.
- þj

Er heilbrigðisráðuneytið að bregðast þegnum landsins?
St.Jósefsspítali
þjónustar allt landið
Lítil yfirbygging
Stuttar boðleiðir

14.000 undirskriftir sem mæla með St.Jósefsspítala-Sólvangi
45% niðurskurður boðaður á St. Jósefsspítala
96 starfsmenn í 69 stöðugildum missa vinnuna
Hvað verður um skjólstæðingana?

Baráttukveðjur til landsbyggðarsjúkrahúsanna. Stöndum vörð um vel reknar einingar.

Stöndum vörð um
St.Jósefsspítala
Aðgengileg þjónusta
Örugg
Ódýrari

Áhugahópur um framtíð St.Jósefsspítala Hafnarfirði.

TAX

FREE

DAGAR

ÖLL LEIKFÖNG,
SPIL OG PÚSL
FYRIR KRAKKA
Á ÖLLUM ALDRI!
Dagana 18. - 21. nóvember
afnemum við VSK af öllum
leikföngum, spilum og
púsluspilum.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út sunnudaginn 21. nóvember 2010.
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VEISTU SVARIÐ?

Jakob Valgeir Flosason segir æskuvin sinn, sem stýrði gjaldeyrissjóði Glitnis, ekki hafa fengið sig með í Stím:

Magnús plataði mig ekki í þetta kjaftæði
1 Eru Gullfoss og Geysir friðlýst
svæði?

2 Með hvaða félagsliði spilar
Einar Hólmgeirsson?

3 Hvað heitir nýjasta mynd
leikstjórans Tony Scott?
SVÖRIN:

VIÐSKIPTI Fyrrverandi stjórnarformaður Stíms neitar að gefa
upp hver það var frá Glitni sem
fékk hann til liðs við verkefnið og
sannfærði hann um að taka að sér
stjórnarformennsku í félaginu.
Það hafi þó ekki verið vinur hans
Magnús Pálmi Örnólfsson.
Magnús Pálmi er einn þeirra
sem hafa verið yfirheyrðir vegna
rannsóknar sérstaks saksóknara á
málefnum Glitnis. Magnús stýrði
gjaldeyrissjóðnum GLB FX sem
keypti haustið 2008 verðlaust
skuldabréf, útgefið af Stími, á 1,2
milljarða af Saga Capital. Þar með

slapp Saga Capital undan skuldbindingum sínum vegna Stíms,
ólíkt öllum öðrum sem tóku þátt í
verkefninu. Magnús Pálmi undirritaði samninginn um kaupin á
bréfinu fyrir hönd sjóðsins.
Fréttablaðið hefur síðan á þriðjudag ítrekað en án árangurs reynt
að ná tali af Magnúsi Pálma til að
spyrja hann um ástæður þess að
hann kaus að verja 1,2 milljörðum
í verðlausan pappír.
Magnús Pálmi er Bolvíkingur
og æskuvinur Jakobs Valgeirs
Flosasonar, fyrrverandi stjórnarformanns Stíms. Félög á vegum

JAKOB VALGEIR
FLOSASON

MAGNÚS PÁLMI
ÖRNÓLFSSON

þeirra beggja eru skráð til húsa í
Síðumúla 33.
Spurður hvort Magnús sé tenging hans inn í málið segir Jakob

það af og frá. „Ég þekki fullt af
fólki í þessum banka. Magnús kom
ekki að því að plata mig í þetta
kjaftæði.“ Hann fæst hins vegar
ekki til að segja frá því hver eða
hverjir það voru. „Það kannski
kemur fram einhvern tímann
seinna.“ Það hafi þó ekki heldur
verið Jóhannes Baldursson, fyrrverandi yfirmaður markaðsviðskipta, sem sagður er hafa komið
hluthafahópi Stíms saman.
Jakob Valgeir hefur ekki verið
yfirheyrður vegna málsins. Sjálfur segist hann ekkert hafa að fela
í málinu.
- sh

1. Nei, Geysir hefur ekki verið friðlýstur.
2. Ahlen Hamm 3. Unstoppable

Hafðu samband
`~ZV !!! $  N_V\[ON[XVV`

Fjármálafræðsla fyrir þig
Lærðu á netbankann þinn
Á fræðslufundinum verður farið yfir grunnatriðin
varðandi notkun Netbanka Arion banka.
Fræðslan hentar þeim sem eru að stíga sín fyrstu
skref í netbankanum. Markmið fræðslunnar er
að þátttakendur geti eftir fræðslufundinn sinnt
sínum helstu bankaviðskiptum í netbankanum
s.s. að greiða reikninga, millifæra, fylgjast með
hreyfingum o.fl.

24. nóvember kl. 17:30 í Borgartúni 19,
Reykjavík.
Fyrirlesarar eru Guðrún Elín Ingvarsdóttir og
Guðrún Magnúsdóttir. Fundurinn stendur yfir
í 90 mínútur.
Allir velkomnir – ókeypis aðgangur.

ÁVARPAR FLOKKSRÁÐIÐ Steingrímur J. Sigfússon sagði ríkisfjármálin gríðarlega erfitt
verkefni og að á lýðveldistímanum hefði engin ríkisstjórn unnið önnur eins ósköp og
þær stjórnir sem verið hefðu að störfum síðan í febrúar árið 2009.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Varaði við
sundurlyndi
vegna ESB
Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG, sagði við
upphaf flokksráðsfundar að viðsnúningur efnahagslífsins væri á næsta leiti. Hann sagði sundurlyndi
vegna ESB ekki mega ná tökum á hreyfingunni.
STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sig-

Skráning og nánari upplýsingar á www.arionbanki.is,
í næsta útibúi eða í síma 444 7000.
8\ZQb \T [Waab T_N cRVaV[TN ~ OYN[Q cV S_YRVX `RZ XRZb_ `z_ cRY

Auglýsingasími

fússon, fjármálaráðherra og formaður Vinstri grænna (VG) segir
að fimm til sex mánuðir gætu verið
í viðsnúning í íslensku efnahagslífi
og hjólin fari brátt að snúast á ný.
Þessi orð lét hann falla í ávarpi
á flokksráðsfundi VG í gær, en
þar fjallaði hann um stjórnmálaástandið. Í ræðunni fór Steingrímur yfir stærstu verkefnin sem
lægju fyrir og játaði að ekki hefði
allt farið eins og best yrði á kosið.
Hann sagði ríkisfjármálin gríðarlega erfitt verkefni en stjórninni
væri fyrst og fremst að mistakast
að koma til skila nauðsyn þess að
fara út í niðurskurðina sem boðaðir væru í fjárlagafrumvarpinu.
„Þetta er eitt stærsta og mikilvægasta málið sem við þurfum
að ná tökum á til þess að tryggja
velferðarþjóðfélag á Íslandi til
frambúðar. [...] Ef við tökum ekki
á þessu munum við til langrar
framtíðar búa við lakari þjónustu,
verri lífskjör og verri forsendur
hagvaxtar og uppbyggingar í samfélaginu.“
Sjötíu manna hópur á fundinum lagði fram ályktun um að
aðlögunarferli að Evrópusambandinu yrði stöðvað.
Steingrímur minntist á þessa
meintu misklíð og lagði áherslu
á að VG léti ekki sundurlyndið ná
tökum á hreyfingunni, enda væri
ekki grundvallarágreiningur um
stefnuna í Evrópumálum.
„Mín afstaða er hins vegar sú að
við ætlum að standa við það sem

Einhver ómerkilegasti
málflutningur sem
veður uppi núna er innihaldslaust kjaftæði stjórnarandstöðunnar um það að þessi
ríkisstjórn sé ekkert að gera.
STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
FORMAÐUR VINSTRI GRÆNNA

við höfum sagt og ætlum ekki að
aðlaga Ísland fyrirfram að Evrópusambandinu. Við ætlum ekki að
bera fé í dóminn og við viljum að
þjóðin leiði þetta sjálf til lykta að
lokum.“
Hann vísaði einnig frá sér öllu
tali um aðgerðarleysi stjórnvalda.
„Það hefur engin ríkisstjórn á
lýðveldistíma unnið önnur eins
ósköp og þær sem hafa verið hér
að störfum frá 1. febrúar 2009.“
Þá lét hann stjórnarandstöðuna
einnig fá það óþvegið.
„Einhver ómerkilegasti málflutningur sem veður uppi núna
er innihaldslaust kjaftæði stjórnarandstöðunnar um það að þessi
ríkisstjórn sé ekkert að gera.“
Hann stappaði stáli í fundarmenn og sagði styttast í að rofa
færi til.
„Ég tel að það horfi nú til þess að
innan fárra mánaða förum við að
sjá og trúa því að verkið sé að takast. Og þá er ekki til einskis streðað og puðað.“
thorgils@frettabladid.is

FJÖLSKYLDUDAGUR
í dag laugardag frá
fr kl. 13.00 til 16.00

eitthvað fyrir alla
Fáðu hugmyndir og lærðu að
gera aðventuskreytingu
Lærðu að vefja grenikrans
Fullt af spennandi tilboðum!

Fáðu ráð!

hvaða sería hentar þér best?

Músin mætir og dansar við lagið sitt

Skrautlegar

Myndasamkeppnin

Skúffukökur

um fallegustu jólamyndina hefst
– dregið vikulega til jóla!

Heimabakaðar

Sörur

Jólakortaföndur fyrir börnin
Hallfríður Ólafsdóttir les upp úr bók sinni
Maximús músikús trítlar í tónlistarskólann kl. 14:30.

Kaffi og smákökur fyrir
tvo í boði Spírunnar á
2. hæð Garðheima þegar
þú verslar jólavörur
fyrir 10 þúsund eða meira

sendu kort til afa og ömmu
eða besta frænda/frænku
-við póstleggjum.

Ís
100kr

NÝ KYNSLÓÐ AF SAMTENGJANLEGUM

LED ÚTISERÍUM

20%

afsláttur

af öllum
útiseríum

70% sparneytnari
Umhverfisvænar
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ó

4cm
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24volta lágspennt

samtengjaleg allt að 1500 perur

Samtengjanlegar
ekkert snúruvesen

He
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s
aðstæður

Ein
E
i kló

Garðyrkjufélag Íslands verður
með fyrirlestur og sýnikennslu
í aðventu- og jólaskreytingum
á Spírunni, 24. og 25.nóv kl. 17-19.
Fyrirlesarar Ásdís V. Pálsdóttir og
Bertha Karlsdóttir blómaskreytar.

Aðgangur ókeypis!
Engin skráning!

STAR LED

samtengjaleg allt að 500 perur

Grenibúnt
Grenibú

- fjölskyldufyrirtæki í 19 ár!
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

695kr
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Stjarnvísindamenn sáu stjörnu springa í 50 milljón ljósára fjarlægð:

Fundu 31 árs gamalt svarthol
VÍSINDI Stjarnvísindamenn telja sig

LANDSKJÖRSTJÓRN

Auglýsing
frá landskjörstjórn
um talningu atkvæða í kosningum til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010 og móttöku
utankjörfundaratkvæða
Landskjörstjórn kemur saman að loknum kjörfundi kl. 22
laugardaginn 27. nóvember nk. til þess að opna atkvæðakassa
og undirbúa talningu atkvæða í kosningum til stjórnlagaþings,
sem fram fara sama dag. Atkvæðin verða talin í Laugardalshöll,
Engjavegi 8 í Reykjavík, og hefst talningin kl. 9 sunnudaginn
28. nóvember nk. Úrslit kosninganna verða kunngerð strax að
talningu lokinni.
Kjósendur sem greiða atkvæði utan kjörfundar skulu koma
atkvæðum sínum til skila fyrir kl. 22 á kjördag. Koma skal
atkvæði til kjörstjórnar í því sveitarfélagi þar sem kjósandi er á kjörskrá eða til landskjörstjórnar: Landskjörstjórn,
Alþingishúsinu við Austurvöll, 150 Reykjavík. Enn fremur
er kjósendum heimilt að koma utankjörfundaratkvæðum til
yfirkjörstjórna og kjörstjórna í öðrum sveitarfélögum fyrir
nefnt tímamark.
Brýnt er að kjósendur búi sig undir kosningarathöfnina eins og
kostur er, hafi með sér útfylltan hjálparseðil og riti skýrt auðkennistölur þeirra frambjóðenda sem þeir raða á kjörseðilinn.
18. nóvember 2010,
Landskjörstjórn.

hafa fundið yngsta svarthol sem
vitað er um í námunda við vetrarbrautina okkar. Til þess notuðu
þeir Chandra-röntgengeimsjónauka NASA. Svartholið varð til
þegar stjarna sprakk árið 1979 og
er því 31 árs gamalt.
Árið 1979 sáu stjörnuáhugamenn
stjörnu springa í þyrilþokunni
M100 sem er í 50 milljón ljósára
fjarlægð í stjörnumerkinu Bereníkuhaddi. Sprengistjarnan hlaut
nafnið SN 1979C og er svartholið
leifar hennar. Uppsprettan var
stöðug í þau tólf ár sem mælingar

GÍMALD Sprengistjarnan SN 1979C í

þyrilvetrarbrautinni M100.
MYND/NASA/CXC/JPL/ESO

stóðu yfir, frá 1995 til 2007. Það
bendir til þess að þar sé nú svarthol sem sé að gleypa nærliggjandi

efni, annað hvort leifar stjörnunnar sem sprakk eða fylgistjörnu.
Uppgötvunin veitir stjörnufræðingum einstakt tækifæri til rannsókna. „Sé túlkun okkar rétt er hér
um að ræða nærtækasta dæmið
um myndun svarthols sem við
höfum orðið vitni að,“ segir Daniel
Patnaude við Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics í Cambridge í Massachusetts, en hann
hafði umsjón með rannsókninni.
Talið er að sprengistjarnan hafi
orðið til þegar stjarna, tuttugu
sinnum massameiri en sólin, féll
saman.
- shá

Blöðum fækkar á Íslandi:

Dagblöð ekki
færri í 90 ár
FJÖLMIÐLAR Dagblöð á Íslandi hafa
ekki verið færri síðan á öðrum
áratug síðustu aldar. Þeim hefur
fækkað úr fimm í tvö frá árinu
1995. Þetta kemur fram í tölum
Hagstofunnar. Þar kemur fram
að vikublöðum hefur líka fækkað
nokkuð á síðustu árum, eða úr 25
þegar best hefur látið í 21 í fyrra.
Hagstofan segir að tvö vikublaðanna sem komu út á síðasta ári
hafi verið landsblöð, en svonefnd
landshluta- og staðarblöð hafi
verið 19 talsins. Af þeim vikublöðum sem út voru gefin á síðasta ári
voru ellefu seld blöð en tíu fríblöð.
- jhh

Til sölu

DACIAN CIOLOS Landbúnaðarstjóri Evrópusambandsins kynnti þrjár meginleiðir á
blaðamannafundi í Brussel í vikunni.
NORDICPHOTOS/AFP

Stokka upp í
landbúnaði
Breytingar á sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB
miða að því að styrkja smærri bændur á erfiðum
svæðum. Endanlegar tillögur kynntar á næsta ári.
EVRÓPUMÁL Framkvæmdastjórn

Parhús Ɵl flutnings
á nýja lóð við Meistaravelli
Framkvvæmda og eignasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir kauptilboðum í
parhúsið að Hringbraut 116 – 118
118, 107 Reykjavík
Reykjavík, til brottflutnings
brottflutnings. Húsinu skal
komið fyrir á lóðinni nr. 3 – 3A við Meistaravelli í samræmi við deiliskipulag og
skulu kauptilboð miðast við það.
Húsið er úr timbri, talið byggt 1934, tvær hæðir auk kjallara, samtals að
gólffleti 297 ferm. Kjallarinn er steyptur og með steyptri loftaplötu.
Nýr eigandi hússins skal sækja um byggingarleyfi fyrir því á lóðinni við
Meistaravelli og greiða tilskilin gjöld, þ. á m. gatnagerðargjald. Lóðin er leigulóð
og verður hún ásamt húsinu sjálfu afhent kaupanda 1. maí 2011. Flutningur
hússins er á ábyrgð kaupanda og skal honum og frágangi hússtæðisins lokið
fyrir 1. ágúst 2011. Endurgerð hússins og frágangur á nýrri lóð skal vera í
samræmi við gildandi deiliskipulag.
Nánari upplýsingar s.s. deiliskipulag lóða við Meistaravelli er að finna á
heimasíðu Framkvæmda- og eignasviðs, www.reykjavik.is/fer.
Húseignin er til sýnis í samráði við starfsmenn sviðsins, sími 411 1111.
Kauptilboðum skal skila í þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14 fyrir
kl. 15:00 mánudaginn 20. desember 2010 og verða þau opnuð að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska. Hver bjóðandi getur aðeins skilað einu
tilboði. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna öllum.

ı Þjónustuver 411 1111 ı www.reykjavik.is/fer

Evrópusambandsins kynnti í vikunni hugmyndir um breytingar á
sameiginlegu landbúnaðarstefnunni, sem stefnt er að á næstu
árum.
Meginbreytingarnar, sem stefnt
er að, verða fólgnar í því að smærri
bændum verði tryggt meira fé en nú
er, þeir sem stunda búskap á erfiðum landbúnaðarsvæðum fái meiri
stuðning og sömuleiðis verði betur
stutt við bakið á matvælaframleiðslu
frekar en öðrum landbúnaði.
Framkvæmdastjórnin leggur til
þrjár mismunandi leiðir sem ganga
mislangt, allt frá því að farið verði
rólega í allar breytingar á núverandi
kerfi yfir í allsherjar uppstokkun
sem fæli í sér afnám beingreiðslna
til bænda. Ekki er þó stefnt að neinum breytingum á því fjármagni sem
Evrópusambandið ver í landbúnaðarkerfið.
Tillögurnar eru byggðar á niðurstöðum ráðstefnu, sem haldin var
fyrr á árinu. Þessar tillögur verða
nú bornar undir hagsmunaaðila og
síðan verður lögð fram endanleg
tillaga að lagabreytingum í júní á
næsta ári.
Öll aðildarríkin þurfa að samþykkja breytingarnar áður en þær
taka gildi, og þær verða einnig að fá
samþykki Evrópuþingsins.
Dacian Ciolos, hinn rúmenski
landbúnaðarstjóri Evrópusambandsins, segir megináhersluna
vera á að landbúnaðarstefnan verði
„grænni, sanngjarnari, hagkvæmari og árangursríkari“.
Á ráðstefnunni fyrr á árinu var
talað um þrjú meginmarkmið, sem
stefnt skuli að: Landbúnaðarstefna
Evrópusambandsins eigi að tryggja
örugga og næga framleiðslu á matvælum; hún eigi að gefa bændum
hvata til að taka tillit til umhverfis-

Fjöldi býla í ESB eftir
löndum
(að undanskildum allra smæstu
býlunum)
Ítalía
1.383.000
Pólland
1.128.000
Spánn
940.000
Rúmenía
867.000
Grikkland
711.000
Frakkland
491.000
Þýskaland
349.000
Portúgal
182.000
Bretland
179.000
Önnur lönd
1.082.000
Samtals
7.311.000

Fækkun býla í ESB
Ár
2003
2005
2007

Fjöldi býla
7.932.000
7.823.000
7.311.000

Vinnuafl
18.211.000
17.970.000
16.379.000

og loftslagssjónarmiða; og loks eigi
hún að taka mið af því að bændur
gegni meginhlutverki í að halda
strjálbýlum svæðum í byggð.
Evrópusambandið varði 55 milljörðum evra í landbúnaðarmál á
síðasta ári, en á núverandi gengi
nemur sú fjárhæð um það bil 8.500
milljörðum króna.
Breytingartillögurnar hafa
fengið misjafnar viðtökur. Írskir
bændur hafa til dæmis gagnrýnt
róttækari hugmyndirnar um að
stokka upp í beingreiðslum, þannig
að þeim verði dreift til bænda óháð
fyrri reynslu. Þeir óttast að það geti
grafið undan landbúnaðarframleiðslu af öllu tagi.
Sameiginlega landbúnaðarstefnan
hefur sætt margvíslegri gagnrýni,
meðal annars fyrir að vera of dýr
og óhagkvæm.
gudsteinn@frettabladid.is

Við bjóðum
til bókajóla...

4.140,-

4.840,-

3.940,-

3.840,-

Eldað um veröld víða

Gunnar Thoroddsen

Ljósa

Hreinsun

Verð: 5.290,-

Verð: 5.990,-

Verð: 4.990,-

Verð: 4.890,-

frá
Nýtt u!
s
Yr

4.540,-

4.040,-

Guðrún Ögmundsdóttirævisaga. Verð: 5.790,-

3.840,-

1.840,-

Ég man þig

Dávaldurinn

Pottormarnir sleppa sér

Verð: 5.190,-

Verð: 4.890,-

Verð: 2.390,-

1.740,-

2.040,Lofuð. Verð: 2.690,Borða biðja elska Verð: 2.490,-

2.440,L7 Hrafnar, sóleyjar
og myrra. Verð: 3.190,-

Tilboðsverð gilda aðeins til 22. nóvember 2010

1.740,-

2.740,-

Halastjarnan

Þú getur eldað!

Verð: 2.490,-

Verð: 3.490,-
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ATHAFNAVIKA: Stafrænar smiðjur eru starfræktar í yfir 40 löndum
Þriðja Fablab-smiðjan á Íslandi verður opnuð í byrjun næsta mánaðar á Sauðárkróki:

Fólk getur í raun hannað hvað sem er

TVEIR Í HÆTTU Þessi páfagaukar njóta
lífsins á stöng í Hong Kong, þar sem
fuglaflensufár er sprottið upp.
NORDICPHOTOS/AFP

Ópólitíska forseta
Íslands í forsvari fyrir
ópólitískar
valdastofnanir

Nú stendur til að opna Fablab, stafræna smiðju þar sem fólk getur
komið og hannað nær allt sem því
dettur í hug, á Sauðárkróki. Þorsteinn Broddason, verkefnastjóri
hjá Impru á Nýsköpunarmiðstöð á
Sauðárkróki, segir verkefnið hafa
gengið vonum framar. Fablab
hefur verið með opið hús síðustu
tvo daga í tilefni af Alþjóðlegri
athafnaviku.
„Við erum búin að fá á annað

ókeypis útgáfur á internetinu fyrir
nær hvað sem er.
„Við notum síðan stórar iðnvélar sem eru á smíðastofunni til að
prenta út hlutinn sem á að framleiða,“ segir Þorsteinn.
Fablab hefur nú þegar opnað í
Vestmannaeyjum og á Akranesi.
Yfir fjörutíu Fablab-stöðvar eru
um allan heim og segir Þorsteinn
samstarfið á milli landa ganga
mjög vel.
- sv

FRÁ FABLAB Á SAUÐÁRKRÓKI Tómas
Ingi Úlfarsson, ungur frumkvöðull, Valur
Valsson, starfsmaður Fablab, og Þorsteinn Tómas Broddason verkefnastjóri.

Fjárhagsstaða heimilanna verri í ár en árin á undan:

Ná ekki endum saman
EFNAHAGSMÁL Einstæðir foreldrar

hafa átt í mestum fjárhagsvanda á
árinu en barnlaus heimili þar sem
fleiri en einn er fullorðinn standa
best, samkvæmt niðurstöðum lífskjarakönnunar Hagstofunnar.
Í könnuninni, sem er hluti af samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins og var gerð í mars,
apríl og maí síðastliðnum, kemur
fram að fjárhagsvandi er mestur

Stjórnlagaþings
frambjóðandi
Björn Einarsson
læknir og heimspekinemi
Nr. 6340
Heimasíða með myndskeiði
www.bjorneinarsson.is

hundruð heimsóknir í gær og í
fyrradag,“ segir hann. „Það er
mjög gaman að sjá hvernig fólk
grípur þetta. Fólk á eftir að geta
komið hingað inn og hannað prótótýpur að nær hverju sem er.“
Þorsteinn segir einungis grunnþekkingu á tölvur vera nauðsynlega til þess að nýta sér smiðjuna.
Ef einhverjum tæknilegum atriðum sé ábótavant, eins og hönnunarforritum, sé hægt að nálgast

BEÐIÐ EFTIR HJÁLP Mikil ásókn hefur
verið eftir matargjöfum frá góðgerðasamtökum á borð við Fjölskylduhjálp.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

á heimilum þar sem meðalaldur
fullorðinna einstaklinga er á bilinu þrjátíu til 39 ára. Eftir því sem
meðalaldur hækkar batnar fjárhagsstaðan.
Þá kemur fram í könnuninni að
tæpur helmingur heimila átti erfitt með að láta enda ná saman, rétt
rúm tíu af hundrað heimilum voru
í vanskilum með húsnæðislán eða
leigu einhvern tíma á síðastliðnum tólf mánuðum og 35,9 prósent
heimila geta ekki mætt óvæntum
útgjöldum, sem miðast við 140 þúsund krónur. Þetta eru sambærilegar
tölur og árið 2004.
Þau heimili sem telja önnur lán
en húsnæðislán eða leigu þunga
byrði eru 19,2 prósent þátttakenda.
Þetta er tvöföldun á síðastliðnum
sex árum.
Hagstofan segir að þegar á heildina sé litið sé fjárhagsstaða heimilanna verri í ár en árin á undan. - jab

Vonir bundnar við framkvæmdasjóð

Kröfur til skólamáltíða
Samtök iðnaðarins bjóða til málþings þriðjudaginn 23. nóvember
frá 15.00 til 17.00 á Grand Hóteli Reykjavík, Hvammi
Dagskrá:
15.00 Setning
Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri næringar hjá Lýðheilsustöð

Iðnaðarráðherra vill að stofnaður verði framkvæmdasjóður ferðaþjónustunnar. Frumvarp þess efnis er tilbúið. Óánægja með ástand mikilvægra ferðamannastaða nær jafnt til ferðamanna og heimamanna.

15.15 Reynsla af skólamáltíðum á Norðurlöndum
Ragnheiður Héðinsdóttir, forstöðumaður matvælasviðs Samtaka iðnaðarins
15.30 Innkaupastefna Reykjavíkur og tilraunverkefni um
hverfainnkaup
Ingibjörg H. Halldórsdóttir, verkefnisstjóri um samræmda matseðla hjá Reykjavíkurborg

UMHVERFISMÁL Katrín Júlíusdóttir

15.40 Útboð skólamáltíða og þjónustusamningar, kröfur til gæða
og eftirfylgni
Guðmundur Ragnar Ólafsson, innkaupastjóri Hafnarfjarðarbæjar
15.50 Sjónarmið foreldra
Bryndís Haraldsdóttir, Heimili og skóli

Fundarstjóri, Atli Rúnar Halldórsson, ráðgjafi
Aðgangur er ókeypis en tilkynna þarf þátttöku
í síma 591 0100 eða á netfangið mottaka@si.is

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

16.00 Pallborðsumræður
Auk fyrirlesara:
Jón Axelsson, framkvæmdastjóri Skólamatar
Unnsteinn Ó. Hjörleifsson, matreiðslumaður, Árbæjarskóla
Guðrún Adolfsdóttir, ráðgjafi, Rannsóknarþjónustunni Sýni
Guðjón Þorkelsson, sviðsstjóri nýsköpunar og neytenda, Matís
Herdís Guðjónsdóttir, formaður Matvæla- og næringarfræðafélags
Íslands
17.00 Fundarlok

GULLFOSS Tæplega 400 þúsund manns koma að fossinum á ári. Þar er stöðugur
ferðamannastraumur sem innviðir staðarins þola engan veginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

iðnaðarráðherra mun leggja
fram frumvarp um stofnun framkvæmdasjóðs ferðaþjónustunnar
í vetur. Hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu og þeir sem koma að
umhverfis vernd líta á svarta
skýrslu Umhverfisstofnunar (UST)
um ástand friðlýstra svæða sem
lokaviðvörun til stjórnvalda um
verndun helstu náttúrugersema
þjóðarinnar.
Þetta er meðal þess sem kom
fram á málþingi sem umhverfisog iðnaðarráðuneytið stóðu fyrir
í vikunni. Tilefnið var úttekt UST
á ástandi friðlýstra svæða vegna
ferðamanna, sem Fréttablaðið
sagði frá á fimmtudag.
Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, segir
að ekki aðeins liggi mikilvæg
svæði undir skemmdum heldur
sýni rannsóknir UST að ferðamenn, jafnt sem heimamenn, séu
að missa þolinmæðina. „Það er
vaxandi óánægja með að hafa friðlýst svæði í sinni heimabyggð. Því
fylgir mikill ágangur og mönnum
finnst þeir sitja uppi með kostnaðinn.“
Iðnaðarráðherra, sem er jafnframt ráðherra ferðamála, vék
að því í erindi sínu á málþinginu að á sama tíma og ferðaþjónustan nálgist það hratt að verða
mikilvægasta uppspretta gjald-

eyristekna fyrir þjóðarbúið sé útilokað að mikilvægustu ferðamannastaðirnir á Íslandi geti tekið við
fyrirsjáanlegri fjölgun ferðamanna. „Markmiðið með þessum
sjóði er að tryggja fjármagn til að
byggja upp fjölsótta ferðamannastaði og bæta aðstöðu og aðgengi
að náttúruperlum þar sem verja
þarf náttúruna eða auka öryggi.
Eins að fjölga aðgengilegum stöðum þannig að álag aukins ferðamannasjóðs dreifist betur,“ sagði
Katrín.
Hún reifaði jafnframt að ekki
væri samstaða um það hvernig
gjaldtöku yrði háttað, en stefnt
væri að því að nýtt frumvarp fjármálaráðherra um umhverfisgjald
verði lagt fram samhliða frumvarpi Katrínar um framkvæmdasjóðinn.
Hugmyndin er ekki ný af nálinni. Katrín kynnti hana á Iðnþingi
í mars. Þá gerði ráðherra sér vonir
um að lífeyrissjóðirnir kæmu að
stofnun sjóðsins og „síðar á árinu“
yrðu 500 til 700 milljónir til ráðstöfunar.
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins um sama leyti
að sjóðurinn marki „upphaf nýrrar sóknar í uppbyggingu sem á að
undirbúa okkur undir að taka við
milljón ferðamönnum eftir tíu ár“.
svavar@frettabladid.is

GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
JÓLAPAKKAR ICELANDAIR

EVRÓPA frá 29.900* kr.
eða 20.000 Vildarpunktar og 19.554* kr.

USA frá 54.900* kr.
eða 40.000 Vildarpunktar og 28.140* kr.
Jólapakkatilboðið gildir til London, Manchester, Glasgow, Kaupmannahafnar,
Stokkhólms, Osló, Amsterdam, Frankfurt og Parísar í Evrópu
og til New York, Boston og Seattle í Bandaríkjunum.
Jólapakkar eru í boði fyrir öll farrými: Economy Class, Economy Comfort og Saga Class.
Jólapakkar Vildarklúbbsins eru í boði á Economy Class og Economy Comfort.
Sérstakt barna- og ungbarnaverð í boði, sjá nánari upplýsingar á www.icelandair.is.
Ferðatímabil er frá 10. janúar til og með 17. apríl 2011 (síðasti ferðadagur).
Eftir að ferðatímabili lýkur gildir jólagjafabréfið sem inneign upp í fargjöld með Icelandair.
Vildarkort VISA og Icelandair: Vildarkortshafar fá 5.000 Vildarpunkta fyrir kaupin.
+ BÓKAÐU Á WWW.ICELANDAIR.IS

* Innifalið: Flug fram og til baka, skattar og önnur gjöld. Sölutímabil er til 24. des. 2010 kl. 18:00. Bókunartímabil er frá 22. des. 2010 til og með 14. jan. 2011.
Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags nema á Saga Class. Takmarkað sætaframboð. Sjá nánari skilmála á www.icelandair.is. Þessar ferðir gefa 3.000–14.400 Vildarpunkta.
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HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

NÝJAR MYNDIR
á ótrúlegu verði!

betra verð

betra verð

4.899.-

betra verð

1.999.2.299.-

4.899.-

betra verð

1.999.2.499.-

EINNIG TIL
Á BLU-RAY

Gildir til 22. nóvember á meðan birgðir endast.

betra verð

1.999.2.499.-

betra verð

1.999.2.499.-
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20% AFSLÁTTUR

af öllum íslenskum hljómplötum
í tilefni af 100 ára afmæli íslensku hljómplötunnar

1.999
2.499

2.639

3.039

3.299

2.399
2.999

LJÓSMYNDASÝNING
Í tilefni af útgáfu bókarinnar munu
Hagkaup og Smáralind standa fyrir
ljósmyndasýningu á myndum
úr bókinni í Smáralind.

3.039

3.799

1.919
2.399

2.159
PÁLL ÓSKAR
EFTIR ODDVAR

3.499

2.399

2.699

2.999

ÁRITAR OG SPILAR
Kringlunni kl. 14:00
Smáralind kl. 16:00

1.999
2.499

ÁRITAR OG SPILAR
Smáralind kl. 13:00
Kringlunni kl. 15:00

2.990 kr.
fabjulus verð
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Gildir til 24. nóvember á meðan birgðir endast.

2.799

3.799

PÁLL ÓSKAR ÁRITAR
Smáralind kl. 14:00 í dag
Kringlunni kl. 14:00 sunnudag
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Viðhorf fyrirtækja til efnahagslægðar

n
Lífræn r
atu
barnam

Fjölbreytt og gott
veganesti fyrir lífið

Telur þú að botni efnahagslægðarinnar
sé náð?
71,2%

Kjarngóð næring
Ósaltað
Ósykrað
Engin aukaefni

Nei, botninum
er ekki náð

Hverjar telur þú líkurnar á að fyrirtækið þitt/stofnunin þín muni þurfa að
fjölga eða fækka starfsfólki á næstu
12 mánuðum?

Hversu vel eða illa telur þú að gætt
sé að samkeppnissjónarmiðum við
úrlausn skuldavanda fyrirtækja á
samkeppnismarkaði?

Hvorki né
52,5%

Vel
22,9%

Fækka
19,6%

Hvorki né
36,2%

28,8%
Já, botninum
er náð

Fjölga
27,6%

Illa
41,0%
Heimild: Capacent

www.barnamatur.is

Telja botni ekki náð
í efnahagslægðinni
Könnun Capacent sýnir að forsvarsmenn fyrirtækja telja að ástandið sé ekki
farið að batna enn. Telja margir að samkeppnissjónarmið hafi ekki verið virt í
úrlausnum skuldamála. Miklir óvissutímar, segir framkvæmdastjóri SA.

Náttúru- og
umhverfisverðlaun
Norðurlandaráðs 2011

EFNAHAGSMÁL Mikill meirihluti

forsvarsmanna íslenskra fyrirtækja telur að botninum sé enn
ekki náð í yfirstandandi efnahagslægð. Þetta er meðal helstu
niðurstaðna úr nýlegri könnun Capacent á stöðu og viðhorfi
fyrirtækja til efnahagslægðarinnar.
Þar kemur fram að rúm 70 prósent fyrirtækja telja að botninum

Þema náttúru- og umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs
2011 er sjálfbær ferðaþjónusta. Verðlaunin verða veitt
í 17. sinn og nema 350.000 dönskum krónum. Þau verða
veitt fyrirtæki, samtökum eða einstaklingi sem hefur
verið í fararbroddi og stuðlað að því að draga úr
umhverfisáhrifum ferðaþjónustu á Norðurlöndum.

sé ekki enn náð og enn eigi því
eftir að kreppa að. Nokkru meiri
svartsýni er á landsbyggðinni.
Könnunin leiddi engu að síður
í ljós að nokkru fleiri fyrirtæki
telja meiri líkur á að fjölga þurfi
starfsfólki á næsta ári frekar en
fækka.
Loks álítur meirihluta svarenda, eða tæp 88 prósent, að ekki
hafi verið gætt nógu vel að sam-

keppnissjónarmiðum við úrlausn
á skuldavanda fyrirtækja.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir þessar niðurstöður ekki
koma sér á óvart. „Þetta sýnir að
nú eru miklir óvissutímar og okkar
áherslur eru á að snúa þessu við til
að fyrirtækin fái trú á framtíðina
og fari að fjárfesta og ráða fólk í
vinnu.“
thorgils@frettabladid.is

Öllum er heimilt að senda inn tillögur um verðlaunahafa.
Í tillögunum þarf eftirfarandi að koma fram auk rökstuðnings:
• Kynning og lýsing á starfseminni.
• Starfsemin skal vera faglega unnin og hafa þýðingu fyrir
almenning í einu eða fleiri norrænu ríkjanna.

F í t o n / S Í A

• Hver hefur haft veg og vanda af starfseminni.

• Tillagan má að hámarki vera tvær A4 síður og skal henta
til fjölföldunar.

Samanburður debetreikninga*

Verðlaunahafinn verður valinn af nefnd sem skipuð er
fulltrúum norrænu ríkjanna fimm og sjálfstjórnarsvæðanna
Færeyja, Grænlands og Álandseyja.
Tillögurnar skulu sendar inn á sérstöku eyðublaði og þurfa
að berast skrifstofu sendinefndar Noregs í Norðurlandaráði,
í síðasta lagi föstudaginn 10. desember 2010 kl. 12.00.
Eyðublaðið er hægt að nálgast á vefsíðu Norðurlandaráðs,
norden.org, eða hjá skrifstofu norsku sendinefndarinnar.
Nordisk Råd
Den norske delegation
Stortinget, 0026 Oslo

Sími +47 2331 3568
nordpost@stortinget.no
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alla fjölskylduna

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild.
Tryggðu þér áskrift í dag!
512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Full búð af jólatilboðum

Heilsuinniskór
Chiro Standard

Inniskór sem laga sig að
fætinum og dreifa þyngd
jafnt undir allt fótasvæðið.

Vandað heilsurúm með
ﬁmm svæðaskiptu
gormakerﬁ,
val um þrjá liti á botni.

Parið kr. 3.900,2 pör kr. 6.980,3 pör kr. 9.990,-

Jólatilboð aðeins
kr. 198.900
160x200

Stillanleg
heilsurúm
Ný sending - betra verð.
Eitt mesta úrval landsins!

Frábær jólatilboð
Verð frá
kr. 524.860,2x90x200

Dúnsokkar
Hitajöfnunarsængin
Outlast hiajöfnunarefnið
sér til þess að þér er
hvorki of heitt né kalt!
100% hreinn gæsadúnn.

Jólatilboð
aðeins kr. 29.900,-

Outlast hiajöfnunarefnið
sér til þess að þér er
hvorki of heitt né kalt!
Ótrúlega vinsæl jólagjöf!

kr. 6.900,Nýr litur
www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavik • Sími 588 8477
Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566
Opi› virka daga frá kl. 10-18 • Laugardaga frá kl. 11-16
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Vera kann að nýting vindorku á Íslandi geti
stuðlað að betri sátt í orkumálum.

Verður barizt
við vindmyllur?

F

réttablaðið hefur sagt frá því undanfarna daga að
Landsvirkjun telji vindmyllur raunhæfan kost til raforkuframleiðslu hér á landi. Fyrirtækið vinnur nú að
könnun á möguleikunum og benda fyrstu niðurstöður
rannsókna til að Suðurlandsundirlendið henti einna
bezt fyrir vindrafstöðvar.
Þetta er orkukostur, sem á að skoða í fullri alvöru. Nýting
vindorku hefur gefið góða raun í mörgum nágrannalöndum
okkar. Vindurinn skilar Dönum til dæmis hátt í tíunda hluta
þess rafmagns sem þeir nota. Úlfar Linnet, sérfræðingur hjá
Landsvirkjun, segir að hér á
landi sé nægilega stöðugur
SKOÐUN
vindur fyrir orkuvinnslu og
vindrafstöðvar geti raunar
Ólafur Þ.
skilað meiri orkuframleiðslu
Stephensen
hér en í flestum öðrum löndum
olafur@frettabladid.is
vegna betri nýtingar.
Virkjun vindorku er ein
u m hverfisvænast a ork u vinnsluleið sem til er. Útblástur
gróðurhúsalofttegunda vegna framkvæmda og efnisflutninga
er miklu minni en vegna annarra virkjunarkosta. Jarðrask er
sömuleiðis miklu minna en vegna vatnsafls- eða jarðvarmavirkjana. Víða erlendis halda bændur áfram að nytja land, sem
leigt hefur verið undir vindorkuver, enda taka sjálfar vindrafstöðvarnar ekki upp nema um það bil einn hundraðshluta
landrýmisins. Við bætist að auðlindin, vindurinn, er ókeypis
og nokkurs virði að geta þannig breytt rokinu á Íslandi í verðmæti.
Á móti kemur að sjónmengun er talsverð af tuga metra háum
vindmyllum. Hætt er við að einhverjum muni þykja þær spilla
ásýnd sunnlenzkra sveita, verði af þessum áformum. Sömuleiðis
hefur víða verið kvartað undan hljóðmengun sem hvinurinn frá
vindmyllunum veldur. En það er reyndar í þéttbýlli löndum en
Íslandi.
Það er full ástæða til að skoða rækilega kosti og galla vindorkunnar og bera saman við orkuvinnslukosti sem byggja á
jarðvarma eða vatnsorku. Og ástæða fyrir þá sem hafa efasemdir um ýmsa síðarnefndu kostina að velta því fyrir sér
hvort virkjun vindorku gæti að einhverju leyti komið í staðinn. Slík niðurstaða gæti þá hugsanlega stuðlað að betri sátt í
orkumálum.
Sú staðreynd að auðlindin er ókeypis og enginn á hana gæti
svo jafnvel haft í för með sér að villta vinstrið ætti auðveldara
með að fallast á erlenda fjárfestingu í vindorkuverum en annars
konar orkuverum hér á landi því að misskilningurinn um sölu
auðlindanna þyrfti ekki einu sinni að koma upp – eða hvað?
Möguleikar á nýtingu vindorku á Íslandi verðskulda klárlega skoðun og rækilega umræðu. Að minnsta kosti er ekki
tímabært að byrja strax og að óathuguðu máli að berjast við
vindmyllurnar.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

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

Aðalfundur
Golfklúbbsins Odds (GO)
verður haldinn í golfskálanum Urriðavelli
þriðjudaginn 30. nóv. nk. kl. 20:00.
Dagskrá:
• Kosning fundarstjóra og fundarritara.
• Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir liðins starfsárs.
• Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
• Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt.
• Umræður og atkvæðagreiðslur um tillögur og laga
breytingar löglega fram bornar.
• Kosning stjórnar og varamanna í stjórn.
• Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara.
• Önnur mál.
Félagar eru kvattir til að mæta.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Sósíalistar og utanríkisstefnan

V

G spratt upp úr Alþýðubandalaginu sem áður óx
af meiði Sósíalistaflokksins. Þessir flokkar voru
lengst af einangraðir í afstöðunni
til þátttöku Íslands í vestrænni
efnahags- og varnarsamvinnu.
Vatnaskil urðu þegar landsfundur
Sjálfstæðisflokksins ákvað á liðnu
sumri að skipa flokknum við hliðina
á vinstri væng VG varðandi kröfuna
um að afturkalla aðildarumsóknina
að ESB.
Í síðustu kosningum byggðist neikvæð afstaða Sjálfstæðisflokksins
þó á hagsmunamati sem endurskoða
þyrfti á hverjum tíma. VG var á
grundvelli hugsjóna alfarið andvígt
aðild en sagði jafnframt að málið
myndi ekki koma í veg fyrir stjórnarmyndun. Framsóknarflokkurinn,

Borgarahreyfingin og Samfylkingin voru
hins vegar með
aðildarumsókn.
Þeir
þrír
f lokkar sem
höfðu aðildarumsókn á dagskrá fengu hreinÞORSTEINN
an meirihluta
PÁLSSON
þingmanna. Í
atkvæðagreiðslu um umsóknina
gekk meirihluti þingmanna Framsóknarflokksins og Borgarahreyfingarinnar úr skaftinu. Á hinn bóginn var meirihluti þingmanna VG
fylgjandi. Þrátt fyrir þessa víxlun atkvæða var niðurstaðan í samræmi við skýran vilja meirihluta
kjósenda.

Fyrr á þessu ári fundu forystumenn Heimssýnar upp á því að fullyrða að Alþingi hefði alls ekki samþykkt að sækja um aðild. Það hefði
aðeins heimilað könnun á þeim
möguleika. Ríkisstjórnin hefði því
farið út fyrir umboð sitt og rétt
væri að afturkalla umsóknina.
Allir læsir menn vita að þessi
röksemdafærsla á enga stoð í raunveruleikanum. Hún er hrein hugarleikfimi. Í pólitík getur áróðursskáldskapur af þessu tagi þó orðið
að raunverulegu vandamáli. Flokksráð VG glímir við það á fundi í dag.
Vandi VG liggur ekki í því að hafa
gert málamiðlun um hugmyndafræðilegt grundvallaratriði. Hann
skýrist miklu fremur af þeirri tvöfeldni að byggja málamiðlunina á
því að vera bæði með og á móti.

Eftir stofnun NATO hafa flokkar sósíalista aldrei gert kröfu um
úrsögn við stjórnarmyndun. Tvisvar sömdu þeir um brottför varnarliðsins. Í bæði skiptin létu þeir gott
heita að við það var ekki staðið. Í
því ljósi ætti ESB-málið ekki að
vefjast fyrir VG nú.
Vandinn er þó sá að sósíalistaflokkarnir sem hér eiga hlut að máli
hafa aldrei tekið ábyrgð á nýjum
skrefum í utanríkismálum þó að

þeir hafi sætt sig við orðinn hlut
eftir á. Á því er óneitanlega talsverður munur. Stjórnarsáttmálinn
felur ekki í sér breytingu að þessu
leyti. VG axlar ekki með honum
ábyrgð á að þjóðin taki nýtt skref
fram á við í Evrópusamvinnunni
sem hófst með aðildinni að NATO.
Fyrir þá sök er Samfylkingin í
blindgötu með málið; aðeins mislangri eftir því hvor armurinn verður hlutskarpari á fundi VG í dag.

Í ljósi sögunnar

F

lokkar sósíalista með mismunandi nöfnum hafa nú
sjö sinnum tekið þátt í ríkisstjórn á lýðveldistímabilinu.
Þó að stefnan í utanríkis- og varnarmálum hafi í orði kveðnu aðgreint
þá meir frá öðrum flokkum en nokkurt annað málefni hefur hún aðeins
einu sinni leitt til stjórnarslita. Það
var árið 1946. Ástæðan var samningur við Bandaríkjamenn um afnot
Keflavíkurflugvallar.

Hægri vængurinn og utanríkisstefnan

S

ú pólitíska tvöfeldni VG að
greiða atkvæði með aðildarumsókn en vera jafnframt
á móti aðild veikir stöðu
Íslands í samningaviðræðum. Hún
útilokar jafnframt að unnt verði
að ljúka samningum nema fleiri
flokkar verði þá tilbúnir til að axla
ábyrgð á niðurstöðunni. Ástæðan
er sú að það er andstætt þingræðisreglunni að utanríkisráðherra undirriti samning ef meirihluti þingmanna styður ekki efni hans.
Félagsskapurinn Sjálfstæðir
Evrópumenn var stofnaður fyrr á
þessu ári undir forystu Benedikts
Jóhannessonar. Flestir félagsmanna

koma úr röðum kjósenda og fyrrum
kjósenda Sjálfstæðisflokksins. Tilgangurinn var að breikka pólitískt
bakland aðildarsamninga sem þjóðin gæti síðan fellt lokadóm um. Upp
á síðkastið hefur mátt greina aukin
áhrif þessara nýju samtaka.
Meira fer fyrir málflutningi
þeirra sem eru á miðju stjórnmálanna og til hægri við hana til
stuðnings því að samningaferlinu
verði lokið.
Færri þingmenn Sjálfstæðisflokksins taka nú undir kröfuna
um að ógilda umsóknar ályktun
Alþingis. Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa nú þegar

með afdráttarlausum hætti lýst
stuðningi við umsóknarferlið. Víðast hvar hefur Evrópusamvinnan
verið borin uppi af hægriflokkum,
miðflokkum og sósíaldemókrötum
eins og var um NATO. Hér hefur
um skeið verið tómarúm á hægri
vængnum að þessu leyti. Líklegt er
að það tómarúm muni fyllast fyrir
næstu kosningar. Þar liggur sóknarfæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn,
standi vilji til að nýta það.
Glöggt má merkja að þeir sem
hafa fyrir daglegan starfa að birta
persónulega níðskældni um stuðningsmenn aðildarumsóknar finna
fyrir hræringum í þessa átt.
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Evrópa og Bandaríkin – samstiga til framtíðar
Leiðtogafundur
NATO
Barack
Obama
forseti Bandaríkjanna

É

g er stoltur af að hafa heimsótt
Evrópu sex sinnum sem forseti, að meðtöldum leiðtogafundum NATO, og Bandaríkjanna og
Evrópusambandsins, í Lissabon
í þessari viku. Þetta endurspeglar varanlegan sannleika um utanríkisstefnu Bandaríkjanna – sambandið við bandamenn okkar og
félaga í Evrópu er hornsteinninn
að samskiptum okkar við heiminn
og hvati að hnattrænni samvinnu.
Enginn heimshluti er jafn samstiga
Bandaríkjunum hvað varðar gildismat, hagsmuni, getu og markmið.
Stærsta efnahagssamband í heimi
skapar með viðskiptum yfir Atlantshafið milljónir starfa í Bandaríkjunum og Evrópu og er grundvöllurinn að viðleitni okkar til að viðhalda
efnahagsbata um allan heim.
Sem bandalag lýðræðisþjóða
tryggir NATO sameiginlegar
varnir okkar og stuðlar að því að
styrkja ung lýðræðisríki. Evrópa
og Bandaríkin vinna saman að því
að takmarka útbreiðslu kjarnorkuvopna, stuðla að friði í Austurlöndum nær og vinna gegn loftslagsbreytingum. Og eins og við höfum
séð á nýlegum öryggisviðvörunum
í Evrópu, og upprættu samsæri
um að sprengja fraktflugvélar yfir
Atlantshafinu, vinnum við náið
saman á hverjum degi til að koma

í veg fyrir hryðjuverkaárásir og
viðhalda öryggi borgaranna. Við
erum einfaldlega nánustu samstarfsmenn hver annars. Hvorki
Evrópubúar né Bandaríkjamenn
geta tekist á við áskoranir okkar
tíma án hins aðilans. Þessir leiðtogafundir eru þannig tækifæri til
að auka samvinnu okkar enn frekar
og tryggja að NATO – árangursríkasta bandalag mannkynssögunnar –
verði áfram jafn mikilvægt á þessari öld og það var á þeirri síðustu.
Þess vegna höfum við ítarlega dagskrá í Lissabon.
Í fyrsta lagi, varðandi Afganistan, getum við stillt saman tilraunir
okkar til að koma stjórn landsins í
hendur heimamanna um leið og
við viðhöldum varanlegum skyldum okkar við afgönsku þjóðina.
Bandalag okkar í Afganistan, undir
forystu NATO, samanstendur af 48
þjóðum – þar með töldum öllum 28
aðildarríkjum NATO og 40 þúsund
manna herliði frá bandalags- og
vinaþjóðum, og við virðum þjónustu þeirra og fórnir. Sameiginleg
viðleitni okkar er nauðsynleg til að
koma í veg fyrir að hryðjuverkamenn öðlist öruggt skjól, alveg eins
og það er nauðsynlegt að bæta líf
afgönsku þjóðarinnar. Eftir komu
viðbótarherafla bandalagsþjóðanna
á síðustu tveimur árum höfum við
loksins úrræði og mannafla til að
brjóta framsókn talíbana á bak
aftur, svipta uppreisnarmenn vígjum sínum, þjálfa fleiri afganskar
öryggissveitir og aðstoða afgönsku
þjóðina. Í Lissabon munum við
stilla saman strengi okkar svo
við getum byrjað að fela ábyrgðina í hendur Afgönum snemma á
næsta ári, og innleiða þau markmið

Karzais forseta að afganski herinn
taki að sér öryggisgæslu í Afganistan í lok árs 2014. Og þótt Bandaríkin byrji að fækka í herliði sínu í
júlí á næsta ári getur NATO – eins
og Bandaríkin – stofnað til varanlegrar samvinnu við Afganistan til
að það sé ljóst að þegar Afganar
standa upp og taka við stjórninni
munu þeir ekki standa einir.
Um leið og okkur miðar áfram í
Afganistan mun NATO einnig taka
breytingum í Lissabon með nýrri
stefnumótun sem viðurkennir þá
möguleika og samstarfsaðila sem

þróa nýjar varnir gegn ógnum eins
og netárásum.
Annað sem nauðsynlegt er að
bandalagið hafi yfir að ráða eru eldflaugavarnir NATO-svæðisins, sem
þarf til að mæta raunverulegri og
vaxandi ógn af skotflaugum. Stigbundna aðlögunarnálgunin (PAA)
í eldflaugavörnum Evrópu, sem ég
kynnti í fyrra, mun veita sterka og
áhrifaríka vörn fyrir landsvæði
og íbúa Evrópu og bandaríska hermenn sem þar eru. Enn fremur
eru þær grundvöllur frekari samvinnu – með hlutverki og vörn fyrir

Við verðum að auka samstarf við samtök
sem fullkomna styrkleika NATO, eins og
Evrópusambandið, Sameinuðu þjóðirnar
og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu.
við þörfnumst til að mæta nýjum
hættum á 21. öldinni. Þetta verður að hefjast á því að ítreka undirstöðu þessa bandalags – þá skuldbindingu í 5. grein að árás á eina
bandalagsþjóð sé árás á þær allar.
Til að tryggja að þessi skuldbinding hafi þýðingu verðum við að
styrkja það bolmagn sem nauðsynlegt er til að vernda fólkið okkar í
dag og undirbúa verkefni morgundagsins. Um leið og við nútímavæðum hefðbundinn herafla okkar
verðum við að endurbæta stjórnkerfi bandalagsins til að gera hann
áhrifa ríkari og skilvirkari, fjárfesta í þeirri tækni sem gerir herjum bandalagsins kleift að starfa
saman á árangursríkan hátt, og

öll bandalagsríkin, og tækifæri til
samstarfs við Rússland sem einnig
stafar ógn af skotflaugum.
Auk þess getum við unnið að
því að skapa aðstæður fyrir fækkun kjarnorkuvopna og færst nær
þeirri framtíðarsýn sem ég lýsti
í Prag á síðasta ári – kjarnorkuvopnalausum heimi. En á meðan
þessi vopn eru til verður NATO
að búa yfir kjarnorkuvopnum, og
ég hef gert lýðum ljóst að Bandaríkin munu viðhalda áreiðanlegu,
öruggu og áhrifamiklu kjarnorkuvopnabúri til að halda aftur af andstæðingum okkar og til að tryggja
varnir bandamanna okkar.
Að endingu: Í Lissabon getum
við haldið áfram að móta samstarf

út fyrir raðir NATO, sem stuðlar
að því að gera bandalagið okkar
að máttarstólpa öryggis í heiminum. Við verðum að halda dyrunum
opnum fyrir lýðræðisríki Evrópu
sem uppfylla skilyrði NATO-aðildar. Við verðum að auka samstarf við
samtök sem fullkomna styrkleika
NATO, eins og Evrópusambandið,
Sameinuðu þjóðirnar og Öryggisog samvinnustofnun Evrópu. Og
með setu Dmitris Medvedev forseta
á leiðtogafundi NATO og Rússlands
getum við haldið áfram hagnýtri
samvinnu NATO og Rússlands til
hagsbóta fyrir báða aðila. Því rétt
eins og Bandaríkin og Rússland
hafa endurbætt samband sitt geta
NATO og Rússland það líka. Í Lissabon getum við sýnt að NATO lítur
á Rússland sem félaga, ekki andstæðing. Við getum aukið samvinnu
okkar varðandi Afganistan, varnir gegn eiturlyfjum og öryggismál
21. aldar – allt frá útbreiðslu kjarnorkuvopna til útbreiðslu ofbeldisfullra öfgastefna. Og með því að
hefja samvinnu í eldflaugavörnum
getum við snúið spennu fyrri tíma
upp í samvinnu gegn sameiginlegum ógnum.
Í meira en sex áratugi hafa
Evrópubúar og Bandaríkjamenn
staðið hlið við hlið, því samvinna
okkar styrkir hagsmuni okkar
og ver frelsið sem við metum svo
mikils sem lýðræðisleg samfélög.
Heimurinn hefur breyst og á sama
hátt hefur bandalag okkar breyst
og þess vegna erum við sterkari,
öruggari og efnaðri. Þetta er verkefni okkar í Lissabon – að blása einu
sinni enn nýju lífi í bandalagið og
tryggja öryggi okkar og velmegun
á komandi áratugum.

Aðskilnaður ríkis og kirkju
Ríki og kirkja
Jakob
Gunnarsson
menntaskólanemi

Í

nútímasamfélagi er umræða um
trú oft álitin forboðin. Yfirleitt
er talið að ekki sé til neitt eitt rétt
svar og trú og trúrækni u oftast
talin vera af hinu góða en þeir sem
andmæla eru oft úthrópaðir öfgamenn. Miðað við mína reynslu er
það að vera trúleysingi yfirleitt
talið vera nokkuð slæmt.
Öfugt við það sem flestir telja er
trú hins vegar ekki kjarni umræðunnar um aðskilnað ríkis og kirkju.
Meira að segja eru helstu stuðningsmenn aðskilnaðar kirkjunnar
frá ríkinu Sjöunda dags aðventistar. Trú og trúrækni skipta engu í
umræðunni því ástæðan fyrir því
að barist er gegn Þjóðkirkju er sú
að ríkið á ekki að skipta sér af jafn
óáþreifan legum hlut og trúnni.

Þar að auki er rekstur Þjóðkirkju
hrein og klár mismunun.
Hugtakið Þjóðkirkja felur í sér
að ríkið styrki kirkjuna fjárhagslega, með öðrum orðum, Þjóðkirkjan er í raun ríkisrekið fyrirtæki.
En hvað er það annað en mismunun gagnvart öðrum trúfélögum?
Hvers vegna á íslenska ríkið að
styrkja hina lútersku kirkju en
ekki Votta Jehóva, Múslimafélagið eða Sjöunda dags aðventista?
Hvað er það sem gerir hina lútersku kirkju svona miklu betri en
öll hin trúfélögin?
Þar að auki er mikilvægt að
ríkið fari ekki að hafa áhrif á
trúarskoðanir þegna sinna. En
með Þjóðkirkju koma bersýnilega
þessi áhrif í ljós; það þykir nánast óeðlilegt að vera ekki meðlimur Þjóðkirkjunnar. Börn sem
ekki halda upp á jól og taka ekki
þátt í kristinfræðikennslu í skólum eru álitin skrýtin. Í landi þar
sem trúfrelsi er í hávegum haft er
óásættanlegt að einu trúfélagi sé
hyglað með fjárframlögum, heim-

sóknum í skóla og kristinfræðikennslu.
Einnig er þörf á viðhorfsbreytingu almennings til trúfélagsskipta. Við fæðingu eru börn skráð
í trúfélag móður, án þess að þau
hafi myndað sér sérstaka skoðun
á þeim trúarbrögðum. Þar að auki
er fermingaraldurinn á Íslandi 13
ára, sem er að mínu mati allt of
lágur aldur. Allt of margir fermast
bara vegna þess eins að allir aðrir
gera það, eða til þess að fá gjafir.
Þess vegna tel ég skynsamlegast
að leyfa fólki sjálfu að ráða hvaða
trú höfðar til þess og að menn
geti skráð sig í trúfélög, finnist
fólki þau heillandi. En í dag er því
öfugt farið; maður þarf að skrá
sig úr trúfélagi, höfði það ekki til
manns. Þar að auki eru til dæmi
um að fólki hafi verið bannað að
vera með svokölluð „trúfrelsisátök“ þar sem trúfélagsskráningarblöðum hefur verið dreift, til að
auðvelda fólki að skipta um trúfélög. Þetta er að sjálfsögðu forkastanlegt; með trúfrelsisátökum

Handbók stjórnarmanna,
fjárhagsleg endurskipulagning
fyrirtækja og skattamál
Morgun- og síðdegisfundir KPMG á Akureyri,
Egilsstöðum og Höfn í Hornaﬁrði varpa ljósi á
ﬂókið umhverﬁ í fyrirtækjarekstri í dag.
kpmg.is

Trú og trúrækni
skipta engu í
umræðunni því ástæðan
fyrir því að barist er gegn
Þjóðkirkju er sú að ríkið
á ekki að skipta sér af
jafn óáþreifanlegum hlut
og trúnni.
er einungis verið að leiðrétta fólk
sem skráð er í trúfélag sem samræmist ekki trúarskoðunum þess
og að sjálfsögðu er enginn neyddur
til eins eða neins í þessum leiðréttingum. Allar trúfélagsleiðréttingar eru gerðar með vitund og vilja
þess sem leiðréttir hvaða trúfélagi
hann tilheyrir.
Þjóðkirkjan er rándýr í rekstri.
Hún kostar um 5 milljarða á ári
sem er sambærilegt við fjárfram-

Akureyri

Höfn í
Hornaﬁrði

23. nóvember
8:30 - 10:00

25. nóvember
17:15 - 18:45

Kynning á Handbók
stjórnarmanna
Fjárhagsleg
endurskipulagning
fyrirtækja

Kynning á KPMG
og Handbók
stjórnarmanna
Skattamál

lög ríkisins til Háskóla Íslands.
Í árferði sem þessu er forgangsröðun algert lykilatriði og er
rekstur Þjóðkirkju fáránlegur. Í
Morgunblaðinu í gær kom fram að
hver Íslendingur fari 4,3 sinnum
í kirkju árlega. Það þýðir að hver
kirkjuviðvera Íslendings er niðurgreidd um u.þ.b. 3.500 krónur.
Þessi kostnaður er ekki greiddur
af kirkjuförunum sjálfum, heldur
af þjóðinni allri. Múslimar, Vottar, trúleysingjar og allir aðrir eru
að borga fyrir rándýra kirkjuviðveru hluta þjóðarinnar. Er það svo
fáránlegt að ætlast til að Þjóðkirkjan verði sjálfbær stofnun? Að þeir
sem telji hana nauðsynlega og nota
hana borgi brúsann?
Þess má geta að þessir styrkir
eru viðbót við sérstakt safnaðargjald sem allir sem eru skráðir í
Þjóðkirkjuna þurfa að greiða. Það
allra versta er hins vegar það að
þrátt fyrir alla þessa styrki þurfum við samt að borga sérstaklega fyrir brúðkaup, fermingar og
jarðarfarir.

Egilsstaðir
2. desember
16:15 - 18:00
Kynning á Handbók
stjórnarmanna
Fjárhagsleg
endurskipulagning
fyrirtækja

Fjárhagslega
endurskipulagning
fyrirtækja

Skráning og allar nánari upplýsingar um fundina er á kpmg.is
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5. Hvannadalshnjúkur - stærð 77 x 87 cm

1. Álfkonutjörn
Á
- stærð 98 x 118 cm

6. Hvítt ljós - stærð 77 x 87 cm

2. Dalur - stærð 98 x 118 cm

7. Röðull rennur - stærð 77 x 87 cm

8. Sólsetur - stærð 77 x 87 cm

3. Yfirgefnir steinar - stærð 98 x 118 cm

4. Býli að kveldi - stærð 98 x 118 cm
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Breytt veðurfar – breytt mannlíf
Hlýnun af
mannavöldum
María Hildur
Maack
Ph.D Háskóla Íslands

Í

þann mund sem íslensk stjórnvöld
eru að gefa út aðgerðaráætlun
um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda var haldin ráðstefna
í Stokkhólmi (8.–10. nóvember
„Climate adaptation, science, practice, policy“) þar sem rætt var um
viðbrögð við breytingum af völdum hnattrænnar hlýnunar. Dæmi
um breytingar sem eru komnar
fram á Norðurlöndum eru hlýrri
vetur, tíðari hitabylgjur að sumarlagi, hækkandi sjávarborð og vaxandi hætta á sjávarflóðum sem náð
geta til íbúðarbyggða. Ný meindýr
breiðast hratt út í skógum Norðurlanda á sama tíma og fisk- og fuglategundir flytja sig norðar. Í Svíþjóð
vex viður hraðar en fyrr, en greinar
þvælast meira í raflínum og brautarteinum svo að árleg grisjun er orðin

nauðsynleg. Vegir og stíflur hafa
gefið sig í vatnavöxtum og í Danmörku liggja sögulegar byggingar
undir rakaskemmdum. Segja má
að sumum náttúrufarsbreytingum
hafi verið tekið fagnandi á meðan
aðrar vekja ugg vegna kostnaðar
og skaðabótakrafna. Hér á landi
hefur til að mynda verið bent á ný
tækifæri sem opnast við hlýnun, en
jafnframt þarf að gæta að heildaráhrifunum.
Talsverð óvissa ríkir um umfang
og tímasetningu breytinga sem
tengjast hlýnun af mannavöldum.
Hvort sjávarstaðan verði 0,8 eða
1 metra hærri eftir 50 eða 100 ár
er ekki fyrirséð, en tilhneigingin
er öll í sömu átt. Á Norðurlöndum
hafa breytingar orðið hraðari en
búist var við, einkum á hánorðurslóðum. Þar sem slíkar breytingar
snerta marga kima samfélagsins
hafa vísindamenn tekið höndum
saman til þess að ná eyrum tryggingarfélaga, sveitar- og ríkisstjórna
og hvetja til viðbúnaðar, enda sýna
rannsóknir að mikið er í húfi. Orkuog vatnsveitur, vegi og hafnarmannvirki þarf að hanna og reka miðað

við breyttar aðstæður. Skipulag
byggðar, vegaáætlanir, fráveitur
og byggingariðnað þarf að laga að
hækkandi sjávarstöðu og breyttri
úrkomudreifingu. Þjónusta við aldraða hefur einnig þurft að taka tillit til hitabylgja og koma í veg fyrir
ofþornun.
Á öllum Norðurlöndunum hafa
verið teknar saman ýmsar upplýsingar um aðlögum að loftslagsbreytingum og brátt fer af stað norrænt
samstarf um rannsóknir á þessu
sviðstyrkt af Norrænu ráðherranefndinni (TFI, sjá http://www.toppforskningsinitiativet.org).
Upplýsingum verður m.a. komið
á framfæri um haldgóð ráð handa
almenningi, fyrirtækjum og sveitarfélögum. Mælt er með því að
nýbyggingar á ákveðnum svæðum
verði vatnsþéttar upp fyrir kjallara,
eða settar á stultur í námunda við
vötn og sjávarstrendur, brýr verða
sums staðar hækkaðar og raflínur
hafðar sterkari og frekar settar í
jörð en áður. Fram kom að þar sem
aðlögunaraðgerðir hafa hafist hefur
áhugi á bakgrunnsþekkingu aukist. Þessi áhersla á aðlögun breytir

Súrnun sjávar
og breytingar á
straumum umhverfis
landið eru með stærri
óvissuþáttum.
ekki mikilvægi þess að draga úr
útblæstri og að vernda fjölbreytileika, en fyrirbyggjandi aðgerðir
duga ekki einar, einnig þarf vel
ígrundaðan viðbúnað.
Um 1990 voru komnar fram spár
um afleiðingar hnattrænnar hlýnunar. Niðurstöður mælinga og hermun með líkönum hafa síðan stutt
þessar spár. Reynt hefur verið að
stemma stigu við hnattrænni hlýnun á alþjóðavettvangi (Kyoto 1997,
2005, Kaupmannahöfn 2009) og
draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Beitt var hagfræðilegum
rökum (Stern review 2006) því dýrara er laga fyrirsjáanlegan skaða
en að koma í veg fyrir hann. Þar
sem áhrifa er þegar farið að gæta

eru þjóðir farnar að búast til varnar, þeirra á meðal Norðurlöndin og
Evrópusambandið (White paper on
adaptation, 2010) með stefnumótun
um aðlögun að loftslagsbreytingum.
Hér á landi er að vænta hlýnunar,
meiri úrkomu, hærri sjávarstöðu og
bráðnunar jökla. Einnig geta komið
fram ýmsar ófyrirséðar breytingar. Súrnun sjávar og breytingar á
straumum umhverfis landið eru
með stærri óvissuþáttum. Segja
má að Íslendingar hafi alla tíð lifað
við yfirvofandi náttúruhamfarir, og
eru almannavarnir og hjálparsveitir ætíð í viðbragðsstöðu gagnvart
jarðskjálftum, eldgosum, aftakaveðri og flóðum.
Á ráðstefnunni í Stokkhólmi,
sem fyrr var nefnd, var bent á
að best hefði farið á samstarfi
við heimamenn á viðkvæmum
svæðum. Óvitlaust er að líta í eigin
barm og búa sig undir að greina
hina fjölbreyttu hagsmuni sem
gætu rekist á ef taka á heildstætt
á málum. Hér er enn eitt tilefnið til
þess að standa saman, samfélaginu
öllu til heilla.

Ráðstjórn sem er Erni Bárði að skapi
Skóli og kirkja
Brynjólfur Þór
Guðmundsson
blaðamaður og faðir í
Reykjavík

Ö

rn Bárður Jónsson, sóknarprestur í Neskirkju, er tekinn til við að uppnefna tillögur
Mannréttindaráðs Reykjavíkur
um afnám trúboðs í skólum og
kennir við ráðstjórnarform. Þetta
er Erni Bárði, að eigin sögn, ekki
að skapi. Hann kvartar undan
miðstýrðu valdi sem hefti frelsi
borgaranna.
Nú væri gaman að vita hvort
Erni Bárði sé eins innanbrjósts
um raunveruleg slík brot þegar
þau gagnast kirkjunni hans. Tók
Örn Bárður, sem um skeið var ritari kristnihátíðarnefndar, sig til
dæmis til og mótmælti kristnihátíðinni árið 2000 með þeim orðum
að þar væri verið að fagna því að

trúfrelsi var afnumið á Íslandi?
Steig Örn Bárður þá á stokk og
sagði að ekki væri við hæfi að
minnast þess með velvilja að fólki
var bannað að velja sér eigin trú?
Eða er hann fyllilega sáttur við
þá miðstýrðu ráðstjórn að einn
maður á Alþingi skyldi afnema
trúfrelsi og ákveða að allir væru
kristnir?
Og grætur hann þá ekki við
hvert tilefni þegar hann rifjar upp
að einn kóngur í Danmörku ákvað
rúmu hálfu árþúsundi síðar að
Íslendingar skyldu vera mótmælendatrúar en ekki kaþólikkar?
Eða er hann hæstánægður með
þessa atburði vegna þess að þeir
lögðu grunninn að því að snemma
á 21. öld er hann prestur í Þjóðkirkju? Trúfélagi sem nýtur opinberrar verndar og fær víðast að
valsa um skóla og leikskóla til að
boða trú sína, reyna að ná í sálir
barnanna á þeim stöðum sem þau
eru send til mennta?
Og ef Erni Bárði er svona illa

Það heitir að vera
stór og opinn í
hugsun sinni að afnema
trúfrelsi þeirra sem ekki
deila trú prestsins.
við miðstýringu hlýtur hann að
vera andvígur því að ríkisvaldið
verndi eitt trúfélag, að ríkisvaldið
segi þar með að sú trú sé stjórnvöldum þóknanleg og öðrum æðri.
Það hlýtur að vera ef hann ætlar
að vera sjálfum sér samkvæmur.
Hann hlýtur því að berjast fyrir
aðskilnaði ríkis og kirkju.
Örn Bárður hlýtur líka að vera
andvígur þeirri miðstýrðu ákvörðun ríkisvaldsins að skrá ómálga
börn sjálfkrafa í trúfélag móður
við fæðingu. Nema auðvitað að
hann taki framar haginn af því
að safna sóknargjöldum þessara

barna þegar þau komast á aldur.
Eða er allt tal hans bara yfirvarp yfir óhefta hagsmunabaráttu?
Örn Bárður er einn þeirra
presta sem hafa sýnt sig að skirrast ekki við að fara með ósannindi
í umræðunni um hvort stöðva eigi
trúboð í skólum eða ekki. Hann
segir til dæmis í grein sinni
„Bjúgverpill og birtingaráform
ráðstjórnar“ í þessu blaði 11. nóvember að umorða megi markmið mannréttindaráðs þannig
að einangra eigi starf presta við
kirkjuhúsin ein. Þetta er rugl og
vitleysa. Það er aðeins verið að
tala um að trúboð og trúarlegt
starf verði ekki stundað í leikskóla- og skólastarfi í borginni.
Tillögur ráðsins ganga ekki út á
neitt annað. Það veit Örn Bárður
hafi hann kynnt sér tillögurnar.
Bára Friðriksdóttir, prestur
í Hafnarfirði, laug því blákalt
að söfnuði sínum og hlustendum
Rásar 1 að húmanistar vildu

banna 90 prósentum þjóðarinnar
að iðka sína trú. Það er enginn
að tala um þetta, það er að segja
enginn nema helstu andstæðingar
breytinganna.
Grein Arnar Bárðar er uppfull af
skringilegheitum. Hann gerir fólki
upp skoðanir. Hann gerir fólki í
mannréttindaráði upp að vera slíkar mannleysur að einn Siðmenntarmaður nái að rugla það svo mjög
að það virðist með algjöru óráði.
Og Siðmenntar maðurinn hlýtur
að vera afskaplega ógnvænlegur karakter, þótt ég þekki hann
reyndar af góðu einu. Hann hefur
í það minnsta talað af meiri virðingu um trú séra Arnar heldur en
Örn hefur sjálfur talað um lífsviðhorf okkar sem presturinn kallar
þá ómerkilegustu trú sem til sé,
trúin á manninn.
En komum þá að svarinu við
spurningunni fremst í greininni,
spurningunni um hversu mikil
trúfrelsisást séra Arnar Bárðar
Jónssonar, sóknarprests í Neskirkju, er í raun og veru. Hvað
segir hann um afnám trúfrelsis á
Íslandi? Jú, í greininni segir hann:
„Hugsið eins og Þorgeir Ljósvetningagoði, heiðinginn, sem var stór
og opinn í hugsun sinni.“ Já, nefnilega. Það heitir að vera stór og
opinn í hugsun sinni að afnema
trúfrelsi þeirra sem ekki deila trú
prestsins. En að koma í veg fyrir
trúboð hans og trúsystkina hans í
skólum, það er stórkostleg aðför
að mannréttindum meirihlutans.
Örn Bárður: Kanntu annan?
AF NETINU

Ísland sem eitt kjördæmi
Ég vona innilega
að Ísland verði eitt
kjördæmi eftir fáein
ár. Það er jafnréttismál að þingmenn í
SV kjördæmi og NV
kjördæmi hafi jafn
mörg atkvæði á bak við sig. Það
er mín trú að ef Ísland verður eitt
kjördæmi hætti hrepparígurinn
sem einkennir svo mjög íslensk
stjórnmál, sem og kjördæmapotið.
Enda eiga þingmenn hvaðanæva
af landinu að bera hag Íslands
og þjóðarinnar fyrir brjósti, þ.e.
hag heildarinnar. Hvernig væri ef
þingmenn að vestan myndu beita
sér fyrir Vaðlaheiðagöngum og
þingmenn úr Reykjavík myndu
beita sér fyrir aukinni menntun á
háskólastigi á Suðurlandi? Ég tel
það hagsmunamál almennings
að fá loksins að kjósa fólk en ekki
stjórnmálaflokka.
Vísir.ir
Bergvin Oddsson frambjóðandi
til stjórnlagaþings nr. 6494
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Barn í vændum og hvað svo?
Heilbrigðismál
Guðrún
Guðbjartsdóttir
ljósmóðir við HSS

Björg
Sigurðardóttir
ljósmóðir við HSS

O

pið bréf til forsætisráðherra, fjármálaráðherra,
heilbrigðisráðherra, landlæknis
og stjórnenda heilbrigðisstofnana.
Kæru ráðherrar, landlæknir
og stjórnendur heilbrigðisstofnana.
Undanfarið hefur mikið farið
fyrir umræðu um niðurskurð í
heilbrigðismálum, sem virðist
vera óumflýjanlegur vegna fjárhagsvanda íslenska ríkisins.
Fjárlög hafa verið lögð fram til
umræðu, en miðað við það fé
sem til skiptanna er bendir allt
til að almenn sjúkrahúsþjónusta
á landsbyggðinni muni leggjast
að mestu leyti af, nema á Akureyri, Akranesi og í Reykjavík.
Á það ekki síst við um þjónustu
við fæðandi konur og fjölskyldur þeirra, þar sem niðurskurðurinn mun bitna á þeim

enn frekar en orðið er.
Markvisst hefur verið unnið
að því með breytingum á heilbrigðislögum að færa þjónustu
fæðandi kvenna frá landsbyggðinni á fáar stórar fæðingardeildir, þar sem litið hefur verið
svo á að „öll þjónusta“ sé fyrir
hendi. Þó er enn til staðar fæðingarþjónusta á svokölluðum Dheilbrigðisstofnunum, en óvíst
að svo verði áfram (Landlæknisembættið, 2007).
Við sem þetta skrifum höfum
starfað sem ljósmæður í um og
yfir 30 ár á notalegri fæðingardeild, sem til skamms tíma var
sú þriðja stærsta á landinu, en
er nú flokkuð sem D-staður.
Þar hafa konur haft möguleika
á að fæða börnin sín í heimabyggð með ástvini sína hjá sér.
Samkvæmt leiðbeiningum frá
Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni WHO er einmitt lagt til að
konur fæði þar sem þær upplifi
sig öruggar og umhverfið henti
þörfum þeirra. Fyrir hraustar
konur í eðlilegri meðgöngu
getur slíkur staður verið heimili þeirra, lítil fæðingarheimili
eða fæðingardeildir á stórum
sjúkrahúsum. En umfram allt
þarf staðurinn að falla að hugmyndum konunnar um fæðingu, vellíðan og öryggi og
eins nálægt heimili hennar og

menningu og unnt er (World
Health Organization, 1996).
Í reglugerð um heilsugæslustöðvar (Stjórnartíðindi, 2007)
er mæðravernd talin til grunnþjónustu og mun því væntanlega verða áfram til staðar á
heilsugæslustöðvum landsins
á virkum dögum frá klukkan
8.00-16.00. Hins vegar verður
ekki það sama sagt um fæðingar

við fæðinguna. En vanlíðan og
streita getur lengt fæðinguna
og orsakað inngrip í hana sem
annars hefði ekki þurft (World
Health Organization, 1996).
Ljósmæður hafa sérþekkingu
til að sinna konum og fjölskyldum þeirra í eðlilegri meðgöngu,
fæðingu og að henni lokinni. Í
fyrrnefndri skýrslu frá WHO
kemur fram að ljósmæður eru

Bendir allt til að almenn sjúkrahúsþjónusta á landsbyggðinni muni leggjast að
mestu leyti af, nema á Akureyri, Akranesi
og í Reykjavík.
og þjónustu við fjölskyldurnar
þegar að fjölguninni kemur. Við,
sem starfandi ljósmæður, vitum
að rétt eins og að börn eru ekki
bara getin á dagvinnutíma,
fæðast þau heldur ekki eingöngu á þeim tíma. Þörfin fyrir
þjónustu ljósmæðra úti á landi
á öllum tímum sólarhringsins hverfur ekki þó ljósmæður verði ekki til staðar til að
sinna konunum. Hins vegar má
búast við því að verðandi foreldrar upplifi óöryggi í tengslum við barnsburðinn, sem bitnað getur á heilsu þeirra og líðan

besti og hagkvæmasti kosturinn
sem völ er á til að sinna konum
á meðgöngu, í fæðingu og eftir
fæðingu (World Health Organization, 1996). Í könnun á kostnaði
við fæðingarþjónustu í Kanada
kom fram að verulegur sparnaður náðist við hverja fæðingu
þegar konur nutu umsjár ljósmæðra á meðgöngu og í fæðingu (O’Brien o.fl., 2010). Að
velja ljósmæðrarekna fæðingarþjónustu fyrir heilbrigðar konur
er hagkvæmur kostur eins og
bent hefur verið á og enn fremur hefur komið fram í skýrslu

frá Ljósmæðrafélagi Íslands
(2010) um barneignarþjónustu á
Íslandi.
Hér að framan hafa stuttlega
verið nefndar ástæður fyrir
eflingu ljósmæðraþjónustu á
Íslandi og hvernig má laga hana
að breyttum efnahagsaðstæðum
í landinu, án þess að loka litlum
vel reknum fæðingarstöðum.
Vissulega þurfum við á því að
halda að konur í áhættumeðgöngu fái þjónustu við hæfi
fyrir sig og fjölskyldur sínar,
en við þurfum líka hagkvæma,
notalega þjónustu í umhverfi
sem hentar konum sem vilja og
geta fætt utan hátækni sjúkrahúsa. Slíka þjónustu geta ljósmæður landsins veitt og myndi
spara bæði tíma, fé og fyrirhöfn
jafnt hjá fjölskyldum sem og
hjá þeim sem halda um fjármál
ríkisins.
Uppstokkun fæðingarþjónustunnar þarf að ná til allra fæðingarstaða og vinna skipulagið
samkvæmt þeim bestu rannsóknum og upplýsingum, innlendum og erlendum sem völ er
á. Aðeins á þann hátt er hægt að
ná fram raunverulegum sparnaði í fæðingarþjónustunni, sem
ekki bitnar á öryggi eða heilbrigði kvenna og barna þeirra
við fæðingu.
Með vinsemd.

Stöndum vörð um börnin
Meðal sumra hefur verið vinsælt að snúa mótmælum kennara á þann veg að kennarar séu
Þorgerður Laufey
í sífelldri hagsmunabaráttu og
Diðriksdóttir
markvisst reynt að þagga niður í
Form. Kennarafélags
þeim. Sumir virðast telja að mótReykjavíkur
mæli okkar snúi ekki að því að
standa vörð um fagvitund okkar og
menntun nemenda. Í sömu andrá
slenskt menntakerfi byggeru kennarar oft sagðir ekki sinna
ir á þremur meginstoðum:
endurmenntun sinni og vinna
Grunnskólalögum, aðalnámsþeirra tortryggð. Hið rétta er að
krá og hefðum. Menntakerfið er
kennarar sinna vel endurmenntun,
þó langt frá því að vera staðnað
sem endurspeglast vel í fjölbreytibákn og í stöðugri framþróun og
legri framhaldsmenntun þeirra.
endurskoðun. FræðsluEnginn ætti að vita
yfirvöld og starfsmenn
það betur en Reykjamenntastofnana hafa
ví kurborg enda er
lagt sig fram um að hlúa
endurmenntunarstefna
að menntun, faglegu Það er mikgrunnskóla Reykjavíkstarfi og þróun kennsluur bæði framsækin og
metnaðarfull. Þetta
hátta. Starf íslenskra ilvægt að
grunnskóla hefur verið friður og
birtist vel í innra mati
í stöðugri þróun síðustu
skólanna, samstarfi
skólastiga og þróunarárin og sem dæmi má jafnvægi ríki
nefna lengingu og endurverkefnum.
skipulagningu kennara- um stofnun
Í ljósi þess sem hér
námsins, sem og mæling- sem er svo
að framan er sagt leggar og mat á öllum þáttum
ur stjórn Kennarafélags
stór hluti lífs Reykjavíkur til að Samskólastarfsins.
Þegar barn hefur nám
band íslenskra sveitarbarnsins
í grunnskóla verða kaflafélaga leiti eftir samskil. Barnið sækir inn á
starfi við fagaðila áður
nýjan vettvang sem á að
en til frekari gönutryggja menntun þess og öryggi.
hlaupa verður stofnað. HugmyndÞað er mikilvægt að friður og jafnir þær sem formaður sambandsvægi ríki um stofnun sem er svo
ins viðraði á dögunum um skerta
stór hluti lífs barnsins. Mikið hefur
kennslu eru vanhugsaðar og geta
verið rætt um eflingu menntunar
haft ófyrirséðar afleiðingar. Horfa
og nýleg lenging kennaranáms er
þarf til reynslu annarra landa sem
gott dæmi þar um. Nýjasta útspil
gengið hafa í gegnum þrengingar.
Sambands íslenskra sveitar félaga
Menntun er hornsteinn samfélagsum skerðingu á kennslu grunnins. Sé niðurskurður óumflýjanskóla rímar alls ekki við hina faglegur þarf að huga að framtíð nemlegu umræðu sem lögð hefur verið
enda og barna okkar. Hagsmunir
til grundvallar allri orðræðu um
þeirra skulu ætíð hafðir leiðarljósi
menntamál á síðustu árum.
í allri ákvarðanatöku.
Grunnskólinn

Í

BRÉF TIL BL AÐSINS

Spilling einokunar

HARMAGEDDON
ALLA VIRKA DAGA

KL. 15 – 17:30

Einokunaratvinnuvegirnir landbúnaður og sjávarútvegur hafa yfir að ráða
sterka áróðursmiðla sem þeir nota til að koma í veg fyrir heilbrigða viðskiptahætti við önnur vestræn lýðræðisríki. Krónan er að þeirra áliti gott tæki
til að festa gróða útgerðar í sínum útflutningi því hægt er að láta krónuna
síga eða falla á kostnað almennings auðvitað því allt hækkar í kjölfarið og
síðasta launahækkun orðin að engu og berðbólgan fer upp. Landbúnaður
skapar eitt prósent af verðmætasköpun þjóðarinnar og útvegurinn sex
prósent því þeir eru bara verktakar sem veiða fiskinn en skapa ekki fiskinn
sjálfan sem er til staðar í hafinu sem auðlind þjóðarinnar, ekki skapa olíuborpallamennirnir við Noreg olíuauðlindina þeir eru bara verktakar að dæla
olíunni upp, auðlindin er eign norsku þjóðarinnar, en munurinn á okkur og
Norðmönnum er að norska þjóðin fær afrakstur auðlindarinnar til sín en hér
fær einokunarútgerðin auðlindina ókeypis og til að braska með og gróðann
á banka falinn erlendis en tapið eftir mishepnað brask skal þjóðin borga.
Pétur Sigurðsson, járnsmiður

Välj.
Eða veldu eins og sagt er á íslensku. Nýtt samstarf SAS og Icelandair þýðir að núna áttu
möguleika á að velja á milli miklu fleiri áfangastaða en áður. Við bjóðum nú uppá þann
möguleika að bóka flug til Evrópu og lengra á frábærum verðum á www.flysas.is
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SKREYTUM UM HELGINA
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF ÚTISERÍUM

HELGINA
AÐEINS UM

499,OÐ!
HELGARTILB

SILKIRÓSIR
24 stk í vendi.

999

999,-

mikið úrval
margir litir

1.299,-

,-

Jólastjarna
20 x 2,74 mtr
2718500

Grenilengja
20 x 2,74 mtr

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

2718500

s inni/úti
Snjókorn díóðuljó

1.799,Jólahringur
100 ljósa, listra
5899250

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

3.990,-

SASM
IÐJU
NNA
R*

4.990,-

Aðventuljós úr tré
5899631-3

10493885

JÓLAHLAÐBORÐIÐ

1.490,-

Skútuvogi

Alla daga kl. 18:00-20:00

Aðeins

990kr

*Afsláttur gildir ekki af vörum merktum Lægsta lága verð
Húsasmiðjunnar enda er það lægsta verð
sem við bjóðum á viðkomandi vöru.
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Þú færð Starlight eingöngu í
Húsasmiðjunni

hágæða útiseríur
VARIST EFTIRLÍKINGAR

af öllum

ÚTISERÍUM*
um helgina

CHRISSLINE SAMTENGJANLEGAR
DÍÓÐUSERÍUR.
Hægt að tengja margar seríur saman og bæta við á
hverju ári!
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5899149

7.190,8.990,CHRISSLINE
útisería,
100 ljósa, extra
5899151

5.590,-
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Netsería,útisería,
100 ljósa, 150x150
10493837

1.590,1.990,-

Litaðar útiperur

*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.
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Ekki tilbúð. Ma ekki fara

Í KLÍKUNNI Það er hugur í þeim Diddú, Valgeiri, Sigurði Bjólu og Agli enda margt og mikið fram undan hjá hinu endurreista Spilverki þjóðanna. „Þetta er heilmikil aðgerð. Við erum öll að sinna öðrum hlutum, en núna
er tíminn réttur til að segja „einn, tveir, einn, tveir, þrír, fjór,“ segir Valgeir og vitnar til upphafs Sirkuss Geira Smart, eins vinsælasta lags Spilverksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Spilverkið trekkt upp að nýju
Spilverk þjóðanna, ein vinsælasta hljómsveit Íslandssögunnar, vinnur nú að nýrri plötu sem kemur út með vorinu. Þá eiga
aðdáendur von á stórtónleikum í Hörpu í september og í næsta mánuði kemur út safnkassi með öllum plötum kvartettsins, auk
óútgefins efnis. Kjartan Guðmundsson settist niður með meðlimum Spilverksins og fræddist um fortíð og nánustu framtíð þess.

F

yrst af öllu viljum við
taka fram að það er
nýkomin aðdáendasíða fyrir Spilverk
þjóðanna á Facebook.
Eins og stendur eigum
við einn aðdáanda en stefnum að
því að þeir verði ekki fleiri en
þrír. Lesendur eru hvattir til að
bregðast fljótt við, vilji þeir ná
inn í tæka tíð,“ segir Valgeir Guðjónsson þegar blaðamaður tyllir
sér með honum og hinum meðlimum Spilverksins, Diddú, Sigurði
Bjólu og Agli Ólafssyni, í menningarhúsinu NemaForum sem Valgeir rekur ásamt Ástu Kristrúnu
eiginkonu sinni í Slipphúsinu við
höfnina.
Þrátt fyrir aðdáendafæð á hinni
spánnýju Facebook-síðu leikur
enginn vafi á því að Spilverkið er
með allra vinsælustu hljómsveitum sem Ísland hefur alið og mikið
stendur til á næstu vikum og mánuðum hjá kvartettinum.

Plata á stórstraumsflóði
Í byrjun næsta mánaðar kemur
út veglegur kassi sem inniheldur
allar sex plötur Spilverksins auk
einnar til sem samanstendur af
ýmsu fágæti frá ferlinum, áður
óútgefnum upptökum og fleiru.
Einnig hefur 11. september á
næsta ári verið eyrnamerktur
sem dagsetningin fyrir fyrstu
stóru hljómleika Spilverksins í
áratugi. Þeir verða haldnir í hinu
langþráða tónlistarhúsi Hörpu,
sem hlýtur að teljast einkar viðeigandi þar sem Spilverkið hefur
innanborðs bæði fyrrverandi og
núverandi formenn Samtaka um
tónlistarhús, SUT, þá Valgeir og
Egil. „Við höfum verið upptekin

Ég held að Spilverkið hafi verið fremur undarleg hljómsveit á sínum tíma. Til að mynda var það meðvituð stefna
okkar, sem hrein samstaða var um innan hljómsveitarinnar, að takmarka áhorfendafjölda á tónleikum.
af þessu húsi um langan aldur og
segja má að örlög okkar séu að
spila þar,“ segir Valgeir.
Þá eru ótaldar stærstu fréttirnar, sem snúa að því að Spilverkið
hyggist gefa út nýja skífu. Sjálfur
útgáfudagurinn hefur ekki verið
negldur niður en Spilverksfólk
hefur sínar hugmyndir um hvenær afurðin kemur til með að líta
dagsins ljós.
„Platan kemur út þegar sólin
verður komin í 36 gráður á hádegi,“
[sem er um 13.30 á Íslandi] segir
Valgeir. „Svo verður fólk bara að
fletta upp í almanaki Þjóðvinafélagsins og finna út úr því,“ segir
Egill. „Við getum líka upplýst að
hún kemur út á stórstraumsfjöru
klukkan 19.05 á sunnudegi,“ bætir
Sigurður við. Sameiginleg niðurstaða er sú að almenningur geti átt
von á plötunni í verslanir með vorinu, en aðeins á fullu tungli.
„Nú erum við komin á sérfæði,
eins og þú sérð,“ bætir Valgeir við
og bendir á gnótt af hnetum sem
Spilverksfólk gæðir sér á með kaffinu. „Svona verður þetta næstu
mánuði. Það er prótín í hnetunum, en ekki mikil transfita,“ segir
hann og í kjölfarið fylgja ítarlegar umræður um þetta nýjasta
tískuorð í almennum næringarfræðum.

Okkur langar en þurfum ekki
Hversu langt eruð þið komin á veg
með nýju plötuna?
Diddú: „Við erum sirkabát
milli Reykjavíkur og Stokkseyrar, svona rétt að renna inn í
Þrengslin. Þessa dagana erum við
að velta hugmyndum fram og til
baka eins og gengur og gerist.“
Valgeir: „Nýja platan verður
ekki tekin með keisara, heldur
verður þetta sitjandi fæðing.“
Egill: „Ég las nýlega viðtal í
þýsku listatímariti við ungt fólk
sem mælir velgengni í hamingjustundum. Hér áður fyrr mældi
fólk velgengni ýmist með því
■ PLÖTUR

hversu ríkt það væri eða hversu
frægt það væri, en það er alveg
ný afstaða að mæla velgengni með
hamingju. Þetta þykir mér gleðilegt og ber með sér von um að
hægt sé að breyta þessum áherslum. John Lennon söng um „The
meaning of success,“ og hans hugmynd um velgengni var allt öðruvísi en margra annarra. Til dæmis
leit Lennon á það sem velgengni
að dvelja heima hjá sér í fimm ár
og annast ungan son sinn.“
Valgeir: „Hann bakaði bara
heilhveitibrauð í fimm ár.“
Egill: „Einmitt, og þetta er
staðan sem við erum í núna. Við

SPILVERKSINS

1975 SPILVERK ÞJÓÐANNA PLATAN
1976 C.D. NÆRLÍFI
1976 GÖTUSKÓR
1977 STURLA
1978 ÍSLAND
1979 BRÁÐABIRGÐABÚGÍ

A

uk þess gaf Spilverkið út
hina margrómuðu breiðskífu Á
bleikum náttkjólum ásamt Megasi árið 1977.
Tuttugu árum síðar, árið 1997, kom svo út
safnplatan Sagan með þekktustu lögum sveitarinnar.

þurfum ekki að gera nýja plötu,
en okkur langar til þess, rétt til
að fjölga hamingjustundunum. Í
því felst okkar velgengni.“
Diddú: „Það er útgangspunkturinn.“
Egill: „Það eru mikil lífsgæði
fólgin í því að geta fengið hugmynd og sjá hana verða að veruleika á tiltölulega skömmum tíma.
Og sama var uppi á teningnum
hjá okkur hérna í denn. Í tilefni
af útkomu kassans, tónleikanna
og nýju plötunnar hef ég verið að
rifja upp Spilverkstímann. Ég hélt
dagbók og þegar ég blaða í henni
sé ég á hversu ótrúlegum hraða
hlutirnir gerðust á þessum tíma.
Við tókum fyrstu plötuna [Spilverk þjóðanna, sem einnig gekk
undir nafninu „brúna platan,“
sem kom út árið 1975] upp á tólf
dögum.“
Diddú: „Já, það var ekki lengri
tími en það sem þetta tók. Svo
miklir hæfileikar sem þurftu að
brjótast út.“
Egill: „Auðvitað voru þetta tólf
langir dagar, en þetta sýnir ágætlega hvað við unnum í rauninni
hratt. Og núna langar okkur til
að gera nýja Spilverksplötu. Það
er allt öðruvísi að gera eitthvað ef
maður þarf þess. Þá gerir maður
það með einhverjum semingi, einhverjum beyg. Ég veit ekki alveg
hvernig ég á að orða þetta.“
Valgeir: „Maður þarf að skíta
þótt mann langi ekki til þess.“
(Spilverksliðar hlæja dátt að
þessari útskýringu Valgeirs.)
Diddú: „Þetta er ófyrirsjáanlegt ferðalag.“
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JÓLABÆKURNAR
Á FRÁBÆRU VERÐI

3.585kr

3.414kr

FURÐUSTRANDIR

MÉR ER SKEMMT
EINAR KÁRASON

ÁRNI ÞÓRARINSSON

3.894kr

3.528kr

3.569kr

HEIMANFYLGJA

MARTRÖÐ MILLANNA
ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

SOFI OKSANEN

3.569kr

3.843kr

3.569kr

ARNALDUR INDRIÐASON

STEINUNN JÓHANNESDÓTTIR

DÁVALDURINN

3.699kr
MORGUNENGILL

HREINSUN

KEPLER

ANDREA BUSFIELD

FÆDDUR Í DIMMUM SKUGGA

SPÁDÓMAR NOSTRADAMUSAR

3.003kr

4.683kr

4.073kr

ATLANTISDULDIN – ARTEMIS FOWL

GUNNAR THORODDSEN

ALVARA LEIKSINS -

EOIN COLFER

GUÐNI TH. JÓHANNESSON

SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!

Verið velkomin í Nettó

MARIO READING

ÁRNI BERGMANN

GUNNAR EYJÓLFSSON

GILDIR 19. - 21. NÓV

MJÓDD · SALAVEGUR · HVERAFOLD · REYKJANESBÆR · GRINDAVÍK · AKUREYRI · HÖFN
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SAMAN AÐ NÝJU Sigurður

Bjóla, Diddú, Egill og
Valgeir eru full tilhlökkunar vegna verkefnanna
sem fram undan eru
hjá endurreistu Spilverki
þjóðanna.

Hefðum getað verið öflugt blaklið
Og hvernig er svo tilfinningin að
starfa saman á ný eftir öll þessi
ár?
Diddú: „Æðisleg. Þetta hefur
blundað í okkur ansi lengi og núna
er rétti tíminn til að losa böndin, því það var öllum orðið mál.
Það er alltaf jafn gaman þegar
við hittumst. Það er eins og við
höfum sagt bless í gær og þegar
við komum saman þá gerist alltaf
eitthvað, því við erum svo tengd
andlega. Strákarnir tala miklu
meira en ég og hafa alltaf gert,
en það er vegna þess að þeir segja
nákvæmlega það sem ég myndi
annars segja.“
Sigurður: „Ég held að við höfum
öll skynjað að þetta samstarf var
mjög sérstakt.“
Valgeir: „Við hefðum getað
orðið mjög öflugt blaklið. Það var
svo góð kemía í gangi.“
Egill: „Já. Líklega hefðum við
ekki verið teknískasta blaklið
heims en við hefðum tekið bæði
sigrum og ósigrum af æðruleysi.“
Valgeir: „Við lærðum að þekkja
takmörk okkar.“
Sigurður: „En við vorum líka
einlæg og meintum það sem við
sögðum. Þetta var dauðans alvara,
og slíkt smitast alltaf í gegn.“
Egill: „Við fífluðumst bara í viðtölum, en auðvitað verður fólk að
búa sér til tilgang með því sem
það gerir. Annars er þetta algjörlega tilgangslaust.“
Valgeir: „Ég held að Spilverkið
hafi verið fremur undarleg hljómsveit á sínum tíma. Til að mynda
var það meðvituð stefna okkar,
sem hrein samstaða var um innan
hljómsveitarinnar, að takmarka
áhorfendafjölda á tónleikum. Við
vildum ekki spila fyrir drukkið
fólk, ekki fyrir pólitískt fólk, og
í rauninni vildum við helst ekki
spila fyrir neinn.“
( Þessu samsinna hin með
hlátrasköllum).
Valgeir: „Þess vegna eru þessir tónleikar í Hörpu nauðsynlegir,
því þeir eru svo fáir sem hafa séð
Spilverkið „live“. En það er segin
saga að því færri sem áhorfendurnir eru, því betur spilar hljómsveitin.“
Sigurður: „Já, við viljum ekkert
endilega að það verði fullt hús.“
Valgeir: „Nei, og við hvetjum
fólk til að kaupa miða en koma
samt ekki á tónleikana.“

Einbjörn fluttur til útlanda
Í kassanum sem kemur út í byrjun
desember má eins og áður sagði
finna allar sex plötur Spilverksins sem gefnar voru út á árunum
1975 til 1979, en einnig aukadisk
með áður óútgefnum upptökum og
öðru fágæti. Sigurður Bjóla hefur
unnið sem upptökustjóri og hljóðmaður í fjöldamörg ár og var sem
slíkur eftirlitsmaður með hljómgæðum hinnar nýju útgáfu, sem
hann fullyrðir að séu mun meiri
en á gömlu diskunum.
Aukadiskurinn heitir Pobeda,
eftir ferskeytlu sem Sigurður
Bjóla samdi um samnefnda rússneska eðalvagna sem víða sáust
á götum Reykjavíkur á sokka■ HÖFÐU

Á

Á GÓÐRI STUNDU Egill, Diddú, Sigurður Bjóla og Valgeir nutu samverustundanna
forðum eins og þau gera enn þann dag í dag enda segir Diddú alltaf jafngaman
þegar hópurinn hittist.

bandsárum meðlima Spilverksins. Vísuna flutti Spilverkið meðal
annars með fulltingi Eggerts Þorleifssonar, Sigurðar Sigurjónssonar og fleiri leikara sem hluta
af dagskrá í tilefni Listahátíðar í
Reykjavík um miðjan áttunda áratuginn, en einnig í útvarpsþætti á
RÚV og þaðan kemur upptakan á
laginu sem heyrist á aukadisknum.
Eftir á að hyggja, teljið þið að
eitthvað af þessu óútgefna efni
hefði átt að rata á plöturnar
ykkar á sínum tíma?

Valgeir: „Nei, því lögin völdu sig
svo til sjálf á plöturnar okkar. Þær
eru allar svokallaðar „konseptplötur,“ þar sem við fórum eftir
ákveðnum ramma, lausbeislaðri
sögu eða andrúmi á hverri plötu
fyrir sig. Ég upplifi hverja plötu
sem mjög sterka heild og ef eitt
lag er tekið út þá vantar greinilega stein í hleðsluna. Það eru alltaf ákveðin lög sem öðlast mestar
vinsældir og eru sett á safnplötur, en að mínu viti eru það sjaldnast bestu lögin sem verða vinsælust.“

En er von á því að persónan
Einbjörn, blaðburðardrengurinn
sem fór fyrstur á fætur á Götuskóm [plötu Spilverksins frá
árinu 1976] en var svo
orðinn fullur unglingur á Bráðabirgðabúgí
nokkrum árum síðar,
verði umfjöllunarefni á
nýju plötunni?
Valgeir: „Nei, ég
hugsa að Einbjörn sé
fluttur til útlanda.“
Egill: „Einbjörn sigldi
í burtu, reri frá Argentínu til suðurpólsins,
íklæddur kjólfötum,
að hitta mörgæsirnar. Þetta er konseptmaður.“
Valgeir: „Við vitum
ekki hvert konseptið verður á nýju plötunni, en við munum
gera konsept-plötu. Við
kunnum ekki annað.“

Það er engin
ástæða til
að skemmta
fólki. Það
skemmtir
sér sjálft.
En það er
ástæða til
að gera sér
erindi við
fólk.

Hagkvæm leitun áhrifa
Nú hefur Spilverk þjóðanna notið mikilla vinsælda í hartnær fjóra
áratugi og þannig haft
áhrif á fleiri kynslóðir
íslensks tónlistarfólks.
Til að mynda hefur
hljómsveitinni Hjaltalín, einni
þeirri vinsælustu í dag, og fleiri
slíkum oft og tíðum verið líkt við
Spilverkið. Takið þið eftir þessu?

LÍTINN ÁHUGA Á SPANDEX-GÖLLUNUM

fyrstu tveimur breiðskífum
sínum, Spilverki Þjóðanna
frá 1975 og CD Nærlífi frá 1976,
söng Spilverkið á ensku en sneri
sér alfarið að hinu ástkæra
ylhýra móðurmáli frá og með
plötunni Götuskóm, sem einnig
kom út árið 1976. Valgeir segir
að á þessum tíma hafi langflestir íslenskir tónlistarmenn sungið á ensku, nema þá helst Megas
og Ríó Tríó. „Við neitum því þó
ekki að á þessum tíma létum
við okkur dreyma um einhverja
frægð í útlöndum. Í okkur bærðist útrásarfól,“ segir Valgeir.
„Ég minnist þess að við
hittum talmenn þjóðlagaútgáfufyrirtækisins Atlantic og ég
hitti líka Stikkan Andersson,
umboðsmann ABBA, og því er
ekki neita að einhverra hluta

vegna fóru þessir aðilar að
spyrða okkur saman við þá
hljómsveit,“ heldur Egill áfram.
„Þeir voru þá að leita að hinum
nýja ABBA-flokki, og við vorum
fjögur, nýttum okkur raddanir í
tónlist okkar en vorum auðvitað
alveg á hinum kantinum. Og
höfðum engan áhuga á að láta
klæða okkur upp í spandex-samfestinga. Svo við sögðum bara
nei takk, vildum ekki láta tengja
okkur við ABBA á neinn hátt.
Ég man að Stikkan sagðist bara
vera giftur einni konu, henni
ÖBBU. Og auðvitað kom síðar á
daginn að þetta voru stórfínir
lagasmiðir sem sömdu sígræna
söngva í röðum. Tíu árum síðar
hefði okkur hefði ekki dottið í
hug að móðgast við samlíkinguna.“

Diddú: „Ég hef tekið sérstaklega vel eftir þessu nú í seinni tíð,
þar sem ekki fer á milli mála að
foreldrar tónlistarfólksins hafa
hlustað mikið á Spilverkið.“
Valgeir: „Auðvitað
er það þægilegt fyrir
okkur að geta leitað
áhrifa hjá hljómsveitum
sem hafa leitað áhrifa
hjá okkur. Það er ótrúlega hagkvæmt. Við
vorum óvenjuleg popphljómsveit að því leyti
að við spiluðum órafmagnað. En þá þagði
fólk líka meira á tónleikum, hafði betri einbeitingu. Í rauninni má
segja að aukin neysla
sykurs og rafræn áhrif
hafi gert það að verkum að nú eru allir út og
suður. Enginn getur einbeitt sér að neinu mikið
lengur en í tuttugu
nanósekúndur.“
Egill: „Ég var staddur
í Búðardal um daginn
þar sem ég hitti gamlan
kunningja sem var þar
með unglinga í skólaferðalagi. Hann sagði
mér að kíkja að gamni
inn í rútuna til krakkanna, sem
ég gerði og sá þá að þar sátu allir
þegjandi, hvert með sinn iPod.
Enginn var að syngja eða spjalla,
enginn strákur að leggja höndina
á lærið á sætu stelpunni, heldur
allir í sínum eigin heimi. „Svona
er þetta búið að vera alla ferðina
og verður, hver í sínum heimi,“
sagði félaginn. Ég ætlaði að byrja
á einhverju neikvæðnistali um
hvernig væri nú orðið ástatt fyrir
ungdóminum, en kunningi minn
stöðvaði mig strax og sagði mér
að hafa ekki neinar áhyggjur af
þessu fólki, að tilvera þess væri
mjög fjölbreytileg. Ég veit ekki
alveg hvað mér á að finnast um
allt þetta nýja áreiti, en það þarf
allt að vera instant. Engin þolinmæði. En vorum við ekki eins?
Allt þurfti að gerast í gær. Lífið
er stutt, nóttin löng.“
Valgeir: „Það eru engin grið
gefin. Allt þarf að vera skemmtilegt strax. Og það er það sem við
ætlum að reyna að vera ekki!“
Egill: „Það er engin ástæða til
að skemmta fólki, það skemmtir
sér sjálft. En það er ástæða til að
gera sér erindi við fólk.“

ABBA Spilverkið kærði sig á sínum tíma ekki um að vera spyrt saman við sænska
söngflokkinn þrátt fyrir að þau væru líka fjögur og nýttu raddanir í tónlist sinni.
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FRJÓSEMI JARÐARINNAR AUKIN
10 vinsælustu matvörur Fræsins
1. Hafraflögur frá Rapunzel
2. Voxis-hálstöflur frá Saga Medica
3. Hveitikím frá Naturfood
4. Maldonsalt
5. Engiferöl frá Naturfrisk
6. Hörfræjaolía frá Rapunzel
7. Hafraklattar frá Matarkistunni
8. Bankabygg frá móður jörð
9. Brauð frá Brauðhúsinu
10. Sólskinssósa frá Móður náttúru
Heimild: Fræið, 1. tölublað, 1. árgangur apríl
2010. Gefið út af Fjarðarkaupum en Fræið er nafn
lífrænu deildar verslunarinnar.

Lífræn ræktun og búskapur*
■ Jarðvegurinn og lífið í honum er undirstaðan.
■ Með lífrænum ræktunaraðferðum eru jarðvegsgæðin bætt og reynt að

koma í veg fyrir jarðvegseyðingu.

■ Við lífræna ræktun er frjósemi jarðvegsins aukin með sjálfbærum hætti,

þannig að hann geti nært þær plöntur sem á honum vaxa, í stað þess
að næra plönturnar með auðleystum áburðarsöltum (tilbúnum áburði),
jafnvel án jarðvegs. Byggð er upp varanleg frjósemi jarðvegs.
■ Lögð er áhersla á heilbrigðan og lifandi jarðveg þar sem gott jafnvægi
ríkir.
■ Lífrænn búskapur byggist á lífrænni ræktun jarðvegs, notkun lífræns
áburðar, safnhaugagerð, sáðskiptum og lífrænum vörnum í stað hefðbundinna lyfja og eiturefna.
■ Gerðar eru miklar kröfur til umhverfisverndar, velferðar búfjár og hreinleika afurða. Óheimilt er að nota erfðabreyttar lífverur og stefnt er að
sjálfbærum búskap.
heimild. www.bondi.is

Hverjir kaupa lífrænt?
Fólk kaupir lífrænar vörur af ýmsum ástæðum að mati Ólafs Dýrmundssonar. Í hópi kaupenda er að finna fólk sem er að hugsa um umhverfið,
fólk sem telur matinn hollari og fólk sem er grænmetisætur, þá er ótalinn
einn stærsti kaupendahópur lífrænna vara á íslandi, foreldrar ungbarna, en
lífrænar vörur hafa unnið sér mjög sterkan sess á meðal þeirra.
Jón Þór Pétursson, doktorsnemi í þjóðfræði, skiptir kaupendum lífrænna
afurða í þrennt í grein sinni Lífrænt fólkt í Þjóðarspegli 2010 (http://hdl.
handle.net/1946/6773). „Ein helsta ástæðan er persónuleg heilsa og
hollusta. Önnur ástæða fyrir að kaupa lífrænt er tengd umhverfisvernd en
í lífrænni framleiðslu er bannað að nota tilbúinn áburð og eiturefni sem
náttúran getur ekki brotið niður. Þessi ástæða tengist hinni fyrstnefndu
vegna þess að fólk hefur einnig áhyggjur af því hvaða áhrif efnin hafa á
heilsu þess. Þriðja ástæðan er umhyggja fyrir velferð manna og dýra en
til þess að fá lífræna vottun þarf aðbúnaður starfsfólks og dýra að vera
viðunandi.“

Sífellt fleiri velja
lífrænar vörur

■ FRUMKVÖÐULL Í LÍFRÆNNI RÆKTUN

Engar opinberar tölur eru til um umfang lífrænnar vöru í daglegri neyslu
Íslendinga. Sigríður Björg Tómasdóttir komst þó að því að áhugi á lífrænum
vörum eykst hægt og bítandi bæði meðal framleiðenda og neytenda.

L

ífrænar vörur eru um
tvö prósent þeirrar
matvöru sem Íslendingar neyta að mati
Ólafs Dýrmundssonar
ráðunauts um lífrænan
búskap og landnýtingu hjá Bændasamtökum Íslands. Hlutfallstalan
er ónákvæm því lífrænar vörur
eru ekki sérstaklega skráðar hjá
Hagstofunni og því alltaf um einhvers konar ágiskun að ræða þegar
hluturinn er metinn segir Ólafur.
„Við gerðum nokkuð ítarlega
könnun á þessu síðastliðið sumar
og þessi varð niðurstaðan. Við
spurðumst fyrir í verslunum og hjá
heildsölum og dreifingaraðilum
og drógum töluna af þeim niðurstöðum þó að svörin hafi verið misjafnlega nákvæm.“ Ólafur metur
það svo að innfluttar vörur séu um
helmingur lífrænna vara en innlend framleiðsla helmingur.
Fram kom í samtölum Fréttablaðsins við nokkra forsvarsmenn
stórverslana að áhugi neytenda á
lífrænum vörum hefði á umliðnum árum aukist jafnt og þétt. Í
flestum verslunum hefur verið
brugðist við þessum aukna áhuga
með auknu framboði af lífrænum
vörum. Þeim er yfirleitt helgaður
sérstakur staður í verslununum
þannig að sá neytendahópur sem
sækist eftir að kaupa lífrænt geti
gengið að vörunum á einum stað.
Umfang lífrænu deildanna er mismikið eftir verslunum en þar sem
mest er lagt upp úr verslun með
lífrænar vörum er um sérstakar
deildir að ræða.
Þá eru ótaldar sérverslanir

með lífrænar vörur en þeim hefur
smám saman vaxið fiskur um
hrygg.

Hæg en jöfn aukning
Um 64 býli eða framleiðslueiningar
höfðu í árslok vottun um ástundun
lífræns búskapar og hefur fjölgað
hægt og bítandi undanfarin ár. Til
samanburðar má nefna að býlin
voru 39 í árslok 2001. Íslendingar
standa þó nágrannaþjóðunum að
baki í þessum efnum. Til dæmis
stefna Norðmenn að því að 15 prósent landbúnaðar verði lífræn árið
2015. „Ég held að það sé ágætt að
við miðum okkur við Noreg því
þar eru aðstæður að mörgu leyti
líkar og hér. Þar stefna menn að
ákveðnu marki en sú er ekki raunin hér á landi,“ segir Ólafur sem
gagnrýnir harðlega skort á stefnumörkun íslenskra stjórnvalda er
kemur að lífrænni ræktun. Auk
þess telur hann slælega stutt við
bakið á bændum sem hyggjast
skipta yfir í lífræna ræktun.
Tillögur til ráðherra
Ólafur sat í starfshópi sem í september síðastliðnum skilaði áliti til
landbúnaðarráðherra þar sem settar eru fram tillögur um stuðning
við aðlögun að lífrænum búskap á
Íslandi auk þess sem farið var yfir
stöðu hans og horfur.
Skortur á gögnum háði starfi
hópsins. En meðal helstu niðurstaðna hans er að framboð á lífrænni vöru svari ekki eftirspurn.
Mikill vöxtur sé í þessum geira og
þó að salan hafi ekki náð því magni
sem hún var í fyrir hrun hafi hún

eigi að síður náð nokkuð vel að
jafna sig. Enn er framleiðsla á lífrænu grænmeti mest en vöruflokkum í mjólkurvörum hefur fjölgað,
og er gert ráð fyrir vexti þar og í
framleiðslu á lífrænu kjöti.

Aftur til fortíðar
Lífræn ræktun er ræktun eins og
hún var áður en farið var að búa
til áburð og erfðabæta og breyta.
„Hreinræktaðasta form af tæknivæddum búskap er mjög sérhæfður verksmiðjubúskapur, sem þó er
að ganga sér til húðar í heiminum,“
segir Ólafur. „Hann fer illa með
landið og starfsfólkið og er svo
orkufrekur að hann er ekki annað
en tímaskekkja, lífrænn búskapur,
sem í eðli sínu er sjálfbær, hlýtur
að vera framtíðin.“
Tæknivæddur landbúnaður var
og er svar við meiri framleiðslukröfu í landbúnaði og kröfunni
um ódýran mat. „Þessi krafa um
ódýran mat sem sífellt er á lofti
er vandamál,“ segir Ólafur sem
reyndar telur vafasamt að telja
hreinræktaðan verksmiðjubúskap
til landbúnaðar. „Stærsti framleiðandinn hér á landi, sem er bæði í
svína- og alifuglarækt, er til að
mynda ekki í samtökum bænda.“
Ólafur er þeirrar skoðunar að
Íslendingar ættu að vera framarlega í lífrænni ræktun en til þess
að það geti gerst verður lífræni
geirinn að verða hluti af hefðbundna landbúnaðinum, ekki álitinn einhvers konar sérdeild.
„Hér stjórna neytendur ferðinni,
neytendur og stjórnmálamenn,
þetta er auðvitað hápólitískt mál.“

Byggið slær í gegn

Þ

að er stundum sagt að það taki fólk tólf ár að breyta vana sínum,
ég hef staðið í verslunum síðan árið 2000 að kynna byggið,
gefa fólki graut og starfið er að bera árangur. Í fyrra óx salan á
bygginu um 50 prósent,“ segir Eymundur Magnússon, bóndi í Vallanesi og frumkvöðull í lífrænni ræktun hér á landi.
„Það eru tvær ástæður fyrir þessari söluaukningu, annars
vegar þessi kynning, fólk var farið að heyra af bygginu. Hin
ástæðan er blessuð kreppan eins og ég segi stundum. Blessuð
vegna þess að hún kennir fólki að líta sér nær. Verð á innfluttum
vörum hefur rokið upp og því leitar fólk í byggið.“
Bygg hentar sem meðlæti með mat líkt og hrísgrjón, en svo
hef ég verið að kenna fólki að gera úr því graut. Nú verður það
auðveldara því ég er einmitt í þessum töluðu orðum að hefja
framleiðslu á byggflögum, þær getur fólk matreitt alveg eins og
hafrana í hafragrautinn,“ segir Eymundur.
Eymundur skipti úr hefðbundnum búskap yfir í lífrænan árið
1989, en hann hafði þá um skeið ræktað lífrænt grænmeti til
heimabrúks. „Þetta fór að spyrjast út strax upp úr 1980 og við
fengum reglulega símtöl frá fólki sem vildi kaupa af okkur grænmeti. Aðallega var þetta fólk sem hafði kynnst lífrænni ræktun
erlendis. Við sáum að þarna var markaðstækifæri og skiptum
alveg yfir 1989 þó að áður værum við komin langt með hugsjónina.“ Er þetta hugsjónastarf? „Maður þarf að minnsta kosti að
vera með meiri náttúrumeðvitund, maður sér hvað lífið í jörðinni
er miklu öflugra þegar maður er með lífræna ræktun, hún snýst í
raun um að auka frjósasemi jarðvegsins.“
Eymundur segir kaupendur framleiðslunnar hans vera alls
konar fólk og fyrst og fremst sé fólk að hans mati að sækjast
eftir góðri vöru og bragði. „Það er svo eins og bónus að varan
er bæði íslensk og lífræn,“ segir Eymundur sem gjarnan myndi
vilja sjá fleiri bændur feta hina lífrænu braut. „Það hafa því
miður alltof fáir ungir bændur farið út í lífræna ræktun, það
þyrftu fleiri að svara kalli markaðarins, það er mikil eftirspurn
eftir lífrænum vörum og ég finn fyrir miklu þakklæti frá
markaðnum. Fólk þakkar mér fyrir það sem ég er að gera, það er
mikil blessun.“

Ullin hefur yljað Íslendingum
í gegnum aldirnar og verið
órjúfanlegur hluti af daglegu
lífi til sjós og lands. Ullin er
umhverfisvæn náttúruafurð
og reynist vel við erfiðar
aðstæður.

20%
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DAGAR
Í ELLINGSEN

Ullarsokkar. Þykkir og góðir sokkar
sem halda hita á smáum fótum.

840 kr.

Angóruullarhúfa. Hlý og mjúk.
Íslensk framleiðsla.

1.592 kr.

Reykjavík
Fiskislóð 1 • Sími 580 8500
Opið mánudag–föstudag 10–18
Laugardag 10–16

Angórusokkar. Hlýir, þjálir
og endingargóðir.

1.640 kr.

Eyrnaband með áttblaða rósarmynstri.
Íslensk framleiðsla.

1.512 kr.

Akureyri
Tryggvabraut 1–3 • Sími 460 3630
Opið mánudag–föstudag 8–18
Laugardag 10–16

Fingravettlingar með áttablaða rós.
Íslensk framleiðsla úr ull.

1.800 kr.

Peysur, húfur
og treflar
í miklu úrvali.

Munstraðir belgvettlingar.
Íslensk framleiðsla.

1.800 kr.
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Fagnaðarefni á krepputímum
Bretar hafa tekið tíðindum af væntanlegu brúðkaupi í konungsfjölskyldunni fagnandi. Ekki veitir af á tímum harkalegs niðurskurðar í ríkisfjármálum. Óvíst er þó hvort tilkomumikið brúðkaup nær að endurvekja vinsældir konungsfjölskyldunnar eða
hvort íburðurinn verður þvert á móti til þess að magna upp deilurnar. Guðsteinn Bjarnason setti sig inn í umræðuna í Bretlandi.

E

ftir áralanga hörmungarsögu bresku
kóngafjölskyldunnar,
með framhjáhaldssögum, hjónaskilnuðum, sviplegu dauðsfalli Díönu prinsessu og annarri
óáran, koma loks tíðindi sem gætu
unnið á móti hnignandi vinsældum fjölskyldunnar meðal bresku
þjóðarinnar.
Ríkisarfinn Vilhjálmur, eldri
sonur Karls Bretaprins og Díönu
prinsessu, skýrði frá því í vikunni að hann ætlaði á næsta ári
að ganga í hjónaband með unnustu
sinni, Kate Middleton.
Sérfræðingum í bresku kóngalífi þykir merkilegt að Vilhjálmur prins hafi ákveðið að kvænast
„óbreyttri almúgakonu“, eins og
það hefur stundum verið orðað í
breskum fjölmiðlum.
Þó er Kate Middleton varla
almúgakona nema í þeim konunglega breska skilningi að hún er ekki
af aðalsættum. Móðir hennar var
lengi flugfreyja og faðir hennar
starfaði hjá breska flugfélaginu
British Airways, en fyrir rúmum
tveimur áratugum, þegar dóttir
þeirra var á barnsaldri, stofnuðu
þau eigið fyrirtæki og urðu moldrík á því að selja veisluskreytingar,
blöðrur, kerti, kökur og annað sem
þarf í veisluhöld af ýmsu tagi.

Kynntust í námi
Kate kynntist Vilhjálmi prins
þegar þau voru bæði að læra listasögu í Háskólanum í St. Andrews
á austurströnd Skotlands. Samband þeirra hófst árið 2003 og
vakti fljótlega áhuga fjölmiðla,
sem á stundum voru svo ágengir
að þau komu bæði kvörtunum á
framfæri.
Árið 2007 skildu þau
að skiptum í nokkra
mánuði, en nú í síðasta mánuði kom að
því að Vilhjálmur bað
hennar þar sem þau
voru stödd á ferðalagi
í Keníu.
Á þriðjudaginn var svo
boðað til blaðamannafundar
þar sem þau skýrðu frá trúlofun sinni. Breska þjóðin fagnaði tíðindunum ákaft, enda ekki
vanþörf á góðum fréttum í miðju
krepputali, og David Cameron forsætisráðherra skýrði frá því að
mikil fagnaðarlæti hefðu brotist
út á ríkisstjórnarfundi.
Væntanleg drottning
Vilhjálmur er annar í röð arftaka
krúnunnar, næstur á eftir Karli
föður sínum. Elísabet drottning
er orðin 84 ára, þannig að vart er
lengur hægt að telja í áratugum
þann tíma sem hún á eftir að
gegna drottningarstöðunni. Karl
er hins vegar sjálfur kominn yfir
sextugt, og vangaveltur hafa verið
um að frekar en að taka sjálfur við
krúnunni á efri árum, og setja þar
með Vilhjálm í þá stöðu að þurfa
hugsan lega einnig að bíða vel
fram yfir miðjan aldur eftir því
að komast að, kjósi hann heldur að
láta syni sínum það eftir að verða
næsti konungur Bretlands.
Þegar þar að kemur verður Kate
drottning Breta, þannig að ekki
er skrýtið þótt þjóðin sé nokkuð
spennt fyrir fréttunum.
Á blaðamannafundinum sögðu
þau Vilhjálmur og Kate ekkert
nánar um framhaldið, annað en
að stefnt sé að brúðkaupi næsta
vor eða sumar. Breskir fjölmiðlar
og sérfræðingar í málefnum konungsfjölskyldunnar fóru strax
að velta fyrir sér útfærslunni.
Vangaveltur hófust um það hvar
brúðkaupið yrði haldið, hvaða
dag, hvernig brúðarkjóllinn yrði
og hvað þetta allt saman kostaði –
og svo auðvitað hver ætti að borga
brúsann, sem getur orðið mikið
hitamál þegar tíðin er erfið.
Þetta skýrist þó allt þegar

SAGA SKILNAÐA
Hjónaskilnaðir höfðu ekki tíðkast í bresku konungsfjölskyldunni frá því sá
alræmdi Hinrik áttundi ríkti á sextándu öld þangað til Margrét, yngri systir
Elísabetar drottningar, skildi við Antony Armstrong-Jones árið 1960 eftir
aðeins tveggja ára hjónaband. Síðan þá hefur það verið regla, en ekki
undantekning, að hjónaböndum í bresku konungsfjölskyldunni ljúki með
skilnaði.

20. NÓVEMBER 1947

Hjónaband þeirra
Elísabetar drottningar
og Filippusar, hertoga
af Edinborg, hefur enst í
56 ár. Langalangamma
þeirra beggja var Viktoría
Bretadrottning.

6. MAÍ 1960 Margrét,

Trúlofun tilkynnt Kate Middleton og Vilhjálmur prins boðuðu til blaðamannafundar í
vikunni í tilefni af trúlofun sinni. Stefnt er að brúðkaupi á næsta ári.
NORDICPHOTOS/AFP

yngri systir Elísabetar
drottningar, giftist ljósmyndaranum Anthony
Armstrong-Jones þegar
ljóst var orðið að hún
fengi aldrei að giftast
fráskildum ástmanni
sínum, Peter Townsend.
Hjónabandið entist í
tvö ár.
14. NÓVEMBER 1973

Anna prinsessa, eina
dóttir Elísabetar, og Mark
Phillips skildu 19 árum
eftir að þau gengu í
hjónaband, en höfðu þá
eignast tvö börn. Hún
giftist Timothy Laurence
hálfu öðru ári eftir skilnaðinn.
29. JÚLÍ 1981 Hjónabandi

Karls prins, elsta sonar
Elísabetar drottningar,
og Díönu prinsessu lauk
með skilnaði fimmtán
árum síðar og höfðu
þau þá eignast tvo syni,
Vilhjálm og Hinrik.

23. JÚLÍ 1986 Hjónabandi
STRAX KOMIÐ Í SÖLU Postulínsframleiðandinn Aynsley, sem

hefur áður framleitt vandaða postulínsgripi í tilefni stóratburða
í sögu bresku konungsfjölskyldunnar, tilkynnti um nýja vörulínu
sama dag og Vilhjálmur skýrði frá trúlofun sinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

David Cameron forsætisráðherra skýrði frá því
að mikil fagnaðarlæti hefðu brotist út á ríkisstjórnarfundi.
nær dregur. Nú er helst talið að
brúðkaupið verði haldið í maí.
Ágúst kemur þó einnig til greina.

Vandasamt val
Tvær rótgrónar og íburðarmiklar
kirkjur í London þykja líklegastar
til að hreppa hnossið: Pálskirkjan
eða Westminster Abbey. Báðar
þessar kirkjur eiga sér þó sögu
sem gæti varpað skugga á
athöfnina. Í Pálskirkjunni gengu
foreldrar Vilhjálms, þau Karl og
Díana, í hjónaband hinn 29. júlí
árið 1981. Það hjónaband endaði
með skilnaði 28. ágúst 1996 eftir
margvíslega erfiðleika í hjónabandinu, meðal annars framhjáhald. Í Westminster Abbey var
hins vegar haldin jarðarför Díönu
prinsessu, sem lést í bílslysi í
París 31. ágúst 1997, nánast réttu
ári eftir að þau Karl skildu.
Af þessum sökum kemur til
greina að brúðkaupið verði haldið á öðrum stað, og hugsanlega
minni í sniðum en tilefnið myndi
á öðrum tímum krefjast.

Tvennt ýtir undir það að athöfnin verði ekki jafn íburðarmikil og
Bretar hafa átt að venjast af hálfu
konungsfjölskyldunnar.
Annað er efnahagskreppan og
grimmilegur niðurskurður fjárlaga bresku stjórnarinnar, sem
almenningur í Bretlandi hefur
heldur betur fundið fyrir. Þegar
svo árar er ekki víst að vel séð
verði að konungsfjölskyldan eyði
stórfé í brúðkaupsveislu.
Vinsældir konungsfjölskyldunnar hafa auk þess minnkað nokkuð á síðustu árum vegna
þess endalausa vesens sem verið
hefur á sumum meðlimum hennar og fjölmiðlar hafa óspart blásið út. Glæsileg athöfn í beinni
sjónvarpsútsendingu gæti að vísu
náð því fram að þjóðin og jafnvel
heimsbyggðin öll sameinaðist um
að fylgjast með í andakt og aðdáun, en íburðurinn gæti einnig
virkað þveröfugt og kallað fram
harkalegar deilur sem enn frekar
myndu draga úr vinsældum fjölskyldunnar.

Andrésar, næstelsta
sonar Elísabetar drottningar, og Söru Ferguson
lauk með skilnaði eftir tíu
ára stormasama sambúð,
en þau eru sögð hafa
endurnýjað vináttubönd
sín. Þau eiga tvær dætur.

19. JÚNÍ 1999 Játvarð-

ur prins, yngsti sonur
Elísabetar, og Sophie
Rhys-Jones eru enn í
hjónabandi og eiga tvö
börn.

9. APRÍL 2005 Karl kvæntist á ný, að þessu sinni
Camillu Parker-Bowles
sem hafði verið ástkona
hans lengi.

17. MAÍ 2008 Peter

Phillips, sonur Önnu,
kvæntist Autumn Kelly. Í
næsta mánuði eiga þau
von á fyrsta barni sínu og
þar með fyrsta barnabarnabarni Elísabetar
drottningar.

Fullt af frábærum
opnunartilboðum á
Laugavegi og Smáralind

FYRIR ALLA

FJÖLSKYLDUNA
Skyrta & bindi

2.999.-

Frakki st. S-2XL

18.999.Bindi, vasaklútur
& ermahnappar

1.999.-

Tilboð
Jakkaföt st. 46-62

12.890.Tilboð
Jakkaföt st. 46-62

12.890.Bindi

Skór

1.999.-

5.990.Skór

5.990.-

Buddur

499.Skyrta st. 8-16

1.999.Peysa st. 8-14

4.999.Kjóll st. 8-14

3.999.-

Buxur st. 134-170

Kjóll st. 92-128

3.999.Skyrta st. 8-16

Leggings

1.999.Vesti st. 128-176

4.499.-

7.999.-

Kjóll st. 122-152

1.499.-

4.999.Leggings

1.299.Skór

3.990.-

Á BETRA VERÐI
Klútar
Klútar

1.699.-

Hálsmen
í úrvali

2.499.-

Hálsmen
í úrvali

Kjóll st. 16-26

4.999.Skór

9.990.Kjóll st. S-L

4.999.-

Kjóll st. S-L

4.999.Kjóll st. S-L

Veski

4.999.-

3.499.-

Skór

Skór

7.999.Taska

7.999.Skór

4.999.-

8.990.-

Belti

799.-

Veski

4.999.-

Sokkabuxur

999.-

Barnabindi
í úrvali

1.299.-

Skyrta st. 2-6

1.999.Vesti st. 80-130

Sokkar

2.999.-

699.-

Bindi

1.299.-

Vesti st. 62-92

2.499.-

Buxur st. 62-92

2.999.-

Bolero st. 92-128

3.999.-

Blússa st. 92-122

Kjóll st. 92-128

5.999.Skór

4.999.-

Skyrta st. 2-6

2.999.Buxur st. 98-128

3.999.-

2.499.Kjóll st. 92-128

3.999.-
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Meiri áhrif og gjörbreytt efnahagslíf
Evrópusambandsaðild Íslands myndi
lítið breyta reglum
um vinnumarkaðinn,
enda er hann að mestu
innan EES-samningsins. En talsmenn launþega sjá fram á aukin
réttindi sinna manna
og aðkomu að ýmsum
stofnunum. Klemens Ólafur Þrastarson heyrir
að upptaka evru myndi
gjörbreyta málum og
þýða að kjarasamningar á Íslandi gætu haldið
til langs tíma. En varað
er við atvinnuleysi.

LAVAL EKKI FORDÆMI
➜ Stundum er sagt að
íslenskt verkafólk lendi
í sömu klípu og Svíar í
Laval-málinu, eftir inngöngu Svíþjóðar í ESB.
Þá greiddi Laval, lettneskt fyrirtæki með
starfsemi í Svíþjóð,
verkamönnum laun
eftir kjörum Lettlands.
➜ Dómstóll ESB blessaði
þetta.
➜ En á Íslandi eru lög
um að miðað skuli við
innlenda taxta, sem
voru ekki í Svíþjóð.

Í

slendingar hafa í gegnum
EES-samninginn aðlagað
sig að regluverki Evrópusambandsins um vinnumarkað. Aðild að ESB
hefði engin áhrif á sjálfa
kjarasamningagerðina eða launakjör sem slík. Ekki á frjálst flæði
launafólks yfir landamæri. En
upptaka evru hefði að mati talsmanna launþega afar jákvæð áhrif
á raunveruleg kjör launþega. Forsendur samninga yrðu allt aðrar,
með auknum stöðugleika. Spurningin er hvaða áhrif aðild hefði á
atvinnuþátttöku.
„Það sem hefur verið að gerast
innan ESB í samstarfi við ýmis
samtök atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar hefur náð til okkar
og við höfum reynt að innleiða obbann af því,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífisins (SA).

Hagstjórn ESB auki atvinnuleysi
Heimssýn, félag andstæðinga ESBaðildar, hefur staðhæft í bæklingi
að „stórfellt atvinnuleysi“ fylgi
aðild „vegna þess hve vinnumarkaður í ESB er þunglamalegur og
hefur lítinn sveigjanleika“.
BSRB hefur einnig varað við því
að innganga Íslands þýði hættu á
auknu langtíma atvinnuleysi, í
ljósi þess að tæki ESB gegn verðbólgu og öðru álíka snúi fyrst og
fremst að vinnumarkaði.
Elín Björg Jónsdóttir, formaður
BSRB, segir að að BSRN hafi ekki
tekið afstöðu til aðildar og muni
ekki gera það í bráð. „Við erum
með fulltrúa BSRB í samningahópunum. Aðalatriðið er að tryggja
réttindi launafólks á Íslandi og að
við höfum sjálft fullt forræði yfir
velferðarkerfinu og almannaþjónustu,“ segir hún. Þá megi ekki innleiða langtíma atvinnuleysi, sem
hingað til hefur verið meira í ESB
en á Íslandi.
Atvinnuleysi innan ESB var að

KJARABARÁTTAN Talsmenn launþega segja að vinnumarkaðurinn sem slíkur sé að mestu innan EES-samningsins. Aðild að evru

myndi þó umbylta aðstæðum til hins betra. Um leið er varað við atvinnuleysi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hafi bein og óbein áhrif á kjör og
kaupmátt.
„Ég get nefnt verðlag, verðbólgu,
lánakjör og vexti,“ segir hann.
Stöðugleiki skipti miklu máli fyrir
launafólk og gengi gjaldmiðilsins
ekki síst. „Varanlegur stöðugleiki
mun aldrei nást með krónunni og
því hefur ASÍ gert kröfu um aðlögun að og síðan upptöku evru. Verðbólgan er versti óvinur launafólks,
hún skerðir kaupmátt og skapar
óvissu um skuldbindingar því hún
hækkar lánin,“ segir Halldór.

HVAÐ SEGIR EVRÓPUSAMBANDIÐ UM ÞETTA?
Markmið Evrópusambandsins og aðildarríkjanna skal vera að auka atvinnu
og bæta lífsskilyrði og vinnuaðstæður. Tryggja viðeigandi félagslega vernd,
stuðla að samskiptum samtaka launafólks og atvinnurekenda um leið og
sjálfstæði þeirra er viðurkennt. Að þróa mannauðinn með það að markmiði
að halda háu atvinnustigi og vinna gegn félagslegri útilokun.
ESB viðurkennir og styrkir hlutverk aðila vinnumarkaðarins á Evrópuvísu,
með fjölbreytileika þjóðhagkerfanna í huga. Sambandinu er ætlað að auðvelda samræðu milli aðila vinnumarkaðarins.
Til að ná þessum markmiðum, um aukna atvinnu, aukin lífsskilyrði og
vinnuaðstæður, skuli ESB styðja og auðga eftirtalið starf aðildarríkjanna:
Úrbætur, sérstaklega í vinnuumhverfi, til að vernda heilbrigði og öryggi
launafólks. Starfsskilyrði, félagslegt öryggi og vernd launafólks. Vernd
launafólks þegar ráðningarsamningi er sagt upp. Upplýsingar og samráð við
launafólk. Hagsmunagæslu og sameiginlega vernd hagsmuna launafólks og
atvinnurekenda, þar með talinn samákvörðunarréttinn. Ráðningarskilyrði
ríkisborgara frá löndum utan ESB, sem búa löglega innan sambandsins.
Aðlögun einstaklinga sem standa utan vinnumarkaðar. Jafnrétti karla og
kvenna til tækifæra á vinnumarkaði og jafnrétti á vinnustöðum. Baráttu
gegn félagslegri útilokun. Nútímavæðingu velferðarkerfisins, án þess að hún
komi niður á félagslegu öryggi og vernd launafólks.
-Úr Lissabonsáttmála Evrópusambandsins, greinar 151, 152 og 153.

meðaltali 9,6 prósent í september,
en miklu munar eftir aðildarríkjum: frá 4,4 prósentum í Hollandi
og í 20,8 á Spáni. Á Íslandi var það
mitt á milli: 7,5 prósent. Í Eystrasaltslöndum minnkaði atvinnuleysi stöðugt á fyrstu árum aðildar
en hefur rokið upp í kreppunni.
Vilhjálmur Egilsson fullyrðir
að Íslendingar muni „geta haldið
okkar sveigjanlega markaði. Það
er mjög mismunandi eftir löndum
ESB hvernig vinnumarkaður þar
er skipulagður“.
Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambands
Íslands og félagi í Sterkara Íslandi,
hreyfing hlynnt inngöngu Íslands
í ESB, var spurður álits á hvort
aðild hefði í för með sér atvinnuleysi til dæmis á borð við það sem
er á Spáni.
„Það er fullkomlega óskiljanleg

fullyrðing,“ segir hann og bendir á
reynslu Finna: „Eftir að þeir gengu
í ESB hefur áratuga landlægt
atvinnuleysi þeirra snarminnkað
[úr 17,6 og í 8,3 prósent].“
Þá bendir Guðmundur á evruna.
Verði hún tekin upp þýði það allt
annað líf fyrir launafólk: „Kjarasamningar munu halda verðgildi
sínu, ekki gengisfalla með ákvörðunum íslenskra stjórnmálamanna.
Sagt er að það sé svo gott að hafa
krónuna til að leiðrétta of góða
kjarasamninga, en það er ekki
hægt að bjóða launamönnum
innan ESB upp á þær trakteringar sem okkur er gert að
búa við.“

Verðbólgan versti óvinurinn
Halldór Grönvold hjá Alþýðusambandinu segir að ýmsir
þættir Evrópusamvinnunnar

Hefðum meiri áhrif á eigin reglur
Hrafnhildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur hjá SA tekur undir með
framkvæmdastjóranum Vilhjálmi.
Aðild breyti litlu í þessum efnum.
„Evrópuréttarreglurnar eru innleiddar í íslenskan rétt. Þær taka
þó aðeins til ákveðinna þátta sem
varða sameiginlega markaðinn
eða einstök málefni. Að öðru leyti
er þetta landsréttur, sem

➜ Þetta breytist ekki
með aðild að ESB.
ESB hefur ekki áhrif á. Evrópusambandið getur ekki sett reglur
nema það hafi skýra heimild til. Á
þessu sviði er því ekkert nýtt við
aðild, sem hræðir okkur,“ segir
Hrafnhildur. Helsta breytingin
yrði sú að Íslendingar hefðu meira
um nýjar reglur að segja: Þeir
hefðu atkvæðisrétt.
„En það eru algjör jaðaratriði
sem myndu bætast við reglurnar,“
segir Hrafnhildur.

Aukin aðkoma að stofnunum
Halldór Grönvald segir að ekki síst
megi hafa í huga að með ESB-aðild
myndu samtök launafólks fá betri
aðgang að stefnumótun og ákvarðanatöku um þessi mál, til dæmis
með aðild að Efnahags- og félagsmálanefnd Evrópu. Þá gætu þau
tekið meiri þátt í starfsmennta- og
vinnuverndarstofnunum ESB.
Í gegnum íslensk stjórnvöld og
Evrópusamtök verkalýðsfélaga
fengist svo aðkoma að framkvæmdastjórn ESB,
Leiðtogaráðinu, Evrópuþingi og
Evrópska
seðlabankanum. Þá
fengi
Ísland
fimm
fulltrúa í
Héraðanefnd
ESB.

HALLDÓR
GRÖNVOLD

ELÍN BJÖRG
JÓNSDÓTTIR
HRAFNHILDUR
STEFÁNSDÓTTIR

HVAÐ VAR SAGT Í AÐDRAGANDA EES-SAMNINGSINS?
EES gæti þýtt aldalangt ófrelsi
„Hér er verið að fjalla um fullveldi íslenska
lýðveldisins og að eitt ógætilegt spor getur leitt af
sér aldalangt ófrelsi. Sambandsstjórn Alþýðusambands Austurlands mótmælir öllum samningum
sem í sér fela fullveldisafsal í einhverri mynd. [...]
Sambandsstjórnin minnir á að íslenskur vinnumarkaður er lítill og viðkvæmur og telur af þeirri
ástæðu óhjákvæmilegt að réttur íslenskra
launþega til vinnu verði varinn,“
Úr ályktun sambandsstjórnarinnar.
Tilvitnun úr þingræðu Hjörleifs Guttormssonar, 5. júní 1991.

EES = atvinnuleysi
„Ef Íslendingar ganga inn í áform
um evrópskan efnahagssamruna
eða gerast aðildarríki EB, mundi
Ísland fá hlutverk hráefnasalans
og það mundi leiða til vaxandi
einhæfni atvinnulífs [...] opinn

fjármagnsmarkaður mundi færa fiskveiðiréttindin
og fiskveiðarnar í tímans rás til þess horfs sem ríkti
þegar erlend stórútgerðarfyrirtæki sópuðu miðin
en Íslendingar veiddu á handfæri við fjöruborðið.
[...] Heildaráhrifin á íslenskum vinnumarkaði yrðu
þau að inn í landið flyttist á þennan hátt evrópskt
atvinnuleysi og launamisrétti af áður óþekktri
stærðargráðu.“
Birgir Björn Sigurjónsson, þáverandi
framkvæmdastjóri BHMR. Tilvitnun úr
þingræðu Hjörleifs Guttormssonar, 25.
ágúst 1992.

Skjól frá skrifstofubákninu
„Það á að vera eitt mikilvægasta
verkefni stjórnmálamanna og
íslensku þjóðarinnar að berjast
gegn því að við Íslendingar
sogumst inn í hið miðstýrða
og ólýðræðislega skrifræðisbákn sem Evrópubanda-

lagið er. Njótum við hins vegar ekki þess sem
viðskiptahlið [EES] samningsins gefur okkur
Íslendingum er ég hræddur um að á næstu
árum aukist þrýstingurinn frá sterkum hagsmunasamtökum atvinnulífsins hér á landi á það
að við tengjumst Evrópubandalaginu sterkari og
nánari böndum en samningurinn um Evrópskt
efnahagssvæði þó gerir. Jafnvel komi
upp sú krafa að við Íslendingar
gengjum í Evrópubandalagið.“
Finnur Ingólfsson, þingmaður
Framsóknar, í þingræðu, 4.
janúar 1993.

Íslendingar verða í
minnihluta á Íslandi
„Eftirleiðis mun þetta
lið [útlendingar á sakaskrá]
allt hafa fulla
heimild til

að koma hingað til lands. […] Við höfum verið að
berjast við það að draga úr eiturlyfjainnflutningi.
Hvernig halda menn að sú glíma standi eftir
þetta? Ég held að það sé hollt að hugleiða þessi
orð ræðunnar, það sé hollt að hugleiða það hvað
af því getur hlotist ef við veitum þessum hóp
sama rétt í okkar landi og við höfum sjálfir. […]
[ESB-ríkin] eru fyrst og fremst í glímunni um
það hverjir fá að drottna yfir þessu hafsvæði í
framtíðinni. Og þjóð eins og Íslendingar sem eiga
meiri auðæfi á mann en nokkur önnur þjóð í Evrópu er aldeilis að breiða út faðminn þegar hún
býður frjálsa fólksflutninga inn á sitt svæði. Vitið
þið hvað Hong Kong væri reiðubúið til að borga
fyrir svo sem eina sýslu á Íslandi ef þeir mættu
flytja þangað? […] Hvað tekur það langan tíma
þangað til Íslendingar verða orðnir minnihlutaaðili í þessu landi ef við samþykkjum þetta?“
Ólafur Þ. Þórðarson, þingmaður Framsóknar, í
þingræðu, 17. desember 1992.

Búum við á besta stað
blessa skyldum kúna
Íslendingar eiga það
sem aðra vantar núna
Öllum standa opnar dyr
andans kraft skal virkja
þá er best að borða skyr
búkinn til að styrkja

Gulls ígildi – Skyr.is vann gullverðlaun í sínum
flokkum í norrænni samkeppni mjólkurvara og
hlaut heiðursverðlaun þar að auki. Sjá nánar á ms.is.
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■ SAGNFRÆÐINGUR

OG RITSTJÓRI

Sigrún Pálsdóttir, höfundur bókarinnar
um Þóru Pétursdóttur, lauk meistara- og
doktorsnámi frá Oxford-háskóla. Hún hefur
verið stundakennari við Háskóla Íslands og
er ritstjóri tímarits Sögufélagsins, Sögu. Þóra
biskups er hennar fyrsta bók en hún byggir
meðal annars á umfangsmiklu bréfa- og
dagbókaefni sem Þóra lét eftir sig.
„Sá þráður sem ég valdi [við ritun bókarinnar] var leit Þóru að maka. Þetta var
stór tilvistarspurning á 19. öld því framboð
mannsefna af borgarastétt var minna en
eftirspurn. Bréf Þóru leiða þessa angist
líka vel í ljós því það sem brennur á Þóru
fram til fertugs er karlmenn,“ sagði Sigrún í
viðtali við blaðið Bækur sem fylgdi Fréttablaðinu í vikunni.

NÝTT á DVD

Góð gjöf
til vina
og ættingja
erlendis
Hægt er að horfa á myndina
með íslensku eða ensku tali.
tali
Íslensk örlagasaga sem
aldrei má g
gleymast.
y

„Myndin var
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vel gerð.“
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Það er brosað að
gömlum jómfrúm
Þóra biskups og raunir íslenskrar embættismannastéttar er nýútkomin bók
Sigrúnar Pálsdóttur. Hér fylgjumst við með angistinni sem fylgdi því að vera
ólofuð í bæ þar sem framboð mannsefna af efri stétt var minna en eftirspurn.

A

ðfaranótt 6. mars árið
1869 liggur Jakobína
Jónsdóttir sofandi í
rúmi sínu austur á
Reyðarfirði. Í draumi
hennar eru Þóra og Elínborg. Þær
eru komnar að Hólmum, hafa
„vaðið krap og bleitu yfir Hólma
hálsinn“, en í draumnum finnst
Jakobínu þó sem Reykjavík sé þar
sem Eskifjörður er. Hún finnur til
sokka og skó handa þeim og ætlar
það engan enda að taka „eins og
vant er í draumi“. Þar sem þær
sitja í stofunni finnst Jakobínu
Elínborg vera glaðleg en Þóra ekki.
Jakobínu grunar þó að það sé uppgerð í Þóru.

Gamli sauðurinn Grímur Thomsen
Síðan þær Þóra og Jakobína kvöddust við Reynisvatn haustið 1867
hafa þær skrifast á. Svo gerist það
síðla árs 1868, eða jafnvel ekki fyrr
en í byrjun árs 1869, að Grímur
Thomsen, sem þá hefur sagt stöðu
sinni í danska utanríkisráðuneytinu lausri og snúið heim til að hefja
búskap á æskuheimili sínu á Bessastöðum, biður um hönd Jakobínu.
Hún hefur varla litið Grím augum
og þekkir hann aðeins af sögum
sem eru bæði margar og svakalegar. Hún ákveður að leita ráða
hjá Þóru sem þekkir Grím í gegnum föður sinn. Þrátt fyrir undirliggjandi togstreitu milli Gríms
og biskupsins er hann tíður gestur
í Austurstrætinu og biskupsfjölskyldan hefur heimsótt hann á
Bessastaði. En hvað á Þóra að
gera? Grímur Thomsen er enginn
venjulegur maður. Hann er heimsborgari sem hendir silkifóðraðri
skikkju sinni í drullupoll – eða svo
segir sagan – svo leikkonan sem
hann er í tygjum við komist klakklaust upp í hestvagninn þar sem
hann bíður hennar. En hún veit líka
að hann getur verið ófyrirleitinn og
óútreiknanlegur.
Þóra er í vanda. Hún vill reynast
vinkonu sinni vel en samt ekki bera
ábyrgð á óhamingju Jakobínu, hver
sem ákvörðun hennar verður. Hún
hvetur hana samt pínulítið með
því að segja henni að oft rætist úr
hjónaböndum sem ekki byrji í ást.
Líka þegar hún segir í sama bréfi
Grím vera „makalaust galant.“
En skilaboðin til Bínu eru þó misvísandi og ruglingsleg því í næsta
bréfi kallar Þóra Grím gamlan sauð
– hann er þá 48 ára – og skrifar:
„mjer þóknast gömlu karlarnir vel,
en þarámót eru allir ungir Fýrar
mín Pest ha! hvað! trúir þú mjer
ekki.“
Allir ungir fýrar mín pest? Hér
er allt í hálfkveðnum vísum og
bréfabútum án dagsetninga.
Vandræðagangur í vinaheimsókn
Ein lítil saga gæti þó skýrt þessi
orð Þóru þótt hún gerist að öllum
líkindum síðar eða haustið 1869
þegar hún er á tuttugasta og öðru
ári. Þá er Þóra stödd í Aðalstræti
6, húsi Þórðar Jónassonar háyfirdómara, hjá Maríu dóttur hans.
Erindið er að ræða basar sem þær
voru að undirbúa. Stuttu síðar
mæta á staðinn þær Elín, systir
Magnúsar Stephensen, síðar landshöfðingja, og tilvonandi eiginkona
Theodórs, bróður Maríu, og Þórunn Havstein, dóttir Péturs amtmanns og systir Hannesar. María
og Þórunn fara „þá inn í kamersið“ og byrja að „pískra saman“.
Þær koma fram og segja Þóru að
Þórunn og Jónas, annar bróðir
Maríu, síðar alþingismaður og
land læknir, séu trúlofuð. Þá var
það ekki opinbert og hafði Þórunn
verið að sverja af sér orðróminn
allt sumarið. Í því kemur Jónas

SYSTUR Þóra og Elínborg Pétursdætur stilla sér upp í evrópskum síðkjólum á reyk-

vískri möl. Þóra var fædd 1847 en Elínborg árið 1842.

inn og sér að Þóra verður „náttúrl. hin kátasta“, að eigin sögn, við
að heyra tíðindin. Þóru finnst sem
Jónas ætli að hún eigi að bregðast
öðruvísi við, að hún eigi að „öfunda
Þórunni af lukku hennar og verða
dauf“. Þegar stúlkurnar hafa rætt
um basarinn og þá sjálfboðavinnu
sem undirbúningurinn felur í sér
vindur Jónas sér allt í einu að Þóru
og fer að gefa í skyn að hún muni
í raun geta komið vel út úr þessari
vinnu, „setum svo að hann Helgi
Helgasen beiddi yðar eptir allt
saman.“

Ekki að hugsa um giftingar
Helgi Helgason? Guðfræðingur
og skólastjóri, síðar eigin maður
Magdalenu Zoëga Lichtenberg
sem áður er nefnd? Ekki er það
fullvíst en orð Jónasar fara illa í
Þóru. Hún byrjar að titra af reiði
og þegar Elín fer að hlæja og gantast með drykkjuskap þessa Helga
– hún myndi ekki öfunda hana af
því að taka á móti honum þegar
hann kæmi „rennblautur heim á
kveldin“ – hefur hún lagt frá sér
kaffibollann af ótta við að missa
hann í gólfið úr skjálfandi hendinni. En hún verður samt að látast
og svarar því Elínu í einhverju uppgerðargríni: „ó hann yrði víst ekki
verri en aðrir sem koma blautir
heim“, breytir svo um tón og snýr
sér að Jónasi og segir með þunga:
„en yður ætla jeg að segja það að
jeg er ekki að hugsa um neinar
giptingar“.
Svo er þögn. Ekkert nema sötrið
í Þóru þegar hún keppist við að
klára kaffið og svo hljómurinn frá
postulíninu þegar bollinn skellur á
undirskálinni. Þá stendur hún upp
og kveður, Elínu 29 ára, Maríu 24
ára og Þórunni 20 ára. Jónas, 29
ára, kveður hún ekki en lítur á hann
með vanþóknun á leið sinni út.
[…]

38 ára og enn einhleyp
Það er 5. febrúar árið 1886 og úti er
stingandi frost. Inni í kaldri Dómkirkjunni situr Elínborg, fjörutíu og fjögurra ára, með börn sín,
Sesselju ellefu ára og Pétur tíu ára,
að fylgja elskulegum eiginmanni
sínum til grafar. Hennar bíður nú

óljós staða sem ekkju valdamesta
embættismanns á Íslandi. Og
þarna er Þóra, þrjátíu og átta ára.
Einhleyp. Hennar bíður, að öllum
líkindum, ekki annað en framtíð sem gömul „jómfrú að vandra
áfram í heiminum“, án hlutverks
og skyldna. „Það er brosað að þessum gömlu jómfrúm“, segja þær
systur.
En bíðum aðeins við. Uppi í ræðustól stígur nú rúmlega þrítugur
prestur, séra Þórhallur Bjarnarson,
til að minnast hins látna landshöfðingja. Þórhallur er verðandi prestaskólakennari og er í miklu áliti hjá
biskupnum og öðrum embættismönnum. Um haustið verður hann
gerður að biskupsritara. Eitthvað
hefur gerst eða mun gerast sem
verður til þess að trúlofun hans og
Þóru liggur í loftinu þennan vetur.
En um sumarið, um það bil þegar
Leiðarvísirinn mikli kemur út,
kemur til landsins frá Kaupmannahöfn Valgerður Jónsdóttir, 23 ára
gömul fósturdóttir Tryggva Gunnarssonar og Halldóru Þorsteinsdóttur, systur Sigríðar þeirrar sem
kallaði Þóru „hégómlega trítlu“ hér
um árið. Tryggvi er sveitungi og
náinn vinur séra Björns Halldórssonar í Laufási við Eyjafjörð, föður
Þórhalls. Atburðarásin þetta sumar
er óljós en endirinn er skýr: Valgerður og Þórhallur eru trúlofuð
um haustið.

Þóra situr eftir með sárt ennið
Það verður „heilt uppþot“ morguninn 18. október 1886 þegar þetta
fréttist: „er það ekki „makalaust!“
aumingja Þóra biskups hún situr
eptir með sárt ennið“, skrifar
Guðrún Borgfjörð til bróður síns,
Finns Jónssonar, alþýðupiltsins
úr Reykjavík sem er um það bil að
verða dósent í norrænum fræðum
við Kaupmannahafnarháskóla. Og
frá bænum Stafholtsey í Borgarfirði skrifar Elín Blöndal, eiginkona Páls Jakobs Blöndal læknis,
bróður sínum, Þorvaldi Thoroddsen náttúrufræðingi, sem þá er
nýkominn heim til Íslands úr vísindaferð um Evrópu, hinar óvæntu
fréttir. Svo fer hún eitthvað að tala
um að hann sé nú tveimur árum
eldri en Þórhallur. Að hann ætti því
líka að fara að finna sér konu.

Lífið leikur. Lifðu í öryggi.
Veldu Volvo V60 á betra verði.
Lifðu. Ógnaðu tregðulögmálunum. Tryggðu þér svigrúm til
leiks. Veldu nýjustu tækni og vísindi frá Volvo. Volvo V60.
Volvo V60 er einn öruggasti og tæknivæddasti bíll nútímans.
Vertu meðal þeirra fyrstu í heiminum til að upplifa nýjasta ‘beibí’
hönnuða Volvo. Komdu í Brimborg í dag.
Upplifðu allar nýju 60-gerðirnar frá Volvo á einum öruggum
stað; Volvo V60, S60 og XC60 sportjeppann. Finndu einnig
Volvo XC90 sportjeppann. Láttu lífið leika við þig.
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Frumsýning
Opið 12 til 16

Öryggi er lúxus. Lifðu í öryggi. Veldu Volvo. Komdu í Brimborg.

Komdu í kaffi
og konfekt.

svigrúm
vigr
G fð þé

Nýr Volvo V60 veitir þér frelsi til leiks

Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni

Upplifðu allar 60-gerðirnar frá Volvo á einum öruggum stað. Einnig Volvo XC90.
Volvo S60 Momentum

Volvo v60 Momentum

Volvo XC60 Momentum AWD

Volvo XC90 Momentum AWD

Nýtt
og betra verð!
Kynntu þér verðlækkanir á Volvo.
Sérpantaðu nýjan bíl - fáðu 2% afslátt.

Verð 6.190.000 kr.

Verð 6.390.000 kr.

Verð 8.390.000 kr.

Verð 9.590.000 kr.

2,0 D3 Turbo dísil
163 hö 400 Nm.
4 dyra, 6 þrepa sjálfsk.
Elsneytisnotkun bl.
akstur: 5,8 l/100km.
CO2: 154 g/km

2,0 D3 Turbo dísil
163 hö 400 Nm.
Skutbíll, 6 þrepa sjálfsk.
Eldsneytisnotkun bl.
akstur: 6,1 l/100km.
CO2: 162 g/km

2,4 D5 Turbo dísil
205 hö 420 Nm.
5 dyra, 6 þrepa sjálfsk.
Eldsneytisnotkun bl.
akstur: 7,0 l/100km.
CO2: 184 g/km

2,4 D5 Turbo dísil
200 hö 420 Nm.
7 manna, 6 þrepa sjálfsk.
Eldsneytisnotkun bl.
akstur: 8,3 l/100km.
CO2: 219 g/km

Spyrðu um þjónustutilboðin fyrir Volvo

Spyrðu um fyrirmyndarþjónustu Volvo

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | volvo.is
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Frábær tilboð
í öllum verslunum!
Opið alla daga til kl. 20:00

Opið virka daga til kl. 19:00
og helgar til 18:00

KYNNINGAR OG TILBOÐ
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Grísalundir
Tilboð: 1.299 kr./kg Verð áður: 2.598
Grísakótilettur
Tilboð: 999 kr./kg Verð áður: 1.998
Hátíðarjógúrt - KYNNING
Tilboð: 107 kr./stk Verð áður: 126
Jólabrie - KYNNING
Tilboð: 467 kr./stk Verð áður: 549
FP Dijon sinnep
Tilboð: 99 kr./stk. Verð áður: 198
FP suðupokagrjón 4 x 125g
Tilboð: 99 kr./pk. Verð áður: 129

PUMA COURT SUPER
Barnaskór með riﬂásum.
3.990 Fullt verð: 8.990

NIKE W AIR ZOOM MC LEATHER
Æﬁngaskór með loftpúðum.
Dömustærðir.
9.990 Fullt verð: 16.990

Stútfullar
verslanir af
frábærum
tilboðum!

Grand it. pestó með ólífum
Tilboð: 95 kr./stk. Verð áður: 189
Krónu súkkulaðikaka með kókós eða gulrótarkaka
Tilboð: 299 kr./stk. Verð áður: 449
Lambalæri
Tilboð: 998 kr./kg
Verð áður: 1.398

NIKE AIR EQUALON+
Hlaupaskór með loftpúðum.
Herrastærðir.
16.990 Fullt verð: 29.990

28%

afsláttur

Opið virka daga til kl. 19:00
og helgar til 18:00

DVD spilari, M1DVD10E.
Einfaldur og góður DVD spilari.

4.995

MOVE STARTER PACK

Reykskynjari

995
Nuddtæki, HCMC10. Lítið og einfalt
tæki með þremur mjúkum nuddfótum.
Öflugt tæki sem kemst alls staðar að.

11.995
119.995

995
Reykskynjari, SECSA301. „Optískur“ skynjari sem
hentar vel þar sem mikið er af raftækjum sem og
í þvottahús og eldhús. Þetta er ódýr líftrygging.

42”
42” Plasma sjónvarp. TXP42C2E. 100Hz tæki með skerpu 2.000.000:1
og upplausn 1024x768. Tengimöguleikar eru eftirfarandi: 2xHDMI,
1xComponent, 1xRCA, 1xScart og SD minniskortalesari sem gerir það að
verkum að þú getur skoðað ljósmyndir beint af minniskorti. Tækið er með
stafrænan móttakara sem gefur mjög skýra mynd.

14.995
Stafræn myndavél. DSCS930BLK/SIL.
10,1 milljón pixla, 3x optical aðdráttur og 6x
stafrænn aðdráttur. Sony linsa með autofocus,
2,4” LCD skjár. Metal hús. ISO 3200 fyrir betri
myndir í verri birtuskilyrðum. Face detection.
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Koffínið
hressir alls ekki
Sálfræðiprófessorinn Jack James er flestum fróðari um koffín og áhrif þess, enda hefur hann helgað feril sinn rannsóknum á efninu og er ritstjóri
nýs fræðirits um koffín. Hann er einnig í hópi
sannra Íslandsvina þar sem hann er gestaprófessor við Háskólann í Reykjavík og giftur íslenskri
konu. Í viðtali við Þorgils Jónsson fer James yfir
rannsóknir sínar og skaðsemi koffínneyslu.

J

ack James segir að koffín sé áhugavert rannsóknarefni af ýmsum
ástæðum. Það er sennilega notað daglega af um
80 prósentum manna um
heim allan. Þrátt fyrir það
sem fólk virðist halda er
koffín neysla nokkuð ný
af nálinni þar sem plöntur sem
bera ávexti sem innihalda koffín
vaxa aðeins á nokkrum svæðum í
heiminum. Það var því ekki fyrr
en eftir iðnbyltinguna og nýlendutímann sem koffínvörur fóru að bjóðast
almenningi í Evrópu.

virkni ýmissa lyfja og þá hafa
ýmsar rannsóknir bent til þess að
koffínneysla móður á meðgöngu
geti haft skaðleg áhrif á fóstur.
Hins vegar eru nokkrar rannsóknir sem halda því fram að
koffín hafi jákvæða virkni og
vinni til dæmis gegn taugahrörnun.
„Enn er því fjölmargt sem á
eftir að rannsaka og kanna betur
varðandi koffínneyslu,“ segir
James, en það er ein helsta ástæðan að baki nýja tímaritinu.

Fráhvörfin eru
staðreynd
James segir að þó að
koffín sé vissulega
ávanabindandi sé það
ekki í líkingu við nikótín, þar sem mun auðveldara er að venja sig
af koffínneyslu. Það er
þó ekki alfarið sársaukalaust. „Stór hluti
fólks mun finna fyrir
fráhvörfum við að
hætta koffínneyslu,
þar sem um helmingur mun upplifa höfuðverk, jafnvel þann
versta sem þeir hafa
fundið. Önnur áhrif
sem fylgja, en erfitt
er að greina frá, eru til
dæmis almenn þreyta
og framtaks- og einbeitingarleysi og bráðlyndi.“
James segir koffínfráhvörfin
jafnan hverfa hjá flestum á þremur dögum, og hjá nær öllum á
innan við viku.
„Þegar fólk hættir að neyta
koffíns getur það fundið fyrir
óþægindum, en hægt er að forðast verstu einkennin með því
að minnka skammtinn smátt og
smátt.“

Þarft rannsóknarefni
Koffín hefur beina
tengingu við drjúgan hóp mannkyns, en
engu að síður gætu
margir velt því fyrir
sér hvernig hægt sé að
halda úti heilu fræðitímariti um efnið,
Journal of Caffeine
Research. James segir
þó að tímaritið, sem
gefið er út af fyrirtækinu Mary Ann Liebert,
sé mjög þarft því að
þar geti fræðimenn úr
hinum ýmsu greinum,
sálfræði, læknisfræði,
lyfjafræði og þar fram
eftir götunum, bæði
birt rannsóknir og sótt
sér heimildir.
James segir að ritið sé góður
vettvangur til að kynna bæði kosti
og galla efnisins, en rannsóknir
hans sjálfs á virkni koffíns hafa
deilt á viðteknar hugmyndir um
efnið.
„Það hefur verið vitað síðustu
áratugi að koffín hækkar blóðþrýsting neytenda og það í sjálfu
sér ætti að valda áhyggjum því að
hár blóðþrýstingur og hjartasjúkdómarnir sem þeim fylgja eru
helsta banamein fólks á heimsvísu. Þegar við erum með efni
sem hér um bil allir nota og veldur
einnig hærri blóðþrýstingi hlýtur
það að vekja upp spurningar.“
Fyrir utan þessa auknu hættu á
hjartasjúkdómum segir James að
það sé sýnt að koffín geti truflað

Það er því
ótrúlegt að
þessi bábilja,
að koffín sé
hressandi,
skuli hafa
viðgengist í
öll þessi ár.

Goðsögnin um
hressandi eiginleika
Flestir líta á kaffi og annars konar
koffíngjafa sem kærkomna hressingu í amstri dagsins eða kvöldsins, en James segir að sú mynd
sem dregin sé upp sé í besta falli
tálsýn sem byggist á röngum
forsendum.

KOFFÍN Í MATVÆLUM
c8h10n4o2

250

200

Orkuskot (50-60 ml)
80-220 mg

150

Kaffi (200 ml bolli)
100 mg

100

50
Dökkt súkkulaði (50 g)
33 mg
Kókómjólk
(250 ml ferna)
5 mg

0
mg af
koffíni

Orkudrykkur
(250 ml dós)
40-80 mg
Kóladrykkur
(0,5 l flaska)
65 mg
Svart te (200 ml bolli)
35 mg

KVEÐUR KOFFÍN Í KÚTINN Rannsóknir Jacks James benda til þess að lítið sé að græða á koffínneyslu. Ókostir efnisins séu talsvert

meiri en kostirnir og það sé hreint ekki eins hressandi og almennt er talið.

„Í næstum heila öld hafa jafnvel vísindamenn gengið út frá því
að koffín sé til þess fallið að bæta
frammistöðu manna, til dæmis til
að hugsa skýrt og bregðast fljótt
við. Þetta hefur verið álitið vísindaleg staðreynd en okkar rannsóknir afsanna það.“
Jones segir að misskilningurinn liggi meðal annars í gallaðri
aðferðafræði við fyrri rannsóknir. Þær hafi farið þannig fram að
úrtakshópurinn mætti í rannsóknina að morgni dags og fékk þar
annað hvort koffíntöflu eða lyfleysu og áhrifin voru metin út frá
því. Venjulega koma allir til rannsóknarinnar án þess að hafa neytt
koffíns um nokkurt skeið, jafnvel
í heilan sólarhring, og rökrétt er
að þeir sem fái virka efnið hressist við.
„Af því mætti ráða að koffín sé
hressandi og bæti frammistöðu,
en vandamálið er að meirihluti
fólks í úrtakinu er líklega koffínneytendur, og þess vegna með fráhvarfseinkenni þegar rannsóknin
hefst. Þá getum við spurt okkur
hvort koffín sé í raun hressandi
eða hvort allir sem komi inn í
rannsóknina séu í raun aðeins
í skertu ástandi og þeir sem fái
koffínið fari því aðeins upp að
eðlilegum mörkum en ekki yfir
þau. Okkar rannsóknir sýndu
fram á að koffínskammturinn
gerði ekkert annað en að vinna á
fráhvarfseinkennum koffíns.“
James segir að fólk átti sig jafnan á eðli þessara mála þegar þau
séu útskýrð.
„Þá skilja allir um hvað málið
snýst og það er því ótrúlegt
að þessi bábilja, að koffín sé

■ ORKUDRYKKIR

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÆKJA Á

Matvælastofnun (MAST) er stofnun undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti sem hefur meðal annars umsjón með öryggi, heilnæmi og
gæðum matvæla hér á landi. Hún hefur varað við ofneyslu koffíns, sérstaklega hjá börnum og unglingum.
Í nýlegri úttekt MAST segir meðal annars:
Koffín er frá náttúrunnar hendi í kaffi, kakói, tei (svörtu og grænu) og gúarana og matvælum unnum úr þeim. Koffín gefur einkennandi beiskt bragð
og er notað sem bragðefni, meðal annars í kóladrykki. Því er einnig bætt í
sum matvæli, til dæmis orkudrykki.
Ef koffíns er neytt í of miklu magni getur það haft ýmis óæskileg áhrif á
heilsu og líðan fólks. Það getur valdið höfuðverk, svima, skjálfta, svefnleysi,
hjartsláttartruflunum og kvíðatilfinningu.
Börn, unglingar og barnshafandi konur eru almennt viðkvæmari fyrir
koffíni en aðrir. Áhrif koffíns á börn eru meiri en hjá öðrum, þar sem taugakerfi þeirra er enn að þroskast. Óæskileg áhrif geta komið fram hjá börnum
jafnvel eftir tiltölulega litla neyslu koffíns.
Í framtíðinni gæti vægi kaffidrykkju í koffínneyslu orðið minna. Rannsókn sem fréttatímaritið Time notar í úttekt sinni í vikunni bendir til þess
að Bandaríkjamenn á aldrinum 18 til 24 ára sæki koffín frekar í orkudrykki.
Á meðan rétt um fjórðungur á þeim aldri drekkur kaffi er hlutfallið um 80
prósent í aldurshópnum 45 til 64 ára.

hressandi, skuli hafa viðgengist
í öll þessi ár.“

Er koffín skaðvaldur?
James segir að með frekari rannsóknum á koffíni og auknu upplýsingaflæði hafi komið í ljós að ef til
vill sé skynsamlegast að draga úr
neyslunni.
„Við höfum víðtækar vísindalegar sannanir fyrir því að hár
blóðþrýstingur getur valdið
hjarta- og æðasjúkdómum. Varðandi koffínneyslu er það okkar
mat að neysla koffíns yfir æviskeiðið, jafnvel þó að þess sé ekki
neytt í miklu óhófi, auki líkur á

kransæðasjúkdómum um um það
bil 10 prósent og líkur á heilablóðfalli aukast um 15 til 18 prósent.
Það eru marktækar tölur.“
Þess vegna segir James að neytandinn verði að ákveða, ef honum
finnst koffínneysla hafa jákvæð
áhrif á frammistöðu sína, hvort
honum finnist það vega upp á móti
aukinni langtímahættu á hjartasjúkdómum.
„En það er ákvörðun sem hver
og einn verður að gera upp við
sig og takmark mitt er að auka
upplýsingaframboðið svo að fólk
geti tekið sína eigin upplýstu
ákvörðun.“

SJÓNVÖRP MEÐ DVD
INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

United 19DD92HD
19" HD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa DVD
spilara, stafrænum DVB-T EPG móttakara, 1440x900p
upplausn, Nicam Stereó, 2x HDMI, Scart, VGA, heyrnartólstengi ofl. 12v/230v.

TILBOÐ

49.990

 á-4TIMTMMN

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

United 22DD92HD
22" FHD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa
DVD spilara, stafrænum DVB-T EPG móttakara,
1920x1080p upplausn, Nicam Stereó, 2x HDMI, Scart,
VGA, heyrnartólstengi ofl. 12v/230v.

TILBOÐ

59.990

 á-4TJMTMMN

United 26DD92HD

INNBYGGÐUR
DVD SPILARI

26" HD LCD SJÓNVARP með innbyggðum fjölkerfa DVD
spilara, stafrænum DVB-T móttakara, 1920x1080
upplausn, Nicam Stereó, 3x HDMI, Scart, VGA,
heyrnartólstengi ofl.

TILBOÐ

79.990

 á-4TLMTMMN

MINNISKORT
STOFNAÐ 1971
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ALLAR GERÐIR

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 Steingrímsfjarðar, 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.
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Best að vera með fjölskyldu og vinum
Ragna Ingólfsdóttir hefur sett sér skýr markmið í lífinu um árabil. Ekki bara í badminton, sem hún hefur stundað með góðum
árangri síðan í æsku, heldur líka í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Rögnu um fyrirmyndirnar hennar, lífið á Íslandi og leiðina á Ólympíuleikana en Ragna stefnir að þátttöku í Ólympíuleikunum í London 2012.

É

g set mér markmið mjög skipulega og hef gert nokkuð lengi.
Það byrjaði þegar ég var farin
að vera í hópi þeirra bestu hér
á landi, en tapaði í úrslitum á
Íslandsmeistaramóti þrisvar
í röð, 2000 til 2002. Þá ráðlagði íþróttasálfræðingur mér að setja mér markmið
og skrifa þau niður, það hef ég gert síðan,“
segir Ragna Ingólfsdóttir, margfaldur
Íslandsmeistari í badminton sem hefur lengi
verið í hópi helstu afrekskvenna í íþróttum
hér á landi.
Ragna, sem er 27 ára, hóf badmintonæfingar níu ára gömul. „Ingó bróðir minn
sem er þremur árum eldri var byrjaður að
æfa og ég leit mikið upp til hans og apaði
allt eftir honum. Svo bauð TBR árganginum
að æfa, þannig byrjaði þetta,“ segir Ragna,
sem fann sig í badmintoninu og fór fljótlega að skara fram úr. „Ég var reyndar líka
í fimleikum en valdi badmintonið fram yfir
þegar ég var þrettán ára.“
Þá var Elsa Nielsen fremst í flokki í badminton kvenna hér á landi og var hún aðalfyrirmynd Rögnu á þessum árum. „Þá var
hún á leið á Ólympíuleikana og mig langaði
að feta í hennar fótspor. Ég setti mér raunar
það markmið að komast á Ólympíuleikana
árið 2004 og fór að keppa að því marki árið
2002 en náði því ekki. Þó munaði grátlega
litlu.“

RAGNA INGÓLFSDÓTTIR Setti

sér það markmið að komast
á ólympíuleikana þegar hún
var 13 ára gömul

Breytt mataræði gerði kraftaverk
Á þessum tíma hrjáðu ýmis smávægileg
meiðsl Rögnu, sem segir breytt mataræði
hafa gert kraftaverk fyrir sig. „Ég fór til
næringarþerapista og fór í átta mánaða
strangan kúr, öll meiðsli hurfu eins og dögg
fyrir sólu. Ég hef síðan þá verið mjög meðvituð um það sem ég læt ofan í mig. En ég
er ekkert ýkt í þessu, leyfi mér alveg kökusneiðar af og til,“ segir Ragna, sem auk
þess að huga vel að mataræði hefur aldrei
drukkið áfengi. „Ég ákvað ung að sleppa því.
Fólki fannst þetta kannski skrítið í upphafi
menntaskólans en ekki þegar það áttaði sig á
að ég stóð mig vel í íþróttum,“ segir Ragna,
sem er ungum badmintonleikurunum fyrirmynd og leiðir forvarnarhóp unglinga í badminton á aldrinum 15 til 19.
Slasaðist í fyrsta leik
2008 komst Ragna alla leið á Ólympíuleikana en þá fór ekki betur en svo að hún slasaðist í fyrsta leik og gat ekki lokið honum.
„Ég hafði verið að keppa með slitin krossbönd í eitt og hálft ár þarna á undan og ætlaði mér alltaf í aðgerð að þeim loknum. En
svo gerðist eitthvað, kannski af því að þetta
voru Ólympíuleikarnir, margir áhorfendur
og ég varð stressuð og stífnaði upp, þá gerðist þetta, ég datt og reif liðþófa líka,“ segir
Ragna, sem var vonsvikin yfir því að geta
ekki klárað leikinn en jafnframt staðráðin í
að gefa íþróttina ekki upp á bátinn.
Við tók langt tímabil þar sem Ragna
þurfti fyrst og fremst að huga að því að ná
sér af meiðslunum. Síðastliðið haust hóf
hún svo að keppa af fullum krafti á nýjan
leik og markmiðið er alveg klárt, að komast á Ólympíuleikana árið 2012. „Það eru tíu
bestu mótin sem gilda og ég stefni að því
að keppa á einu til tveimur mótum í hverjum mánuði fram að Ólympíuleikunum. Ég
vil vera meðal 50 bestu í heiminum þegar
listi þátttakenda verður birtur 2012, þá er
örugg inni. En ég stefni á að vera á meðal
30 bestu í heiminum,“ segir Ragna, sem er
nú í 80. sæti á heimslistanum, sem er uppfærður í viku hverri.
Skemmtilegt að grúska
Þrátt fyrir að badminton leiki afar stórt
hlutverk í lífi Rögnu fer því fjarri að ekkert
annað komist að:
„Mér hefur alltaf þótt gott að kúpla mig
út úr íþróttaheiminum. Fæstar vinkonur
mínar æfa badminton, fyrir utan eina,
Katrínu Atladóttur sem ég leik með tvíliðaleik,“ segir Ragna. Hún heldur tryggð við
vinkvennahóp sem hún kynntist reyndar í
mekka badmintoniðkunar á Íslandi, TBR, en
flestar þeirra hafa sagt skilið við spaðann.
„Svo finnst mér mjög gaman að lesa,
grúska í heimspeki og sálfræði til dæmis,
lesa um jóga, næringarfræði og sjálfshjálparbækur ýmiss konar.“
Sálfræði og heimspeki urðu reyndar fyrir
valinu þegar Ragna fór í háskólann en hún
lauk BA-námi úr þessum greinum. „Það kom
aldrei annað til greina en að læra. Ég fylgdi
skólafélögunum í gegnum menntaskóla, þó

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SPILAR EINS OG STRÁKARNIR

Mér hefur
alltaf þótt
gott að
kúpla mig út
úr íþróttaheiminum.

Ragna segir að þó að það sé talið
mjög gefandi fyrir afreksíþróttafólk að skipta um umhverfi og fá
betri æfingaaðstöðu hafi hún þó
grætt að minnsta kosti eitt á því
að vera á Íslandi.
„Ég hef eingöngu spilað með
strákunum hér í mörg ár, og spila
þess vegna strákalegt badminton,
sem er sókndjarfara og hraðara
en dæmigert stelpuspil. Stelpurnar úti eru vanari að spila bara
við stelpur þannig að ég græði
svolítið á því, þótt maður klúðri
einhverju á sóknarleiknum líka,“
segir Ragna.

Ótrúlegt ítalskt hótel
Maison Moschino í Mílanó er
SÍÐA 8
ótrúleg ævintýraveröld.
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2 heimili&hönnun

undir sólinni
● FLÆKJULJÓS
kallast ljós sem Brynja
Emilsdóttir, fata- og textílhönnuður, hannaði og
Aurum kynnir í verslun
sinni í Bankastræti þennan mánuðinn. Flækjuljósin eru lampakúplar, handunnir úr tvinna en tæplega tvö þúsund metrar
af tvinna fara í hvern lampa. Í gegnum hálfgegnsætt efnið skín svo ljósið en kúplarnir eru í ýmsum stærðum og litum og má bæði nota sem
lampa á fæti og sem loftljós.

GÓÐ KAUP … fyrir kaffiboðið
Glansandi og
fínn rauður
Oxo-teketill
með góðu
og þægilegu
gripi. Kokka,
Laugavegi 47.
Verð: 11.900
krónur.

Súkkulaðibrúnn
löber fyrir súkkulaðikökukaffiboð. Habitat,
Holtagörðum.
Verð: 2.990
krónur.

Ljómandi fallegt kökufat
á fæti með glerhjálmi. ILVA,
Korputorgi. Verð: 4.995
krónur.

● SARAH FAGER er einn þeirra hönnuða sem hanna fyrir IKEA og nýjasta lína
hennar YNGAREN, hefur vakið mikla athygli,
ytra sem hér heima. Hlutirnir, skálar, vasar,
sápudæla og fleira, eru úr lituðu gleri og minna eilítið á hönnun frá 6. og 7. áratugnum.
● HOLLENSKI HÖNNUÐURINN CHRIS
KABEL hannaði nýlega hringlaga bekk sem
hann nefnir Shared Space III. Bekkinn útbjó
Kabel úr tíu metra löngu tré sem hann sagaði
niður í trapisulaga búta sem hann raðaði saman
til að móta hring. Ætlun hringsins er að fólk geti
setið í honum og fengið tilfinningu um ákveðna
nánd við þá sem sitja í hringnum með því.
● HILLUSAMSTÆÐAN AN FURNITURE eftir hönnunarteymið
KAMKAM frá Seúl er frábærlega sniðug. Hönnuðirnir miðuðu við hefðbundnar blaðastærðir, A3, A4, A5 og svo framvegis. Húsgagnið getur
bæði verið hillusamstæða þar sem öllum einingunum er raðað saman
(og möguleiki er að raða þeim á mismunandi máta), en einnig getur
hver eining staðið ein og sér. Þannig getur samstæðan orðið að skáp,
bókahillu og frístandandi borði.

„Fæstir velja skæra liti en ég spái því að sá tími komi,“ segir Thelma Björk Friðriksdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hlýleiki
dempaðir litir

Ótrúlegt ítalskt hótel
Maison Moschino í Mílanó er
ótrúleg ævintýraveröld.
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● Hvít og einföld gluggatjöld eru að víkja fyrir dempuðum og hlýlegum litum og í stöku tilfell-

um sterkum og áberandi. Thelma Björk Friðriksdóttir innanhússhönnuður veit allt um málið.
„Það fylgir gluggatjöldum eins
og öðru innanhúss að komnir eru
fleiri litir en voru fyrir nokkrum
árum og líka fleiri efni. Minna um
hvítt,“ segir Thelma Björk Friðriksdóttir innanhússarkitekt spurð
um nýjustu áherslur í gardínuvali
þjóðarinnar og viðurkennir að
gluggatjöld séu fylgifiskur annarra
hluta sem hún sé að vinna með.
„Reyndar eru yfirleitt lát lausar
rúllu- eða strimlagardínur næst
glerinu en svo er meiri hlýleiki í
vængjum sem ná niður á gólf, þeir
eru í fjölbreyttari litum en gráir
og brúnir tónar eru mest áberandi
ennþá. Fæstir velja skæra liti en
ég spái því að sá tími komi.“
Hvað efnin áhrærir eru það
hörblöndur og silkiblöndur sem
mestra vinsælda njóta að sögn
Thelmu Bjarkar. „Svo er striga- og
fíngerð bambusáferð líka að ryðja
sér til rúms. Svolítið eins og var.
Þetta fer allt í hringi,“ segir hún.
Sjálf kveðst hún fara oftast í
Bólstrarann á Langholtsvegi og
Epal þegar hún leiti gardínuefna.
Nefnir líka Álnabæ, Vogue og Zbrautir og gluggatjöld sem selji
fallega álnavöru fyrir gluggana og

1

3

2

4

1. Falleg strigaáferð á gráum
vængjum en að
sögn Thelmu er
einhvers konar
fíngerð áferð á
gluggatjöldum
það sem koma
skal. Gluggatjöldin eru frá
ROMO sem
Bólstrarinn selur.
2. Dempaðir og
hlýlegir litatónar
eru einna mest
áberandi í vetur
en minna er um
hvít gluggatjöld.
3. Thelma Björk
spáir því að tími
skærra lita sé
að renna upp í
gluggatjöldum
og segir eitthvað
farið að sjást af
slíku.
4. Þung, falleg
gluggatjöld í sérstaklega fallegri
litapallettu.

að Nútíma sé með ýmsar lausnir.
„Svo er hægt að fara í möppur í
búðunum sem selja gardínur og

láta þær panta alls konar skemmtileg efni,“ bendir hún á.
- gun

M-SÓFINN íslensk framleiðsla
sniðin að þínum þörfum.

PIPAR/TBVA • SÍA • 102927

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.
Opið alla virka daga frá 11 – 18 og laugardaga 11–16.

4 heimili&hönnun

Ísbláir og jólalegir vetrartónar
●

Alls kyns bláir litatónar á heimilinu geta saman myndað djúpa og tæra
litasinfóníu. Einnig heyrist því hvíslað að blár sé jólaliturinn í ár, enda jólasnjórinn sjálfur sveipaður bláum bjarma.

Blár, í alls kyns tónum, aðeins út í grænan og aðeins út í rauðan, er áberandi
í húsgögnum og hönnun þennan
vetur inn og jólaliturinn í ár
hefur víðast hvar einnig
verið kosinn blár, til dæmis
Einn
í dönsku húsbúnaðarsniðugasti
blöðunum. Bláar gjafir
hnífur síðari ára er frá
Normann Copenhagen og kalleru því tilvaldar í pakkast einfaldlega chop. Af hringnum
ann í ár og jafnframt
er hægt að fjarlægja helminginn af
eru landsmenn hér með
gúmmíinu og kemur þá í ljós hnífsblað
hvattir til að skreyta
en um hinn helming hringsins er haldið
og hnífnum því hreinlega rúllað fram
heimilið hátt og lágt í
og til baka. Gárungar segja að sérstakísbláu þema fyrir jólin.
- jma

Ferm living er danskt fyrirtæki sem framleiðir æðislegar danskar vörur, veggfóður, vegglímmiða,
textílvörur, sem hafa slegið í gegn hið ytra. Þær eru einnig að skapa sér nafn hér heima en vörurnar fást
meðal annars hjá Epal og í Sirku á Akureyri. Þessir vegglímmiðar til að mæla lengd barna eru æðislegir í
barnaherbergið og gaman að hafa dýrin til að miða við.

Margir Íslendingar þekkja hina
skemmtilegu og litskrúðugu glerfugla
sem Iittala framleiðir en Finninn Oiva
Toikka hefur hannað fuglana í yfir
fimmtíu ár. Á síðasta ári kynnti ítalski
framleiðandinn Magis skemmtilegt
leiktæki fyrir börn sem Toikka hannaði
og er einmitt í líki fugls, svokallaður
„ruggufugl“.

lega þægilegt sé að nota hnífinn
til að komast í gegnum þykkar
suðusúkkulaðiplötur.

Binic er heiti á glænýjum
borðlampa sem Ionna
Vautrin hefur hannað fyrir
Foscarini. Hönnun ljóssins er
undir áhrifum frá vitaljósum
en Vautrin segir lampann vera
innblásinn af vitaljósum heimahaga
sinna, sem tilheyra strandlengju
Bretagne.

Það er erﬁtt að vera góður í öllu! Fáum faglega aðstoð og ráðgjöf

Námskeið fyrir alla um viðhald og
verðmæti fasteigna
Freezer kallast þessi barokkflúraði rammi frá Habitat, í
kóngabláum, sem tilheyrir
nýrri línu vetrarins.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Íbúðalánasjóður í samvinnu viðð fagaðila á ýmsum sviðum halda námskeið um allt
sem
em snýr að viðhaldi, endurbótum á húsnæði og aauknum
lífsgæðum á heimilum oog vinnustað.
Viðhald og verðmæti verð
ver
erður haldið á Grand hótel Reykjaerð
víkk miðvikudaginn 24. nóvember frá kl. 14:00 – 18:000.
Verndum verðmæ
verðmætar eignir með reglubundnu viðhaldi.
Dagskrá og skráningarform er að ﬁnna á heimasíðu Nýsköp
skö
köpunarmiðstöð
töð
öðvar Íslands www.nmi.is.
öðv
Aðgangur ókeypis.

Akureyri | Egilsstöðum | Húsavík | Höfn | Ísafirði | Reykjavík | Sauðárk rók i | Vestmannaeyjum

Veggfóðrin frá Ferm living eru einnig mjög
skemmtileg og mynstrin grípandi.

Blár spilar stórt hlutverk í haustog vetrarlínu Habitat. Þetta
skemmtilega ljós kallast Shiro, er
unnið úr handunnum pappír og
er undir sterkum áhrifum frá hefðbundnum japönskum lömpum.

HETTHI HVÍTT HÁGLANS

HETTHI HNOTA

Vegghengdur skenkur
Breidd: 180cm

Skenkur
Breidd: 180cm
Verð:

Verð:

149.900,-

Stækkanlegt borð
Stærð: 200(288)X110
Verð:

169.000,- 159.900,- 179.900,-

Stækkanlegt borð 180(268)X100
Verð:

Stækkanlegt borð
Stærð: 160(248)X100
Verð:

159.900,-

COMO
PIANO borð
Stærðir: 138X138
og 220X100
Verð:

119.000,-

COMO
ERIC TV skenkur
Breidd: 210cm
Verð:

129.900,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
AMBER TUNGUSÓFI

CANYON HORNTUNGUSÓFI

Stærð: 290x165cm
TILBOÐSVERÐ:

Stærð: 280X190cm

205.700,-

TILBOÐSVERÐ:

BIG NEW ENGLAND TUNGUSÓFI

KINGSTON LEÐURSÓFASETT

Stærð: 290x165cm

3ja sæta 205cm
TILBOÐSVERÐ:

232.200,-

165.600,-

Stóll
TILBOÐSVERÐ:

86.400,-

TILBOÐSVERÐ:

211.500,-

ALEX

TRENT

MONET

OLIVER

TROY

DAVOS

leðurstóll
Verð: 16.900,-

leðurstóll
Verð: 12.800,-

stóll
Verð: 19.900,-

stóll
Verð: 18.900,-

stóll
Verð: 16.800,-

stóll
Verð: 24.500,-

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
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Hillurnar kallast Bookworm og eru eftir
Ron Arad. Margrét og Hrannar segjast
hafa lesið hverja einustu bók í hillunum.

„Vinir okkar segja alltaf eitthvað hafa
breyst eða bæst við frá því þeir voru
síðast í heimsókn.“

Kertalugtina til vinstri smíðaði Hallgerður Kata Óðinsdóttir, frænka Margrétar.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Margrét með nýjasta fjölskyldumeðliminn, Signýju Sóllilju 3 mánaða, í nýjasta húsgagni heimilisins. „Við létum smíða græna sófann sérsta
hætt að koma okkar sex manna fjölskyldu fyrir í stofunni eins og hún var. Nú komast allir fyrir þegar á að vera kósýkvöld.“

Safna kringum sig minn
●

Margrét Arnardóttir og Hrannar Pétursson hafa hreiðrað um sig og börnin sín fjögur í gömlu hú

Margrét Arnardóttir verkfræðingur og Hrannar Pétursson upplýsingafulltrúi hafa búið sér notalegt
heimili í miðbænum með börnunum sínum fjórum. Húsið er gamalt, byggt í kringum 1920, og hefur
verið haldið vel við. Þegar þau eru
beðin að lýsa stílnum á heimilnu
segja þau varla hægt að negla
hann niður.
„Þetta er bara okkar eigin stíll,
samsettur af mörgum hlutum sem
þýða eitthvað fyrir okkur. Hlutir
sem við höfum keypt einhvers staðar á ferðalögum og geyma minningar, gjafir frá ættingjum okkar
og vinum og hlutir sem krakkarnir hafa jafnvel búið til í leikskólanum. Það má kannski segja að við
söfnum í kringum okkur minningum,“ segir Margrét.

Upphaflegu gólfborðin hafa verið lökkuð
en húsið var byggt í kringum 1920.

Eldhúsið er mikið notað en Margrét og Hrannar le

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA
FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi
á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

Gamall hnöttur frá afa Margrétar en
hún lærði landafræði á þessum hnetti.
Grænlensku stytturnar koma líka frá afa.

Búið var að gera baðherbergið fallega upp þegar Kaffivélina fengu þau í brúðargjöf og bjóða
gestum gjarnan upp á gott kaffi. Húsbóndin
Margrét og Hrannar fluttu inn.
á heiðurinn að kókoskökunni enda liðtæku
eldhúsinu að eigin sögn.
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Hlemmur, ljósmyndasýning Helga Halldórssonar, var opnuð í Skotinu á fimmtudag. Sýningin gefur innsýn í daglegt líf farþega. Helgi
tók myndirnar á tímabilinu 2008-2009 en hóf undirbúningsvinnuna árið 2007. Til að ná sem bestri útkomu dvaldi hann löngum
stundum á Hlemmi og náði þannig að draga upp raunsæja mynd
af daglegu lífi fólks. Sýningin verður opin til 5. janúar og er aðgangur ókeypis.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum
Vín Sófasett 3+1+1

Bjarki Sigurðsson býður törfum í ómálaða stofu um helgina:

Handbolti
og tarfagleði

Verð frá 345.900 kr

Íslenskir sófar
Yfir 90 mismunandi gerðir.
Mál og áklæði að eigin vali.

Púðar í úrvali

Verð frá 2.900 kr

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16

H

elgin verður annasöm hjá
handboltaþjálfaranum
Bjarka Sigurðssyni en hann
hyggst dytta að heimilinu,
sinna fjölskyldunni og handboltanum
og hitta fyrir nokkra fílelfda tarfa.
„Laugardagurinn er sérstaklega þétt
skipaður en ég ætla að byrja á því að
framkvæma einhverja málningarvinnu heima hjá mér. Meiningin er að
mála allt húsið að innan en ég á ekki
von á því að það verði tilbúið fyrr en
í sumar,“ segir Bjarki sposkur enda
hefur hann í nægu að snúast frá degi
til dags.
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Bjarki, sem þjálfar meistaraflokk ÍR, átti afmæli í vikunni en vill sem minnst úr því gera.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Íslensku jólavörurnar eru komnar
Kíktu á jólahönnunina í vefverslun

Afnemum sendingargjald fram að jólum
Lín Design Laugavegi 176

Sími 533 2220

www.lindesign.is

Bjarni massi, öðru nafni Bjarni Þór Sigurbjörnsson, verður með leiðsögn um sýningu
sína, Allir um borð, í Hafnarhúsinu á morgun klukkan 15. Á sýningunni er birtingarmyndum
græðgi, samkeppni og hömluleysis miðlað í gegnum skjáverk, skúlptúra og ljósmyndir.

VIÐ BJÓÐUM BETUR
SANNKALLAÐ
JÓLAVERÐ Á ÖLLUM
INNRÉTTINGUM
LÁTTU REYNA Á ÞAÐ

Auglýsingasími

.ÃOGÕTULM
-BVHBSEBHBLM

Brynjur, sverð og hjálma og ótalmargt annað sem tengist japönskum bardagalistum gefur að líta á farandsýningu sem verður opnuð á morgun og stendur til 12. desember.

GSJGPSNJT

"TLBMJOEr,ÓQBWPHVSr4ÎNJ

Nýttu tímann!
Rauðakrosshúsið í Kópavogi
Geymið
auglýsinguna!

Japanskar bardagalistir
í Norræna húsinu

Vikan 22.-26. nóv.

Mánudagur 22. nóvember

Pakkaskreytingar - Leiðsögn frá Blómavali. Kl. 11-13
Skapandi skrif - Námskeið í skapandi skrifum. Fyrri tími. Kl.13.30-15
Free consultation for immigrants. Kl.14-15

Þriðjudagur 23. nóvember

Prjón - Leiðbeint í prjóni á jólakúlum. Garn á staðnum. Kl. 11-13
Karlaspjall - Hittu karlana yfir kaffibolla. Kl. 13-14

Sýning á gripum sem tengjast
sögu japanskra bardagalista
verður opnuð í Norræna húsinu
á morgun.
Sýndar verða bæði frumgerðir
og endurgerðir gripa sem tengjast bardagalist, svo sem brynjur, sverð og hjálmar. Það eru
The Japan Foundation og sendiráð Japans á Íslandi sem standa
fyrir komu sýningarinnar hingað til lands.
Sýningunni er skipt upp í tvo
hluta. Annars vegar getur að líta
endurgerðir og frummyndir sögulegra vopna auk þess sem breytingar sem bardagalistir tóku frá
áttundu öld til nítjándu aldar eru
útskýrðar á veggspjöldum. Hins
vegar fjallar sýningin um þróun
bujutsu – bardaga á vígvelli – til budo – bardagaíþrótta – á nítjándu og
tuttugustu öld og fjallað
er um hvernig andi bardagalistanna birtist í daglegu lífi Japana í dag.
„Þetta er farandsýning
sem búin er að fara út um
allan heim,“ segir Þuríður Helga Kristjánsdóttir,
verkefnastjóri í Norræna
húsinu, sem hefur umsjón
með sýningunni hér. „Hún
kom til okkar frá Rússlandi og fer héðan til SádiArabíu.“
Þ uríður segir
ástæðuna fyrir því
að farið var af stað með sýninguna vera aukinn áhuga á japönskum bardagalistum víða um

„Ótrúlegt að þetta skuli hafa verið notað,“ segir Þuríður Helga
Kristjánsdóttir, verkefnastjóri í Norræna húsinu.

hei m. „ Þ etta er u
mjög myndrænir búningar.“ segir hún. „Það
er í rauninni ótrúlegt
að þetta skuli hafa
verið notað því þetta
er svo mikill skúlptúr. Ég held að bæði
börn og fullorðnir muni hafa mjög gaman
af að skoða þessa sýningu, og
ég tala nú ekki um þá sem eru að
æfa bardagalistir.“

Húð Jarðar
Ný verslun hefur opnað í
Firðinum Hafnarfirði
Allt fyrir húðina þína og
orka frá húð jarðar

Ráðgjöf hjá atvinnufulltrúum Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Föstudagur 26. nóvember

Skip án skipstjóra - Föstudagsfyrirlestur. Kl. 12-13
Súpa - Við eldum og borðum saman súpu. Kl. 13-14

Miranda´s
Saltkristall

Swiss Nature
Orkusteinar

Vikan 29. nóv-3.des.
Mánudagur 29. nóvember

Skapandi skrif - Námskeið í skapandi skrifum. Seinni tími. Kl. 13.30-15
Free consultation for immigrants. Kl. 14-15

Þriðjudagur 30. nóvember

Prjón - Leiðbeint í prjóni á jólaskrauti. Garn á staðnum. Kl. 11-13
Karlaspjall - Hittu karlana yfir kaffibolla. Kl.13-14
Tálgun - Kynning á tálgun. Kl.14-15

CARTERS BARNAFÖT
Við verðum á Markaðnum á Korputorgi
laugardaginn 20. nóvember frá kl. 11-18 með Carter’s
barnaföt í stærðum 62-92 og ætlum að bjóða upp á
20% afslátt af öllum settum og göllum.

Ráðgjöf hjá atvinnufulltrúum Kópavogsbæjar. Kl. 11-14

Föstudagur 3. desember

Sáttamiðlun - Föstudagsfyrirlestur. Kl. 12-13
Súpa - Við eldum og borðum saman súpu. Kl.13-14
Bingó - Við endum vikuna á bingó! Kl.14-15
Nánar um viðburði á raudikrossinn.is/kopavogur

The Japan Foundation tekur
þátt í menningarsamskiptum
við rúmlega 130 lönd víðs vegar
um heim með þrjú meginþemu
í brennidepli: listir, menningarsamskipti og kennslu í japönsku
og japönskum fræðum á erlendri
grund. Nú eru um tuttugu farandsýningar á vegum samtakanna á
ferð um heiminn.
Sýningunni í Norræna húsinu
lýkur hinn 12. desember.
fridrikab@frettabladid.is

Samfés (Samtök
félagsmiðstöðva á
Íslandi) stendur fyrir
keppni í fatahönnun,
hárgreiðslu og förðun
í dag í Vetrargarðinum
í Smáralind. Keppnin
heitir Stíll en þar verða
fjölmargir keppendur
frá félagsmiðstöðvum
ÍTR. Markmið Stíls er
að hvetja
unglinga til
listsköpunar og
gefa þeim
tækifæri
til frumlegrar
hugsunar.

Opið hús frá kl. 11-15. Allir velkomnir! Heitt á könnunni.

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 Sími: 554 6626 kopavogur@redcross.is raudikrossinn.is/kopavogur

Það er hægt að skoða allt úrvalið inni á www.barnagull.is

www.rvk.is
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Er baráttan við BMI
töpuð?
LÝÐHEILSURÁÐSTEFNA VERÐUR
HALDIN Á GRAND HÓTELI Í DAG FRÁ
KLUKKAN 11 TIL 14.

Bjarki býður karlmönnum í fjölskyldu konu sinnar heim í kvöld í svokallaða tarfagleði.

Framhald af forsíðu

S

íðan var ég að hugsa um
að reyna að draga fjölskylduna með mér á
fitness-mót í Mosfellsbæ.“
Blaðamaður grípur það á lofti
og spyr hvort hann sé sjálfur farinn að hnykla vöðvana. „Nei, ekki
meira en í ræktinni til að halda
mér í formi. Ég hef hins vegar
áhuga á öllu sem tengist líkamsrækt og íþróttum.“ Seinni partinn
liggur leið Bjarka í Hafnarfjörð
þar sem honum hefur verið falið
að lýsa leik FH og Akureyrar.
„Ég hefði nú farið hvort sem er
enda sonur minn farinn að spila
með FH og hef ég fylgst meira
með FH-ingum upp á síðkastið en
ég hef gert í gegnum tíðina.
Um kvöldið er svo komið að
hinni árlegu tarfagleði sem að
þessu sinni verður haldin heima
hjá Bjarka. „Eins og nafnið gefur
til kynna er bara um að ræða
karlmenn en þetta eru svilar,
feður, bræður og frændur sem
eru tengdir inn í fjölskyldu Elísu

Sjöhundruð og ellefu
listaverk hafa bæst við
safneign Listasafns
Reykjavíkur á undanförnum fimm árum
og verður hluti þeirra
til sýnis í vestursal
Kjarvalsstaða frá og
með deginum í dag.
Auk þess verður til
sýnis skrá og myndir
af öllum aðföngum
safnsins á tímabilinu.
Í dag klukkan 15 mun
Hafþór Yngvason,
safnstjóri Listasafns
Reykjavíkur, bjóða upp
á leiðsögn um hin
nýju aðföng og varpa
ljósi á mikilvægi þess
fyrir listasöfn að hafa
skýra stefnu þegar
kemur að innkaupum
eða söfnun á
listaverkum.

Heimild: www.
listasafnreykjavikur.is

konunnar minnar. Við hittumst
einu sinni á ári í kringum jólahátíðina, borðum góðan mat og
njótum þess að vera kvenmannslausir,“ segir Bjarki og hlær.
Hann segir það með ráðum gert
að vera ekki búinn að mála stofuna enda séu tarfarnir til alls
líklegir.
Sunnudagurinn verður öllu
rólegri hjá Bjarka. Hann á von
á því að pensillinn fari á loft en
síðan verður lagt í góðan sunnudagsmat samkvæmt venju á hans
heimili. „Ætli kvöldinu verði ekki
varið fyrir framan sjónvarpið,“
segir Bjarki. Ný vinnuvika tekur
svo við en Bjarki tók við meistaraflokki ÍR fyrr á þessu ári. „Þetta
eru ungir og ferskir strákar og
vonast ég til að geta kennt þeim
eitthvað.“ Sjálfur hefur Bjarki
að mestu lagt skóna á hilluna en
spilar þó með Jumboys í utandeildinni. Hann varð fjörutíu og
þriggja ára í vikunni en gerir
lítið úr því. „Þegar aldurinn
er farinn að færast yfir reynir maður að gera sem minnst úr
afmælum.“
vera@frettabladid.is

Ráðstefnan er opin öllum og er
aðgangseyrir greiddur við innganginn. Átta fyrirlesarar deila fræðandi og
hagnýtum upplýsingum um heilsu,
hugarfar, íþróttir og annað er viðkemur lýðheilsu.
Dr. Sigurbjörn Árni Arngrímsson
heldur fyrirlesturinn Er baráttan
við BMI töpuð. Hugarfar og árangur í íþróttum er heiti á fyrirlestri
Hauks Inga Guðnasonar, sálfræðings og knattspyrnumanns. Kolbrún
Þorsteinsdóttir lýðheilsufræðingur
ræðir um Afl eldhúsborðsins, en Sigrún Daníelsdóttir sálfræðingur ræðir
um hvort líkamsímynd unglinga sé
brengluð.
Matti Ósvald, heildrænn heilsufræðingur, heldur fyrirlesturinn Heilbrigð skynsemi – heilsunnar vegna.
Viðar Halldórsson
íþróttafræðingur
spyr hvort hreyfing
sé besta forvörnin. Páll Ólafsson
félagsráðgjafi
gefur Fimm
ráð til foreldra og að
lokum heldur
dr. Álfgeir Logi Kristjánsson fyrirlesturinn
Áhrif nærsamfélagsins
á heilsuhegðun barna
og unglinga.
Boðið er upp á léttar veitingar og í hléi
syngur Hera Björk Þórhallsdóttir nokkur lög
fyrir gesti ráðstefnunnar. Stjórnandi ráðstefnunnar er Freyr Eyjólfsson en
nánari upplýsingar er að
finna á www.ummig.is

LATIN
FITNESS

LOKSINS!
Í fyrsta sinn
á Íslandi

Nú þarftu ekki dansfélaga
til að læra að dansa!
4 vikna námskeið hefst 23. nóvember
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LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR
BALDURSSON

m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið
óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

Kynning

Hnetuhjúpaður lax með kryddlegnu grænkáli, granateplum og karamelíseraðri
sítrónusósu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ris à la mande með kirsuberjasorbet.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Danskur jólamatur á 101 hotel
Jólamatseðill 101 hotel verður fáanlegur alla daga fram til jóla. Þar má finna hefðbundna jólarétti með nýstárlegu sniði, til dæmis síld
marineraða í anísbrjóstsykri. Eftirmiðdagarnir verða helgaðir heimabökuðu dönsku vínarbrauði og jóladrykkjum.
„Við erum nýfarin af stað með jólamatseðilinn,“ segir Gunnvant Ármannsson, yfirkokkur á 101 hotel. „Við höldum okkur við hefðbundinn danskan jólamat, en nálgumst hann
á nýstárlegan hátt og til þess að koma okkur í
gang verður danski meistarakokkurinn Max
Steiner-Rode, sem hefur unnið á veitingastöðum í Danmörku og víða um Evrópu, með mér
í eldhúsinu um helgina.“
„Efniviðurinn er sá sami og í hefðbundnu
dönsku jólahlaðborði,“ segir Max spurður í hverju nýjungin felist. „En við leggjum
áherslu á að meðhöndla hann á nýjan hátt,
bæði þannig að hann verði heilsusamlegri og
til þess að fá fram nýja bragðupplifun. Gamla
aðferðin er orðin svo leiðinleg og fyrirsjáanleg. Við sjóðum til dæmis hvorki grænkálið
né rauðkálið heldur marinerum það og berum
það fram hrátt. Marineringin gefur því jólabragð en það er miklu hollara á þennan hátt.
Síldin er svo marineruð í uppleystum dönskum brjóstsykri með anísbragði þannig að við
höldum okkur við hina hefðbundnu marineruðu síld, bara snúum aðeins upp á hefðina.
Anísinn passar vel með fiski og sykurinn í

brjóstsykrinum kemur í stað hvíts sykurs sem
vanalega er notaður í svona marineringar. Við
sem sagt höldum okkur við það sem vanalega
er notað í danskan jólamat en setjum það í
óvænt samhengi og byggjum jólamatinn upp
á nýtt.“
Á níu rétta matseðlinum er meðal annars að
finna önd, svínasíðu, lax og ferska og marineraða síld auk hins ómissandi eftirréttar Ris
à la mande í glænýjum búningi. Hægt verður
að fá rétti af matseðlinum allan daginn alla
daga fram að jólum en auk þess verður boðið
upp á tveggja rétta matseðil með svipuðu sniði
í hádeginu og á eftirmiðdögum freistar heimabakað danskt vínarbrauð með heitum drykkjum.
„Fólk getur raðað saman sínum eigin matseðli,“ segir Gunnvant „og hugmyndin er að
þú getir komið nokkrum sinnum og reynt eitthvað nýtt í hvert sinn.“
Max Steiner-Rode og Gunnvant Ármannsson bjóða
upp á danskan jólamat í nýstárlegu samhengi á 101
hotel.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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

BÍLAR &
FARATÆKI

Til sölu BMW X5 diesel, árg. 2005,
ekinn 103.000 km. Sportpakki, loftpúðafjöðrun, lúga leður o.fl. Verð 5.4
mill. Upplýsingar í s. 892 5014 og 894
0323.

TILBOÐ 1.190.000.-

HYUNDAI GETZ GLS. Árgerð 2008,
ekinn 73 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.390.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

Toyota landcruiser 100 árg. 1998, ekinn
222.000km. Ný tímareim, nýleg dekk.
Verð 1650.000 staðgr. Sími 869 1600.

Toyota Yaris

Árgerð 2007, ekinn 41þ.km, er í ábyrgð
til apríl 2011. Mjög gott eintak! Verð
1.590.000kr. Raðnúmer 130894. Nánar
á www.stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Toyota Avensis sedan, ek. 87000,
beinsk, platínumgrár. v.1.690.000.
Subaru Legacy station, ek. 81000, sjsk,
grár, 165hö, v. 1.990.000.
Uppl. í síma 844 4615.

MMC Pajero árg. ‚00 ek. 182 þús. V. 400
þús. Þarfnast viðgerðar. S. 824 5460.

MMc L-200, árg 11/2009, ek 15þ, ssk,
dráttarkrókur,hiti í sætum, loftkæling,
heilsár-og vetrardekk, heithúðaður pallur m/loki, nýbúið að þjónustusk. hjá
Heklu. ÓAÐFINNANLEGUR BÍLL. Verð
4.990þ og skipti á ódýrari koma til
greina. raðnr. 142382, eða uppl. í s. 567
4000, 660 7575 og 663 0505.

Til sölu árg. ‚06 4:88 hlutf. hásingar undan 2500 Dodge Ram með
Dynatrack og ARB lás. Tilbúnar fyrir
loftpúða. Einnig lítið notað sett af 44“
Trexus og 49“ Irok á felgum. Uppl.
Þórarinn 896 4554.
VW Transporter TDI Diesel 5 gíra, skáður
06 2005. Ekinn 120þús 11 manna.Lítur
vel út.verð 2480.S: 898-2811.

Hummer H3 SUV, árg. 2006, ek. 16þús.
km, sjálfsk, 33“ dekk, 2x felgugangar,
Off road pakki, Þetta er sá flottasti, einn
með öllu og lítur út sem nýr!, Ásett verð
aðeins 4990þús,kr, er á staðnum,

Til Sölu Toyota Tundra crewmax
Limmited ‚07, ek. 52 m sumar og
vetrardekk full þjónustaður af Toyota
S: 660 1704.

Renault Rx4 2001 ek. 182þús. Ný
vél, nýtt drifskaft, góður bíll sk.‘11. V.
890þús. Tilboðsverð 650 þúsund. Uppl.
í s. 699 1700.

Til sölu mjög góður M. Benz 240c árg.
‚98 ek. aðeins 128 þús. S. 869 2627.
Renault Megane Scenic,5 dyra, árg
2002, ekinn aðeins 49 þús, eins og nýr.
Verð 850 þús 771 9489.

Til sölu Susuki XL7. Árg. 08 ‚04. Ek.103þ.
Sjálfsk. 7 manna. Verð 1990 þús. Uppl.
696 7002.

4X4 TILBOÐ 365 ÞÚS !!!

Daihatsu terios 98“ ekinn 134þ. bsk
, dráttarbeisli , skoðaður 2011 nokian
vetrardekk , nýtt í bremsum pústi ,
hjólalegur ofl , 100% bíll uppl. s. 7773077.

DÍSEL JEPPI!!! 7 MANNA
Tilboð 569þús stgr.

Nissan Almera árg. 6/2000. ekinn 209
þús. Næsta skoðun júlí 2011. beinskiptur. upplýsingar í síma 699-0890

500-999 þús.

Grand Cherokee ‚00 „Glæsilegur bíll“
ek. 160þ.km ásett 980þ. Ýmsir möguleikar: Tilboð óskast, skipti á ódýrari og
milligjöf eða skipti fyrir 2 útlitsgóða bíla.
S. 698 6009.

Til sölu Isuzu Trooper nýskráður 22.01.1999 Ekinn 212 þúsund, 7
manna beinskiptur skoðaður 2011
verð 790þúsund. Tilboð 569þús Ath.
skipti á ódýrari, ATH hægt að fá 100%
vísa/euro lán í allt að 36 mánuði.
Uppl.s. 693 5053.

Lítið ekin sparneytur bíll óskast verð
500-650Þ upl 770 6577 Guðrún
Til sölu MMC Space Wagon árg.98
ek.212 þús skoðaður og í fínu lagi. V
350 þús. Uppl í s. 8998789

Til sölu Yaris t-sport 2003. Ek. 97.700km.
5 dyra. Nýskoðaður. Verð 990 þús.
Viktor s. 898-3523.

Range Rover ‚98 2.5D Skodadur 2010.
Uppl. 896 6758 Verd 640.000- stgr.

1-2 milljónir
VW Transporter sendibíll til sölu. Ek.
188 þ. V. 750 þ. 1 eigandi. Mjög góður
bíll. S. 893 1128.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
http://bilauppbod.krokur.net

Meiri Vísir.

0-250 þús.

Til sölu Suzuki Baleno GLX árg. ‚96. Ek.
40 þ. á vél. Heildarakstur 153 þ. Sk. ‚11
án athugasemda. Ný sumardekk, kerti,
platinur og kveikilok. Fæst á góðu verði.
Uppl. í s.898 0250 eða svg@simnet.is

Til sölu Skoda Fabia árg. ‚04. Beinskiptur.
Ekinn 88 þ. km. Verð 750.000. Uppl. í
síma 662 0900.

Þarftu að kaupa eða selja
bíl?

LÍFIÐ

M. Benz compressor C árg. ‚03 ek.
135 þús. Nýsk. Tilboð 1.800 þús. S.
861 7642.

til sölu 2 eðal fornbilar m bens220 68
árg og landkruser 85 árg báðir bílarnir í
toppstandi og líta vel út upplýsingar hjá
toyota á Selfossi.

Til sölu MMC Eclipse GS Turbo árg. ‚97
ek. 90 þús. mílur. Nýupptekin vél. Ný
alsprautaður. Silfurlitaður. Stóri spoilerinn. Leður innrétting, sóllúga, sjálfskiptur. V. 850 þús. Góður stgr. afsláttur.
Xenon ljós. Uppl. í s. 896 0015.

Óskum sérskalega eftir 2ja hásinga
hjólhýsi í skiptum fyrir minna hýsi fyrir
einn af viðskiptavinum okkar. 25 %
afsláttur af sölulaunum. Vantar allar
gerðir af ferðavögnum á skrá.

ÍÞRÓTTIR

Mitshubishi outlander 2005 ek. 70þ.
Dr.beysli, auka dekkjagangur á felgum.
Toppeintak. Ásett v. 1.970 þús. Uppl. í
s. 891 8970.

Til sölu VW Passat árg. ‚05. Disel, ssk.,
álfelgur og Xennon ljós. 2, 2 millj. S.
774 5004.

Bílar til sölu

VIÐSKIPTI

Skoda Fabia árg. ‚05 ek. 57 km. Nýsk.
5g. Tilboð 850 þús. S. 861 7642.

Renault Megane árg. ‚00 ek. 98.770
þús. Ásett v. 350 þús. Uppl. í s. 866
2485.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

FRÉTTIR

Til sölu Nissan Pathfinder árg.‘96. M/
rafm. í öllu. Ssk, ameríku týpa. Í toppstandi. Uppl. í s. 899 2536.

Dodge hásingar ásamt 4

Til sölu BMW 545i árg. 06/‘04 ek.
aðeins 105 þús. km. Þjónustubækur.
Bíll með öllum aukahlutum. Snákaleður
í sætum, m fjöðrun. Glæsilegt eintak.
Heilsársdekk. Uppl. í s. 896 0015.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is sími 522-4610

SUBARU FORESTER 4WD ÁRG.
2003, EK 159 Þ. KM., SJÁLFSKIPTUR,
MICHELIN
HEILSÁRSDEKK,
SK.
ÓDÝRARI HUGSANLEG. VERÐ 1190 Þ.
S. 8958956,4312622

W Golf 1,6 09.99. Ek. 102 þús. Ásett
v.600 þús. Staðg. 460 þús. Sk. ‚11.
Toppeintak. S. 693 1693.

Yamaha Kodiak 350 4x4 árg 2007
ekið 800km. Sem nýtt. Verð 790.S:
898-2811.

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

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Land Rover Defender 90, 300 Tdi,
árg.‘98, ek. 165þ, 35‘ dekk, olíumiðst,
snorkel ofl. aukahl. Mjög gott eintak.
Ásett verð 1450 þús. Uppl. í síma
822 7601.

Til sölu Isuzu D-Max, crew cap, árg.
2008, ekinn 58þ, 5 manna, sjálfskiftur,
35“ breyttur, Rhino klæðning í palli,
góð dekk, kastaragrind, lítur út eins og
nýr, verð 3990þús, skifti á ódýrari. Uppl.
í s. 892 1116.

Toyota Avensis ‚05 og
Subary Legacy ‚05

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Til sölu Toyota Corolla nýskr. 24.07.98.
Ek. 112 þús. Eyðir litlu. Smurbók frá
upphafi. Ný tímareim. V. 470 þús. stgr.
S. 772 6181.

UMRÆÐAN

Ford Explorer sport trade Limited V8.
Árg. ‚07 ek. 19 þús. km. V. 3,1 millj.
Uppl. í s. 896 8789. Bíll sem vert er
að skoða.

M. Benz 180c árgerð ‚94. Verð 400 þús.
Upplýsingar í síma 663 4493.

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

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

Hyundai Sante Fe, árg. 2005. Ekinn
95þ.km Ssk., Leðursæti, V6 vél. Verð
1.890.000, eða yfirtaka á láni c.a.
1.700.000. Uppl. í s. 865 5265.

Skoda Octavia 1.9 Dísel,
eyðir mjög litlu

Ek.148þ. Árg. ‚05. Krókur. 16“ álfelgur. Ný dekk. Verð kr. 1.950þ. áhv. kr.
1.480þ. (TM) S 866 4222, Guðjón.
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Sölufulltrúar
Viðar Ingi
vip@365.is 512
5426 Hrannar
Helgason
5441
Sölufulltrúar:
JónaPétursson
María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473
Þórdíshrannar@365.is
Hermannsdóttir512
thordish@365.is
512 5447

Húsvörður

Stjórn Húsfélagsins Strikið 2 – 12 auglýsir eftir húsverði.
Helstu verkefni:
• Ræsting sameignar
• Umsjón og eftirlit með sameign og minni háttar lagfærigar
• Hirðing lóðar
• Eftirlit með viðhaldsframkvæmdum
• Aðstoð við íbúðaeigendur
Nánari upplýsingar veittar í síma 840 8280 kl. 9 – 17
virka daga.
Umsóknarfrestur er til 3. desember og skal umsóknum
skilað til formanns hússtjórnar, Kristins Kristjánssonar,
Strikinu 12, 210 Garðabæ.

Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið
Lögfræðingur
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir eftir
lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu ráðuneytisins.
Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum hluta á sviði
fiskveiðistjórnunar.
Starfið er bæði spennandi og krefjandi og leitað er eftir
kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með góða
menntun og samstarfshæfileika.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta ásamt hæfni til
að tjá sig í ræðu og riti.
Frumkvæði , vandvirkni, skipulagshæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum.
Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking á fiskveiðlöggjöfinni
æskileg.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Sigurgeir Þorgeirsson,
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8300.
Umsóknir er hafi að geyma upplýsingar um menntun, fyrri
störf, meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist bréflega
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4,
150 Reykjavík eða í tövupósti á postur@slr.stjr.is eigi síðar en
6. desember 2010.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
liggur fyrir.
19. nóvember 2010
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

Borgun leitar að
hugbúnaðarsérfræðingi
Við leitum að reyndum einstaklingi til starfa á Upplýsingatæknisviði Borgunar.
Starfið felur í sér hugbúnaðarþróun vegna helstu viðskiptalausna félagsins.
Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:

Þróun hugbúnaðar vegna uppgjöra fyrir
fyrirtæki, kortaútgefendur og alþjóðleg
kortafélög
Hugbúnaðarþróun vegna annarra
lausna félagsins
Þarfagreining og innleiðing vegna
aðkeyptra lausna
Notenda- og rekstraraðstoð á vegum
Hugbúnaðarþróunar

Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði
eða sambærilegu
Góðir hæfileikar í mannlegum samskiptum
Þekking á iSeries umhverfi, RPG forritun,
Windows forritun og SQL
Þekking á bókhalds- og uppgjörsmálum
er kostur
Víðtæk og fjölbreytt reynsla er kostur

Nánari upplýsingar um störfin veitir 8eeXIlk i}`ej[kk`ijkXi]jdXeeXjkai`Xik7Yfi^le%`j 
jdX,-'(,.0%Ldj´ba\e[li\ilm`ejXdc\^XjkY\e`ildXj´baXldjkXi]`}_\`dXjl
okkar www.borgun.is. LdjbeXi]i\jkli\ik`cf^d\28. nóvember e´jkbfdXe[`%
9fi^le\i]iXdj´b`]a}id}cX]pi`ik´b`j\d_\]liji_´]kj`^il^^i`^i\`jcld`cle*'}i%JkXi]j\d`ee`d}jb`gkX
í tvö meginsvið, Fyrirtækjaþjónustu sem býður fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu og Útgáfuþjónustu sem
XeeXjk aeljklf^i}^a]m`XccXYXebX#jgXi`ja`f^XiXbfikXk^\]\e[lim\^eXk^}]l^i\`jclbfikX%
9fi^le iXif^i\bli\`kkd\jkbi\]aXe[`kcmlb\i]`cXe[j`ejf^k`c \jj\il^\iXikiljkllgg`kdX$f^ip^^`jbi]li%

ÝidcX*'('/I\pbaXmbJd`,-'(-''nnn%Yfi^le%`j
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Starf sérfræðings hjá Umhverﬁsstofnun
Hjá Umhverﬁsstofnun er laust til umsóknar
starf sérfræðings um friðlandið Surtsey
á deild náttúruverndar. Helstu verkefni
sérfræðingsins eru dagleg umsjón með
gestastofu í Vestmannaeyjum, umsjón
með friðlandinu Surtsey og umsagnir og
álitsgerðir í náttúruverndarmálum.

STÖÐVARSTJÓRI
AKUREYRI

Surtsey

SJÁ NÁNARI
UPPLÝSINGAR
UM STARFIÐ,
HÆFNISKRÖFUR
OG UMSÓKNARFREST
Á STARFATORG.IS

NJÓTUM UMHVERFISINS OG
STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

N1 óskar eftir að ráða stöðvarstjóra til að annast daglegan rekstur og stjórnun
þjónustustöðva N1 á Akureyri.
Helstu verkefni:

Áhættumat og eftirlitsáætlanir

Hæfniskröfur:

Daglegur rekstur
Verkstjórn og eftirlit
Starfsmannamál
Innkaup og samskipti við birgja
Birgðastýring og kostnaðareftirlit
Önnur verkefni á stöðinni

Haldgóð menntun sem nýtist í starfi
Reynsla á sviði verslunar og stjórnunar
Rekstrarþekking
Almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Leiðtogahæfni og samskiptalipurð
Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: atvinna@N1.is fyrir 21. nóvember næstkomandi.

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

www.lyfja.is

- Lifið heil

Lyfjafræðingar óskast til starfa fjarri skarkala borgarinnar
Lyfja Blönduósi

Lyfja Austurlandi

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og
sjálfstæðum lyfjafræðingi til að veita
lyfjaútibúi í flokki 1 á Blönduósi
forstöðu. Hann mun m.a. bera faglega
ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar,
annast daglegan rekstur og umsýslu
og sjá til þess að unnið sé samkvæmt
lögum og reglugerðum um
lyfsöluleyfi.

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og
sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa á
Egilsstöðum og á Neskaupstað, með
aðsetur á Egilsstöðum. Hann skal
annast afgreiðslu lyfseðla auk þess
sem hann veitir viðskiptavinum og
starfsfólki faglega ráðgjöf.

Um er að ræða spennandi starf og
tækifæri fyrir metnaðarfullan
lyfjafræðing.

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

Umsækjendur skulu uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Við leitum að sjálfstæðu,

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

skipulögðu og metnaðarfullu
starfsfólki sem hefur áhuga á að
ganga til liðs við framsækið og
spennandi fyrirtæki.

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.
Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, sími 530-3800
og hallur@lyfja.is
Umsóknarfrestur er til 1. desember og farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til
þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling á Áhættumats- og gæðastjórnunarsvið til
að starfa við áhættumat og eftirlitsáætlanir.
Helstu verkefni:
• Mótun aðferða við áhættumat fyrir matvæli, fóður,
heilbrigði og velferð búfjár.
• Verkstjórn áhættumats.
• Úrvinnsla áhættumats.
• Gerð landsbundinnar eftirlitsáætlunar til margra ára.
• Samantekt og skil árlegra eftirlits- og sýnatökuáætlana.
• Samantekt og skil árlegra niðurstaðna eftirlits.
• Innri og ytri úttektir.
• Önnur verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í dýralæknisfræði, matvælafræði,
líffræði eða önnur sambærileg háskólamenntun sem
nýtist í starfi.
• Góð tölvukunnátta er skilyrði.
• Reynsla af verkefnastjórn æskileg.
• Skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Starfsmaður mun starfa á aðalskrifstofu Matvælastofnunar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða og eru launakjör
samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.
Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurborg Daðadóttir
(sigurborg.dadadottir@mast.is) og Hafsteinn Jóh.
Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma
530 4800.
Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal
skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss,
merktum „Áhættumat” eða með tölvupósti á
mast@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2010. Upplýsingar um Matvælastofnun má nálgast
á www.mast.is

BARNAVERNDARSTOFA

STÖRF ÞERAPISTA Í MST
Barnaverndarstofa hefur starfrækt svokallaða fjölkerfameðferð (Multisystemic Therapy - MST) sem er
gagnreynd meðferð með fjölskyldum unglinga með
alvarlegan hegðunarvanda sem annars þyrftu vistun
utan heimilis. MST miðar að því að efla foreldrahæfni
og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Meðferðin fer fram á heimili fjölskyldunnar og í nærsamfélagi
í samstarfi við skóla og aðra lykilaðila. Aðgengi er að
ákveðnum meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan
sólarhringinn.
Vegna stækkunar meðferðarteyma eru lausar til umsóknar 2 stöður þerapista. Umsækjendur skulu hafa lokið
háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og hafa
góða faglega þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu.
Þerapistar starfa undir stjórn handleiðara/teymisstjóra
eftir meðferðarreglum og aðferðum MST, í samstarfi
við erlendan MST sérfræðing. Um er að ræða fullt starf.
Nánari upplýsingar um störfin og ráðningarskilyrði er að
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is).
Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barnaverndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningum Barnaverndarstofu við
viðkomandi stéttarfélög. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga
grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi.
Umsóknarfrestur er til 29. nóvember. Allar umsóknir
gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf
losnar að nýju. Nánari upplýsingar veittar á Barnaverndarstofu í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má
einnig skila rafrænt til ingibjorg@bvs.is.
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óskar eftir að ráða öflugan sölumann.
Starfið felur í sér samskipti við
viðskiptavini, öflun nýrra
viðskiptasambanda og
stjórnun þeirra í samstarfi
við markaðsstjóra
Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•

Menntun sem matreiðslumaður
Reynsla af sölu og markaðsstarfi
Framúrskarandi samskiptahæfni
Frumkvæði og vilji til að ná árangri
Almenn góð tölvuþekking
Góð þekking á ensku

Umsóknarfrestur rennur út þann 26. nóvember
Umsóknir sendast til Fréttablaðsins að
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
eða rafrænt á box@frett.is
merktar Sölumaður -matvæli
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TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN Í EFTIRTALIN STÖRF
Á VERKFRÆÐIDEILD FÉLAGSINS
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum í krefjandi störf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki
og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi, liðsmönnum með ríka þjónustulund sem hafa áhuga á
að ná góðum árangri í starfi og hafa gaman af að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.
VERKFRÆÐINGUR/SÉRFRÆÐINGUR Í EFTIRLITI
MEÐ BURÐARVIRKI OG INNRÉTTINGUM FLUGVÉLA
(INTERIOR/STRUCTURES ENGINEER)

VERKFRÆÐINGUR/SÉRFRÆÐINGUR Í EFTIRLITI
MEÐ RAFKERFUM OG MÆLITÆKJUM FLUGVÉLA
(AVIONICS ENGINEER):

STARFSSVIÐ
I Eftirlit með viðhaldi burðarvirkis, innréttingum
og lendingarbúnaði flugvéla
I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga
frá framleiðendum
I Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla
og viðvarandi lofthæfi
I Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi
lofthæfi flugvéla
I Fylgjast með og skrá þyngdar- og jafnvægisbreytingar
I Mat á skemmdum á flugvélum og skráning viðgerða
I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
I Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

STARFSSVIÐ
I Eftirlit með viðhaldi á rafkerfum flugvéla
I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga
frá framleiðendum
I Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla og viðvarandi
lofthæfi
I Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi lofthæfi
flugvéla
I Fylgjast með og skrá breytingar á álagi á rafkerfi flugvéla
I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
I Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

HÆFNISKRÖFUR
I Próf í verkfræði þar sem áhersla er lögð á burðarvirki,
t.d. flugvéla-, véla- eða byggingarverkfræði – einstaklingar
með próf í tæknifræði koma einnig til greina sem og
flugvirkjar með reynslu og áhuga á umræddu sviði
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
I Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. kunnátta á teikni- og
textaforrit
I Góðir samskiptahæfileikar
I Frumkvæði og sjálfstæði

HÆFNISKRÖFUR
I Próf í rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði
– einstaklingar með próf í flugvélaverkfræði sem og
flugvirkjar með B2 réttindi koma einnig til álita
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
I Mjög góð tölvukunnátta, þ.m.t. kunnátta á teikni- og
textaforrit
I Góðir samskiptahæfileikar
I Frumkvæði og sjálfstæði

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair,
www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar en 25. nóvember 2010.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf ekki síðar en 1. janúar 2011.
Nánari upplýsingar veitir Bragi Baldursson, sími 425 0123, bragib@its.is

TECHNICAL SERVICES
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Óskum eftir að ráða vanan blikksmið til
að sinna þjónustu og viðhaldsverkum.,
Viðkomandi Þarf að hafa: haldgóða þekkingu á virkni og
stjórnbúnaði loftræstikerfa ríka þjónustulund ásamt hæfni
í mannlegum samskiptum.
Umsóknir sendist á blikk@blikk.is

– ritstjóri
Bændasamtök Íslands óska eftir að ráða ritstjóra að Bændablaðinu. Leitað er að
einstaklingi sem hefur starfað á fjölmiðlum og hefur þekkingu á ritstjórn blaða.
Ritstjóranum er einnig ætlað að ritstýra fréttavef Bændablaðsins, www.bbl.is.
Umsækjandi þarf að hafa metnað og áhuga á íslenskum landbúnaði.
Þekking og færni í umbrotsforritinu InDesign og myndvinnsluforritinu
Photoshop er kostur.
Bændablaðið er málgagn Bændasamtakanna og kemur út hálfsmánaðarlega
í rösklega 22 þúsund eintökum. Blaðinu er dreift um allt land. Í því er fjallað
um málefni bændastéttarinnar og hinna dreifðu byggða. Blaðið er í eigu
Bændasamtaka Íslands sem gegna fjölþættu hlutverki sem fagleg
hagsmunasamtök allra bænda í landinu.

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf
Um er að ræða sölu- og kynningastarf
Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum
tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg
en ekki skilyrði. Árangurstengd laun.
Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is

Umsóknarfrestur um starf ritstjóra er til 1. desember. Bent er á rafrænt
umsóknareyðublað á vefnum bondi.is en einnig má senda umsóknir á
netfangið tb@bondi.is.
Nánari upplýsingar gefur Tjörvi Bjarnason, sviðsstjóri útgáfu- og
kynningarsviðs BÍ, í síma 563-0300 og í netfangið tb@bondi.is.
Bændasamtök Íslands – Bændahöllinni við Hagatorg – 107 Reykjavík – www.bondi.is

Gler og lásar – Neyðarlokanir ehf
óska eftir að ráða starfskraft á
skrifstofu í 50% starf.
Starfssvið:
Öll almenn bókhaldsvinna, ásamt
reikningagerð, launaútreikningum og tollskjalagerð.
Hæfniskröfur:
Starfsreynsla er áskilin ásamt góðri tölvukunnáttu
RJìHNNLQJXi'.EyNKDOGVNHU¿*HUèHUNUDIDXP
Y|QGXèYLQQXEU|JèVMiOIVW èLRJIUXPNY èLtVWDU¿

ERUM VIÐ AÐ LEITA
AÐ ÞÉR?

*HUèHUNUDIDXPDèVWDUIVNUDIWXUVpUH\NODXV
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már í síma 5106666.
Umsóknarfrestur er til 30. nóv. Umsóknir með
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendast á netfangið olafur@lyklar.is
merkt „Skrifstofa“

ði

ZZZO\NODULVŀJOHU#O\NODULV

Teris leitar að starfsfólki með eldmóð, þekkingu, hæfni og
áhuga á að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu fyrirtækisins.
Ert þú netsérfræðingur eða kerﬁsstjóri í leit að nýjum ævintýrum?
Hjá Teris færðu tækifæri til að takast á við spennandi verkefni í upplýsingatækni auk þess að taka þátt í uppbyggingu eins framsæknasta
upplýsingatæknifyrirtækis landsins á sviði fjármálatengdra lausna.

* NETSÉRFRÆÐINGUR
Við leitum að netsérfræðingi með
mikla þjónustulund og þekkingu á
Cisco netbúnaði, svissum, routerum
og eldveggjum.
Æskileg menntun en ekki skilyrði:
* Cisco CCNP/CCIP gráður
* BS í tölvunar- eða kerﬁsfræði

* KERFISSTJÓRI
Við leitum að kerﬁsstjóra með mikla
þjónustulund, góða þekkingu á
tölvukerfum og reynslu af eftirtöldu:
Active Directory, Windows server,
Exchange, System management, Linux,
Scripting, VMWare, SAN, MS SQL.
Æskileg menntun en ekki skilyrði:
* MCSE/MCSA gráður
* BS í tölvunar- eða kerﬁsfræði

PORT hönnun

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? EF SVO ER, ER EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA – LÁTTU HEYRA FRÁ ÞÉR!
Umsóknarfrestur er til 26. nóvember n.k. Umsóknir óskast sendar á hanna.maria.jonsdottir@teris.is

TERIS | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI: 563 3300 | TERIS@TERIS.IS | WWW.TERIS.IS

Grunnskólakennarar
LAUS KENNARASTAÐA Á ÞÓRSHÖFN
Vegna fæðingarorlofs vantar okkur umsjónarkennara
í 3. og 4. bekk frá 1. janúar 2011.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 3. desember.
Grunnskólinn á Þórshöfn er einsetinn skóli með um
80 nemendum í hæfilega stórum bekkjardeildum.
Á Þórshöfn búa um 400 manns í sérlega fjölskylduvænu umhverfi. Gott og ódýrt íbúðarhúsnæði er til
staðar. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður
leikskóli og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. Fjölbreyttir
útivistarmöguleikar eru til staðar í ósnortinni
náttúru. Samgöngur eru góðar, m.a. er flug fimm
daga vikunnar til Reykjavíkur um Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir Arnfríður Aðalsteinsdóttir,
skólastjóri í símum 468 1164 og 899 3480,
skolastjori@langanesbyggd.is
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STARF VIÐ VEF- OG UPPLÝSINGAMÁL
Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar tímabundið starf við vef- og upplýsingamál. Ráðuneytið
fer með forræði á málum er varða nýsköpun- og
þróun, iðnaðarmál, byggðamál, orkumál og ferðamál.
Leitað er að metnaðarfullum starfsmanni með góða
samskiptahæfni og getu til að takast á við fjölbreytt og
krefjandi verkefni. Starfið felur í sér þátttöku við mótun og skipulagningu verkferla við ytri og innri upplýsingamiðlun ráðuneytisins, vinnslu og miðlun frétta
og upplýsinga til birtingar á vef og í skýrsluformi.
Jafnframt felst starfið í þátttöku í einstökum átaks- og
stefnumótunarverkefnum ráðuneytisins og stofnana
þess.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Starfsreynsla af fjölmiðlum eða upplýsingarog kynningarmálum.
Starfið krefst:
• Sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Ritfærni og góðrar tölvukunnáttu.
• Færni í notkun samfélagsmiðla.
• Lipurðar og færni í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu.
Um er að ræða fullt starf sem þó er tímabundið til 1.
júlí 2011. Launakjör verða samkvæmt kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins
og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt sem konur, eru
hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðinsson,
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150
Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið
postur@idn.stjr.is eigi síðar en 25. nóvember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Sérfræðingur
Íslandssjóðir hf. er sérhæft eignastýringarfyrirtæki, með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða
og fjárfestingasjóða. Íslandssjóðir sjá um stýringu safna fyrir lífeyrissjóði, fagfjárfesta og einstaklinga.
Vegna aukinna verkefna vantar okkur öflugan liðsmann í hóp samhentra sérfræðinga.

Helstu verkefni:
Eftirlit með fjárfestingastefnu safna
Rekstur og ábyrgð greiningarvefs
Þátttaka í uppbyggingu áhættustýringarsviðs
Gæðaeftirlit
Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða annað sem nýtist í starfi
Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
Reynsla af forritun
Starfsreynsla tengd áhættustýringu og fjárfestingum æskileg
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Agla Elísabet Hendriksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandssjóða, sími
440 4917, netfang: agla@islandssjodir.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 28.
nóvember næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172,
netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Íslandssjóðir hf. er fjámálafyrirtæki í eigu Íslandsbanka hf.

Framkvæmdastjóri
Stjórn Fulbright stofnunarinnar óskar eftir að ráða
framkvæmdastjóra. Leitað er að einstaklingi með
góða þekkingu og innsýn í bandarískt menntakerfi.
Helstu verkefni:
• Stjórnun á almennri starfsemi stofnunarinnar
• Umsjón með styrkjum og málefnum styrkþega, bæði
bandarískra og íslenskra
• Samskipti við aðila á sviði menntunar og rannsókna,
háskólastofnana á Íslandi og í Bandaríkjunum
• Samvinna með stjórn Fulbright stofnunarinnar
• Samvinna með Félagi Fulbright styrkþega á Íslandi
• Samskipti við bandaríska samstarfsaðila
• Fjárhagsáætlun, bókhald og skýrslugerð til íslenskra og
bandarískra samstarfsaðila
• Almannatengsl og kynningarstarf allrar starfseminnar
• Yfirumsjón með námsráðgjöf stofnunarinnar

Hæfnis- og menntunarkröfur:
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf frá bandarískum háskóla sem nýtist í starfi
Lágmark þriggja ára reynsla af verkefnastýringu
Mjög gott vald á íslensku og ensku
Góð almenn tölvukunnátta
Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
Góð framkoma, samskiptahæfni og
þjónustulund eru skilyrði
• Almenn bókhaldskunnátta er æskileg
• Reynsla á sviði fjölmiðla er æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember n.k. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is

Grafika 10

Fulbright stofnunin á Íslandi var
stofnsett árið 1957 með samningi
milli ríkisstjórna Íslands og
Bandaríkjanna og starfar með
fjárveitingum beggja samningsaðila.
Starfsemi stofnunarinnnar felst í því
að efla samskipti Íslands og
Bandaríkjanna á sviði mennta og
rannsókna. Í stjórn stofnunarinnar
sitja fimm Íslendingar og fimm
Bandaríkjamenn, sem eru skipaðir
af menntamálaráðherra og sendiherra Bandaríkjanna. Nánari
upplýsingar um stofnunina má
finna á heimasíðu hennar
www.fulbright.is

Fulbright stofnunarinnar
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S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu

established 1934

Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lögfræðingur
Læknar í starfsnámi
Birgðavörður
Félagsráðgjafar
Framhaldsskólakennarar
Dósent í líflyfjafræði
Ritari
Veiðieftirlitsmaður
Þroskaþjálfar
Þroskaþjálfar
Starfsfólk
Sérfr. í skjala- og gagnamálum

Nýtt
Sjávarútvegs- og landbúnaðarr. Reykjavík
LSH, aðstoðarlækn. lyflækninga Reykjavík
LSH, birgðastöð
Reykjavík
LSH, félagsráðgjöf
Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Reykjavík
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
Persónuvernd
Reykjavík
Fiskistofa
Stykkishólmur
Sv.skrifst. mál. fatl. á Reykjanesi Kópavogur
Sv.skrifst. mál. fatl. á Reykjanesi Kópavogur
Sv.skrifst. mál. fatl. á Reykjanesi Kópavogur
Náttúrufræðistofnun Íslands
Garðabær

201011/045
201011/044
201011/043
201011/042
201011/041
201011/040
201011/039
201011/038
201011/037
201011/036
201011/035
201011/034

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Leitar þú að starfsmanni?
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Markviss leit

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

*OBBIA LEITAR EFTIR FAGL¾RÈUM HÒSASMIÈUM ¹ EFTIRFARANDI
STÎÈUM Å .OREGI
LESUND OG N¹GRENNI "ERGEN OG N¹GRENNI  /SLË OG
N¹GRENNI

&ERILSKR¹ OG AFRIT AF PRËFSKÅRTEINI SENDIST TIL OBS JOBBIANO
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 

Fjöldi hæfra umsækjenda

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

*OBBIA LEITAR EFTIR FAGL¾RÈUM
HÒSASMIÈUM TIL .OREGS

(¾FNISKRÎFUR
o 2ÁTTINDI SEM HÒSASMIÈURTRÁSMIÈUR
o 'ËÈA REYNSLU INNAN FAGSINS
o 'ETA STARFAÈ SJ¹LFST¾TT OG Å HËPI
o 6ANDVIRKNI OG SAMVISKUSEMI ¹SKILIN
o ®KUSKÅRTEINI
o 'ETA TALAÈ OG SKILIÈ NORSKU DÎNSKU EÈA S¾NSKU

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Vinnusparnaður

maiaehf@gmail.com

6IÈ BJËÈUM
'ËÈ LAUN OG GËÈ VINNUSKILYRÈI
®RUGGAN VINNUSTAÈ Å RËTGRËNUM FYRIRT¾KJUM
!ÈSTOÈ MEÈ FLUTNING TIL .OREGS

Ráðningarþjónusta

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Við erum að leita að
duglegum einstaklingum í fullt
starf eða hlutastarf í verslunum
okkar. Umsókn og ferilskrá
sendist á

*OBBIA ER ¹REIÈANLEGT NORSKT R¹ÈNINGARFYRIRT¾KI SEM
LEGGUR ¹HERSLU ¹ FAGMENNSKU G¾ÈI OG HREINSKILNI

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

LÖGFRÆÐINGUR
Hjá iðnaðarráðuneytinu er laust til umsóknar starf
lögfræðings. Ráðuneytið fer með forræði á málum er
varða nýsköpun- og þróun, iðnaðarmál, byggðamál,
orkumál og ferðamál.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitað er að metnaðarfullum lögfræðingi með góða
samskiptahæfni og getu til að takast á við krefjandi
og áhugaverð verkefni. Um er að ræða fjölbreytt starf
sem m.a. felur í sér erlent samstarf og verkefni sem
tengjast innleiðingu gerða er heyra undir EES samninginn.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Starfið krefst:
• Færni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
• Góðrar íslensku- og enskukunnáttu og færni í að tjá
sig í ræðu og riti.
• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt
sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Kristján Skarphéðinsson,
ráðuneytisstjóri, í síma 545 8500.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf skulu berast iðnaðarráðuneytinu, Arnarhvoli, 150
Reykjavík, eða í tölvupósti á póstfangið
postur@idn.stjr.is eigi síðar en 1. desember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Hugbúnaðarþróun,
viðskiptagreining og
verkefnastjórnun
Laus eru til umsóknar störf við hugbúnaðarþróun, viðskiptagreiningu og verkefnastjórnun
hjá Landsbankanum.

Hugbúnaðarþróun

Gagnasérfræðingar í Viðskiptagreiningu

Hugbúnaðarþróun sinnir krefjandi og áhugaverðum verkefnum
fyrir allar deildir bankans. Unnið er í teymum og Agile verktækni
höfð í fyrirrúmi. Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri til
þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir öfluga einstaklinga sem
vilja bætast í hópinn.

Hugbúnaðardeild Landsbankans leitar að sérfræðingum
til starfa í Viðskiptagreiningu bankans. Landsbankinn
er kominn hvað lengst í uppbyggingu og yfirbyggingu
viðskiptagreiningarumhverfis á Íslandi í dag. Vegna aukinna
verkefna leitum við að öflugum einstaklingum í teymið í
eftirtalin hlutverk.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða kerfisfræði skilyrði
• Reynsla af forritun í C# æskileg
• Reynsla af forritun á móti gagnagrunnum æskileg
• Frumkvæði, fagmennska og færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu og
upplýsingasöfnun / BI Analyst
• Uppbygging og vegvísir viðskiptagreiningarumhverfis
• Skjölun og utanumhald krafna og breytingaþarfa
• Yfirfara hönnun, gæði og lausnir

Nánari upplýsingar veita:
Jóhann Þorvarðarson, deildarstjóri Hugbúnaðardeildar Landsbankans
í síma 820 6451 og Ingibjörg Jónsdóttir, mannauður
í síma 410 7902.

Sérfræðingur í viðskiptagreiningum / BI Analytics

Umsókn fyllist út á vef bankans, www.landsbankinn.is, merkt
„Hugbúnaðarþróun“.

Gagnagrunnssérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.

Verkefnastofa - Verkefnastjóri sem
sérhæfir sig hlutverkinu ScrumMaster
Í boði er spennandi og fjölbreytt starf. Helstu verkefni:
• Leiða Agile tækniteymi sem starfa við vöruþróun
• Taka þátt í að byggja upp Agile samfélag
• Samskipti við innri viðskiptavini
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunar- eða tæknifræði
• Þekking og reynsla af Agile hugmyndafræðinni
• Reynsla af hugbúnaðarverkefnum
• Þekking á bankastarfsemi er æskileg
• Frumkvæði, fagmennska og færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Sjálfstæði í starfi
Nánari upplýsingar veita:
Anna Lára Másdóttir, yfirmaður Verkefnastofu í síma 410 7031 og
Ingibjörg Jónsdóttir, mannauður í síma 410 7902.
Umsókn fyllist út á vef bankans, www.landsbankinn.is, merkt
„Verkefnastofa“.
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.

• Uppbygging OLAP umhverfis
• MS Analysis Services
• Upplýsingagjöf

• Þróun og viðhald í Oracle & PL/SQL
• Þjónusta við innri viðskiptavini
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góður skilningur á upplýsingasöfnun og gagnaskilum
• Góð þekking á viðskiptagreiningu og uppbyggingu vöruhúsa
• Frumkvæði, fagmennska og færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Færni í hópavinnu
Nánari upplýsingar veita:
Þórbergur Ólafsson, deildarstjóri Viðskiptagreiningar í síma 820 6741
og Ingibjörg Jónsdóttir, mannauður í síma 410 7902.
Umsókn fyllist út á vef bankans www.landsbankinn.is merkt
„Hugbúnaðardeild Viðskiptagreining“.
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk.
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Erum við að
leita að þér?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í
þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja.
Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á
ýmsum sviðum.

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatæknideild Actavis hf. leitar að sjálfstæðum og þjónustuliprum hugbúnaðarsérfræðingi með reynslu af greiningu og þróun upplýsingakerfa.
Hlutverk deildarinnar er að sjá um rekstur og þróun tölvu- og upplýsingatæknimála Actavis á Íslandi ásamt þjónustu við notendur. Einnig sér deildin um
innkaup á tölvu- og fjarskiptabúnaði.
Helstu verkefni:
t Greining, þróun og innleiðing á hugbúnaði
t Verkefnastjórnun
t Rekstur hugbúnaðar
t Aðstoð við notendur

Við leitum að einstaklingi:
t með háskólamenntun í kerfis- eða tölvunarfræði eða sambærilega menntun
t með reynslu af upplýsingakerfum (fjármála- og birgðakerfum),
kerfisgreiningu og forritun
t með þekkingu á gagnagrunnum (kostur)
t með ríka þjónustulund

Starfsmaður í undirbúningsteymi
Undirbúningsteymi er hluti af töfludeild sem sér um þrif og undirbúning á tækjum og búnaði fyrir framleiðslu, regluleg þrif á framleiðslusvæðum og
skjalfærslu. Unnið er á vöktum allan sólarhringinn og reglulega um helgar.
Ef þú ert...
t hress og jákvæð/ur
t stundvís
t samviskusöm/samur og getur tileinkað þér
nákvæm vinnubrögð
t verklagin/n
t með grunnþekkingu í ensku
t góð/ur í að vinna í hóp
t líkamlega hraust/ur

...þá bjóðum við
t snyrtilegan og öruggan vinnustað
t góðan starfsanda
t gott mötuneyti
t fræðslu og þjálfun
t iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna
t árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
t öflugt starfsmannafélag

Nánari upplýsingar veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 21. nóvember nk.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR 20. nóvember 2010

9

Útboð

Verðboð

Verkefnisstjóri

Bygging 60 herb. hótels á Akranesi.
Óskað er eftir verðboðum í byggingu 60. herb hótels á
Akranesi skv. fyrirliggjandi aðaluppdráttum. Verðboð skulu
miðast við hús, fullbúið að utan og með fullfrágegnum
veggjum, loftum, gólfum og lagnakerfum að innan.

Félagsvísindastofnun
F.h. Reykjavíkurborgar:
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands leitar
að verkefnisstjóra í fullt starf.

Rammasamningur um eftirlit með slökkvitækjum og
öðrum eldvarnabúnaði - EES útboð nr. 12432.

Viðkomandi á að annast rannsóknir
og greiningu, stjórnun og úrvinnslu
megindlegra og eigindlegra rannsókna,
uppsetningu og hönnun spurningalista,
umræðuramma, stjórn umræðuhópa
og túlkun og framsetningu niðurstaðna.

Útboðsgögn á geisladiski fást afhent frá og með 23. nóvember
2010 í upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 17. janúar 2011, kl 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12432

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Krafist er háskólamenntunar sem fellur
að verkefnunum, víðtækrar reynslu af
rannsóknarstörfum og öðrum verkefnum
sem falla undir starfið auk mjög góðrar
þekkingar á Excel og SPSS tölfræðiforritinu
og framúrskarandi almennrar tölvukunnáttu. Reynsla af vefkönnunarforriti og
eigindlegu úrvinnsluforriti er mikilvæg.
Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og
sjálfstæði í starfi eru mikilvægir þættir sem
tillit verður tekið til við ráðningu.

Umsækjandi þarf að hafa mjög góða
samskiptahæfileika og vera reiðubúinn
til sölumennsku og hópvinnu af ýmsu tagi.
Umsóknarfrestur er til 29. nóvember 2010.
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Andrea
Jónsdóttir forstöðumaður, netfang: gudbjorg@hi.is.
Við ráðningar í störf við Háskólann er tekið mið af
jafnréttisáætlun.
Sjá nánar á starfatorg.is og hi.is/skolinn/laus_storf

PLAN-teiknistofa

Fundir

Forval / Alútboð
Félagsstofnun stúdenta, Háskólatorgi, Sæmundargötu
4 í Reykjavík, óskar eftir umsóknum verktaka til forvals
um þátttöku í alútboði vegna hönnunar og byggingar á
280-300 herbergjum og einstaklings- og paraíbúðum
fyrir stúdenta við Sæmundargötu í Reykjavík.
Heildar byggingarmagn er áætlað um 12.000 m2 brúttó.
Leitað verður til þriggja til fjögurra aðila um að gera
tilboð í verkið.
Forvalsgögn skulu sótt á skrifstofu Félagsstofnunar
stúdenta, Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 101 Reykjavík, 22.-25. nóvember 2010 á milli kl. 9-16.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila á skrifstofu
Félagsstofnunar stúdenta eigi síðar en kl.16.00,
miðvikudaginn 8. desember 2010, merktum:

Útboð

Áhugasamir eru hvattir til að skoða aðstæður á staðnum.
Nánari uppl. veittar í síma 859 9773 eða
planteiknistofa@gmail.com
Verðboðum skal skilað á PLAN-teiknistofu Brekkubraut 23,
Akranesi eða á netfangið: planteiknistofa@gmail.com eigi
síðar en föstudaginn 17. des 2010 kl. 16.00.
Verkkaupi er Langisandur ehf.

Innkaupaskrifstofa

PIPAR\TBWA • SÍA • 102981

Skilyrði er að viðkomandi hafi gott vald
á mæltu og rituðu máli, bæði íslensku
og ensku, og hæfileika til að setja fram
fræðilegt efni á skýran hátt.

Um er að ræða hús á 2 hæðum að grunnfleti 2960 m2.
Verktaki sér um burðarþols, vatnslagna, frárennslis,
raflagna og loftræstihönnun. Verktaki er ábyrgur fyrir að
verkið sé hannað og framkvæmt af fagaðilum og unnið í
samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og staðla
sem eiga við um þessa framkvæmd.

Forval vegna stúdentaíbúða við Sæmundargötu í
Reykjavík fyrir Félagsstofnun stúdenta.

Aðalfundur 2010
Aðalfundur Stangaveiðifélags Reykjavíkur verður haldinn á
Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, laugardaginn
27. nóvember 2010 kl. 13:30.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Utankjörfundakosning fer fram á skrifstofu félagsins 22. – 26.
nóvember kl. 11 til 16 samkvæmt lögum félagsins.
Nánari upplýsingar um framboð til stjórnar og fulltrúarráðs er
að finna á heimasíðu félagsins, www.svfr.is og í Veiðifréttum.
Stjórnin

Tilkynningar

Til leigu

Nr. 14965
Fullbúið skrifstofuhúsnæði óskast á leigu
fyrir Vinnumálastofnun
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði fyrir
Vinnumálastofnun. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á
leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.
Gerð er krafa um góða staðsetningu miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu, gott aðgengi og næg bílastæði.
Æskilegur afhendingartími er 1. mars 2011.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar fyrstu fimm árin er áætluð um
1800 fermetrar , en að þeim tíma liðnum mun stofnunin
áskilja sér rétt til að minnka stærð hins leigða um a.m.k.
300-500 m2.
Húsnæðið skal vera hefðbundið skrifstofuhúsnæði, þó með
óvenju stóru móttökusvæði.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is mánudaginn, 15. nóvember nk.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 14965 skulu sendar á
netfangið: utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. nóvember 2010, en svarfrestur er til og með 29. nóvember 2010.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa,
Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en miðvikudaginn
1. desember 2010.

Útboð skila árangri!
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Tilkynningar

Til leigu

Fasteignir

Húsnæði undir veitingarekstur til leigu.

FJÁRFESTING

Tilbúinn veitingastaður til leigu á Laugavegi 55
(áður Vín & Skel).

Um er að ræða 150fm rými og tekur staðurinn á milli
50 og 60 manns í sæti.
Tilvalið fyrir einstakling sem hefur kunnáttu og metnað
til að vinna sjálfstætt.
Upplýsingar gefur Bragi í síma 695 7045

Innritun í framhaldsskóla á
vorönn 2011

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

AFLAKÓR 5 Í KÓPAVOGI - PARHÚS
OPIÐ HÚS Á LAUGARDAG OG SUNNUDAG Á MILLI 14 OG 16

Innritun í dagskóla lýkur 26. nóvember nk. Einstakir
skólar kunna að bjóða upp á lengra innritunartímabil og eru upplýsingar um það á vefsíðu viðkomandi
skóla. Rafrænt umsóknareyðublað og nauðsynlegar
upplýsingar um innritunina má nálgast á menntagatt.is. Þar eru einnig upplýsingar um nám í framhaldsskólum og námsframboð.
Umsækjendur um nám í dagskóla
Umsækjendur sem ekki hafa veflykil tiltækan geta
sótt hann á menntagatt.is. Þegar umsækjendur hafa
fengið veflykil opnast þeim aðgangur að innrituninni.
Nemum sem koma erlendis frá er bent á að setja sig í
samband við þá skóla sem þeir hafa áhuga á að sækja
um.
Umsóknir um nám í kvöldskóla og fjarnám
Innritun í kvöldskóla, fjarnám og annað en nám í
dagskóla fer fram í þeim framhaldsskólum sem hafa
það í boði. Skólarnir auglýsa umsóknarfrest sjálfir og
leggja til umsóknareyðublöð. Umsækjendum er bent
á að snúa sér til viðkomandi skóla. Upplýsingar um
framhaldsskólana má finna á menntagatt.is
Allar nánari upplýsingar um innritun á vorönn 2011
eru veittar í framhaldsskólunum. Einnig er hægt að
senda fyrirspurnir á netfangið
menntagatt@menntagatt.is
Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
19. nóvember 2010.
menntamálaráðuneyti.is

Ríkisjörðin Arnhólsstaðir í
Skriðdal er laus til ábúðar.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir til ábúðar
ríkisjörðina Arnhólsstaði í Skriðdal, sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði. Um er að ræða lífstíðarábúð.
Arnhólsstaðir eru í austanverðum Skriðdal, utan við ána
Jóku. Þetta er landstór jörð (ca. 2500 ha), jörðinni tilheyrir
m.a. Þórudalur norðaustan ár og ágætt ræktunarland er á
láglendinu. Greiðslumark jarðarinnar er u.þ.b. 250 ærgildi.

Um er að ræða 197,2 fm. parhús með innbyggðum 32 fm. bílskúr, samtals
229,2 fm að Aflakór 5 í Kópavogi. Húsið skilast nánast fullbúið að utan með
grófjafnaðri lóð. Að innan er húsið einangrað. Gert er ráð fyrir gólfhita í
húsinu. Húsið er staðsett í kórahverfinu í Kópavogi, stutt er í íþróttaakademínuna, skóla og útivist. Opið hús í dag, laugardag, á milli 14 og 16
og sunnudag á milli 14 og 16.

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2010. Áformað er að
nýr ábúandi taki við jörðinni sem fyrst, samkvæmt nánara
samkomulagi við landeiganda og fráfarandi ábúanda.
Frekari upplýsingar birtast á heimasíðu ráðuneytisins, http://
www.sjavarutvegsraduneyti.is/jarðeignir/auglýsingar.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu ráðuneytisins og liggja
frammi í afgreiðslu á 5. hæð Skúlagötu 4, Reykjavík.
Fyrirspurnir sendist á netfangið postur@slr.stjr.is,
upplýsingar eru einnig veittar í síma 545 8300.

0)¨

3
(²

/

3%,*!,!.$  p &/336/'52 p "¥,3+²2 ,!53
/PIÈ HÒS ¹ MORGUN SUNNUDAG ¹ MILLI KL  OG 
Fasteignir

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Súrefnismælingar í augnbotnum
– þátttakendur óskast
Á augndeild Landspítala er unnið að rannsóknum á
súrefnisbúskap í augnbotnum. Óskað er eftir sjálfboðaliðum, 18 ára og eldri, með heilbrigð augu (verður
staðfest af lækni) til þátttöku í rannsókn. Markmiðið
er að kanna eðlilegan breytileika í súrefnismettun og
munu niðurstöðurnar nýtast við sams konar rannsóknir
á sjúklingum með augnsjúkdóma. Súrefnisbúskapur í
augnbotnum gæti skipt verulegu máli í augnsjúkdómum
eins og sjónhimnusjúkdómi í sykursýki, gláku og
hrörnun í augnbotnum.
Áhætta af þátttöku er hverfandi. Hver heimsókn tekur
um 45-60 mínútur. Þátttakendur fá greitt fyrir fyrirhöfn
vegna rannsókna, 5.000 krónur. Auk þess verður greitt
fyrir útlagðan kostnað ef einhver er (einkum leigubíla ef
þörf er á).
Ábyrgðarmaður rannsóknar er Einar Stefánsson,
prófessor og yfirlæknir á augndeild LSH. Frekari upplýsingar má fá hjá Jónu Valgerði Kristjánsdóttur, í síma
825 3556 eða með tölvupósti (jonakv@landspitali.is).
Þeir, sem hafa samband, eru með því einungis að lýsa
áhuga á því að fá frekari upplýsingar en ekki að skuldbinda sig til þátttöku.
Rannsóknin er unnin með leyfi Vísindasiðanefndar og
tilkynning hefur verið send til Persónuverndar.

sími: 511 1144

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

5M ER AÈ R¾ÈA GULLFALLEGA RA HERBERGJA  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È TIL VINSTRI
¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ.ÕLEGAR INNRÁTTINGAR 0ARKET NÕLEGT BAÈ
'ËÈAR SUÈURSVALIR "ÅLSKÒR MEÈ HITA OG RAFMAGNI FYLGIR
'ERIÈ SVO VEL AÈ LÅTA INN ÖAÈ VERÈUR TEKIÈ VEL ¹ MËTI YKKUR ,AUS STRAX
6ERÈ  MILLJ

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Fagrihjalli 66, endaraðhús. Laust strax
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Gott endaraðhús á þremur hæðum með rúmgóðum bílskúr
og fjórum svefnherbergjum. Stór steypt verönd með heitum
potti og útsýni út frá annarri hæð. Þriðja hæðin er óskráð hjá
fasteignaskrá. Gott upphitað plan er fyrir framan húsið. Fyrsta
hæð skiptist í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarps/bókahol, þvottahús og geymsla undir stiga. Önnur hæð
skiptist í stofu, snyrtingu, svefnherbergi og eldhús. Þriðja hæð
skiptist í tvö svefnherbergi.
Verð 39,9 milljónir.

Opið hús á morgun, sunnudag 21. nóv. frá kl. 14-15.
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali s: 824 9098

(ÎFUM TIL SÎLU ÖENNAN FALLEGA  FM NÕLEGA SUMARBÒSTAÈ VIÈ ²THLÅÈ
&ALLEGAR INNRÁTTINGAR 0ARKET  SVEFNHERBERGI  FM TIMBURPALLUR VIÈ
HÒSIÈ MEÈ HEITUM POTTI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI TIL SUÈURS 4IL AFHENDINGAR
STRAX MEÈ ÎLLUM BÒNAÈI (ÎFUM EINNIG TIL SÎLU INNÚUTTAN ËSAMSETT
AN 2# SUMARBÒSTAÈ FR¹ .OREGI

Auglýsingasími

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - domusnova@domusnova.is - www.domusnova.is
Sölumenn Domusnova verða til
ráðgjafar í Kringlunni í dag og
alla næstu viku.
Komdu og sjáðu hvernig við
markaðssetjum eignir þannig að
þær seljast !
Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Albert Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626

33,5 millj.

Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri
Sími: 699 6165

Þrastargata 3B

Fagrakinn 20

101 RVK

220 HFJ

124,5 fm

Vel staðsett tvílyft timburhús
með sólríkri verönd. STUTT Í HÍ.
Fjögur herbergi. Góð geymsla
eða vinnuherb. Miklir möguleikar.
Skipti möguleg á góðri íbúð í
lyftuhúsi.
Uppl: Albert 821 0626

28,4 millj.

Rjúpnasalir 14
201 KÓP

20,9 millj.

94 fm
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105 RVK

153,5 fm

OP
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69 fm

Opið hús mán. 22/11 kl. 19.30-20.00
Falleg og vel skipulögð 2ja herb.
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli með
svalir í suður. Stutt í góðar göngu
og hjólaleiðir um Fossvoginn,
í göngufæri við HR.
15,9 millj. Uppl: Albert 821 0626
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27,8 millj.

165.000 kr
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24,9 millj.
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85,0 millj.

10

0%

46,9 millj.

154 fm

75,8 fm

Snyrtileg 2ja herbergja 68,1
m2 íbúð á 3ju hæð í ágætu
fjölbýli. Möguleiki á 100%
yfirtöku áhvílandi lána frá LÍ.

66,3 millj.

201 KÓP

OP

IÐ

22,9 millj.

119,6 fm

Opið hús á sunnudaginn
21.11 kl 16:00 - 16:30
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í í
góðri lyftublokk. 25,2fm bílskúr
fylgir eigninni. Skoðar skipti á
eign með sér inngangi.
Uppl: Lárus 823 5050

29,5 millj.

86,5 fm

Falleg og vel skipulögð þriggja
herbergja íbúð á þriðju hæð í
góðu viðhaldslitlu lyftuhús í
Áslandinu í Hafnarfirði. Eigninni
fylgir stæði í bílageymslu.
Bókið skoðun í síma 823-5050
Uppl: Lárus 823 5050
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í einkasölu. Endaraðhús í
Birkihólum á Selfossi. Húsið er
klætt utan með bárujárni og
timbri. Eignin telur flísalagða
forstofu, eldhús, þvottahús,
baðherbergi, stofu og 2 svefnherb.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

110 RVK

801 SEL

329,6 fm

Opið hús á sunnudaginn 21.11
kl 15:00 - 15:30
Stórglæsilegt og vandað
einbýlishús í Árbænum sem hentar
frábærlega fyrir stóra fjölskyldu.
Allt endurnýjað að innan.
Uppl: Lárus 823 5050

120,0 millj.

120 ha

Jörð í Flóahreppi. 120ha. Jörð
með 240m2 reiðskemmu, 28
hesta, hesthúsi, vélaskemmu og
veiðihlunnindum í Volalæk.
230m2 Íbúðarhúsnæði í ágætu
ástandi. Öll skipti skoðuð.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Vallartröð 3
272,2 fm

200 KÓP

Vandað og glæsilegt einbýlishús
miðsvæðis á Selfossi í grónu
hverfi, þar sem göngufæri er í
alla þjónustu. Skipti á íbúð
höfuðborgarsvæðinu eða í
sumarhúsi í Grímsnesi skoðuð.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

44,9 millj.

205,9 fm

Opið hús á laugardaginn 20.11
kl 13:00 - 13:30
Fallegt tveggja hæða einbýlishús
með góðum bílskúr. Húsið
stendur á stórri lóð. Húsið hefur
verið endurnýjað að stórum hluta.
Uppl: Lárus 823 5050

Kálfhólar
281,6 fm

800 SEL

Glæsilegt og vandað einbýlishús
á tveimur hæðum í Setberginu.
Möguleiki á séríbúð á neðri hæð.
Húsinu fylgir bílskúr. Möguleg
skipti á minni eign í nálægum
hverfum.
Uppl: Lárus 823 5050

28,5 millj.

152,6 fm

Um er að ræða 116,5 fm
parhús ásamt 28,1 m2 bílskúr í
Kálfhólum á Selfossi. Húsið er
steinsteypt og var byggt ári
2004. Studíóíbúð í bílskúr með
góða tekjumöguleika.
Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

Grasgerði
800 GRÍM.

298 fm

11,0 millj.

Uppl: Albert 821 0626

Sérbýli í Kópavogi
ÓS
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Uppl: Albert 821 0626

Sérbýli í 108 Reykjavík

IR

Rað- eða parhús í Setbergi,
Hvömmum eða Áslandi.
Vantar einnig flotta íbúð á
efstu hæð í skiptum fyrir
endaraðhús í Grafarvogi.

Er með kaupanda af sérbýli í
Kópavogi, bein kaup. Þarf að
vera 4+ svefnherbergi.
Uppl: Albert 821 0626

97,2 fm

Fallegur sumabústaður á góðum
stað. Húsið er rúmlega fokhelt.
3 herb. Bjálkahús
Áhvílandi 8 milljónir 5,8% vextir

IR

Tilboð

151,9 fm

Hólar - Bújörð

Opið hús mán. 22.11 kl.
18:00-18:30 MJÖG LÁGT
FERMETRAVERÐ 90.400 kr. Fallega
hannað 297,6 fm parhús þar af
35,4 fm bílskúr.

26,9 millj.

Uppl: Lárus 823 5050

Eyktarás 4 – Einbýlishús

221 HFJ

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

77,6 fm

Opið hús á sunnudaginn 21.11
kl 16:00 - 16:30
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð
á 5.hæð í í góðri lyftublokk.

Furuás

S
HÚ

Þrastarás

21,9 millj.

I

800 SEL

221 HFJ

Uppl: Sigurður Fannar 897 5930

221 HFJ

OP

Gullsmári 5 – 5. hæð

S

Birkiberg

Háengi

13,9 millj.

136,7 fm

Ú
ÐH

Birkihólar

800 SEL

113 fm

Opið hús á laugardaginn 20.11
kl 14:00 - 14:30
Falleg og vel skipulögð 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð með
sér inngangi.
Nýleg eldhúsinnrétting.
Uppl: Lárus 823 5050

800 SEL

15,9 millj.

82,8 fm

Opið hús í dag milli 14.00 – 14.30,
Bjalla 1-C . Mikið endurnýjuð 3ja
herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
álklæddu lyftuhúsi á þessum góða
stað í hólunum í Reykjavík.
Yfirbyggðar svalir.
Uppl: Albert 821 0626

201 KÓP

112 RVK

Einbýli á Eyrarbakka við
sjávarsíðuna. Aðeins nokkrir
metar eru upp á varnargarðinn
og niður í fjöru. Góð kaup.

N
LÁ

111 RVK

Gullsmári 5 – Jarðhæð

Reynivellir

Eyrargata

19,9 millj.

I

Uppl: Albert 821 0626

Fannafold 88

820 SEL

OP

Hrafnhólar 6-8

S

Hugguleg efri sér hæð og ris á
þessu eftirsótta og skemmtilega stað í Hafnarfirði. Eignin
hefur fengið gott viðhald og
lítur vel út. Skóli og leikskóli og
öll þjónusta örstutt frá eigninni.
Uppl: Guðmundur 891 7107

105 RVK

Falleg, vel skipulögð 133,7 fm
íbúð m. sérinngangi á tveimur
hæðum, 19,8 fm bílskúr
Rúmgott anddyri, þrjú svefnh.,
mögul. á fjórða. Tvö baðherbergi.
Sólríkar suðursvalir.
Uppl: Albert 821 0626

200 KÓP

163,9 fm

Ú
ÐH

Eignaskrá á risaskjá.

Ný og glæsileg fullbúin 3ja herb.
íbúð á jarðhæð í nýju lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu.
Tvennar svalir. Rúmgóð geymsla.
Eignin er til leigu eða sölu.

Sæbólsbraut
S
HÚ

Sigurður Fannar Guðmundsson
Sölumaður
Sími: 897 5930

Sóltún

U

3-4 herbergja snyrtilega jarðhæð
með útgengi á góðan pall frá
eldhúsi. Eignin afhendist ný
máluð og verður parket allt ný
pússað og fínt. Topp eign á góðu
verði á góðum stað.
Uppl: Guðmundur 891 7107

Rauðilækur

35,9 millj.

Guðmundur Á. Guðmundsson
Sölumaður
Sími: 891 7107

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími: 823 5050

Tilboð

Uppl: Lárus 823 5050

Turninum 12 hæð - Smáratorgi 3 - 201 Kópavogi - domusnova@domusnova.is - www.domusnova.is - S: 527 1717 - Fax: 527 1718

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

...ég sá það á visir.is
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Fjórhjól

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

Bátar
Strandveiðibátar til sölu - skiptatilboð
- til sölu hraðfiskibátar - vantar grásleppuleyfi - hafðu samband - SAFIR
skipasala - www.safir.is

Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar,
svona ca. 20-200 þús. sími 896 6744.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374 .

Til sölu Polaris Sportsman 450. Árg.
2006. Torfæruskráð. Ekið aðeins 1180
km. Hefur fengið topp viðhald, dráttarkúla, vindhlíf á stýri. Hátt og lágt drif
4x4. Verð 790.000.- Kerra getur fylgt
fyrir 50.000. Uppl. í 617 5460.

Óska eftir eldri gerð af
Jeep Wrangler

Til sölu rúmlega 4“ bátur. Grásleppuleyfi
fylgir. Uppl. í s. 893 4385 eða 431
1958.
Til sölu Shetland 535 með 50 hö 4g
mótor tilboð óskast uppl: 8440478

Verður að vera til í skipti á flottum Audi
a4 árg.‘01 og milligjöf. S. 898 8081.

Bílaþjónusta

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Öll almenn bílaþjónusta

Árg. 1998-2002 fyrir 150-400 þúsund.
Helst í góðu standi, en má þarfnast
lagfæringa. Uppl. 821 2545.

Húsaviðhald

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC,
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda,
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200

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

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má
þarfnast lagfæringa s. 659 9696

Hringbraut.is
Varahlutasala

partabilar.is 770-6400
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 9802 carvan97 neon01 mondeo98 jeep
grand 00 kia sportage 99 mazda323
96 m.benz e 1980 almera 99 terrano
01 vectra 99 twingo 99 felisia97 swift
05-2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98
kango 99 primera diesel 99 fiesta 98.
Kaupum bíla í niðurrif eða uppgerðar

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Jólatré í potti

Til sölu lifandi jólatré í potti. Tilvalið
til skreytinga utandyra fyrir jólin.
Upplýsingar í símum 897 9585 og 867
2516 og á skogmos@internet.is

Umfelgun og dekkjasala 1250kr. per
dekk, get umfelgað á kvöldin og um
helgar ekkert aukagjald. Er einnig með
almenna viðgeraþjónustu, járnsmíði og
bílavörur til sölu. Uppl. s. 853 3340.

Jeppar
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

Aukahlutir í bíla

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir

Kerrur

Land Cruiser 120 LX árg. 09/05 ek. 101
þús. sjsk., 35“ breyttur. V. 4.890 þ. S.
896 9601.

Toyota Land Cruiser 120 GX. Árg. 2006.
Ekinn 107 þús. Diesel. Silfurlitur. Filmur
dráttarkrókur. Sjálfskiptur. Fæst á uppítökuverði Toyota: 4,3 milljónir staðgreitt. Upplýsingar í síma 824 3818.

KERRA TIL SÖLU, ný ónotuð sterkbyggð
kerra stærð 3x1,5 m 750 kg opnanleg
framan og aftan heit galv + krossviður
v. 300.000 kr. einnig kerra 2,5x1,2 m
750 kg. uppl. 892 7687.

Húsbílar

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, ameríska 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.
Trefjaplast lok á pallinn á Ford F150.
Passar á árg. 97-03, 5,5ft pall. S.698
1667.

Weckman sturtuvagnar
8 tonn. Verð kr. 1.250.000,- 12 tonn
Verð kr. 1.590.000,- H. Hauksson ehf.
Sími 588 1130.

Hjólbarðar

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Sendibílaþjónusta

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Pípulagnir

Vinnuvélar

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.
Erum með mikið úrval af notuðum
dekkjum. Einnig ný dekk á góðum
verðum. VAKA Sími: 567 6700.

Faglærðir Píparar

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

Sendibílaþjónusta
Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum
alltaf við síman 561 3333

Rafmagnshjól

Hreingerningar
38“ Mudder óslitin dekk á 5 gata felgum. V. 60þ. stk. Uppl. í s. 774 4021.
LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR Í
HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DSLAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.is

Rafmagnshjólin komin!

Sama verð og síðasta sending. Verð
139.900kr. Pantanir óskast sóttar.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum

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

Pípulagnir

Sinorient YW51 eru ódýr og góð dekk ,
þau eru óneglanleg með micro skornu
mynstri sem gefur gott grip í snjó ,
hálku og krapa Sinorent YW51 henta
vel sem heilsársdekk . A.T.H ! Frí heimsending á höfuðborgarsvæðið . þrjár
Stærðir : 185/65 , 195/65 og 205/55
þrjú Verð : 9000 ,10,000 og 12,500
krónur . Nánari upplýsingar í síma 8921897 og liba@liba.is

Varahlutir
Til leigu skotbómu lyftur/lyftarar 15.5
og 22m ,12m. Góð verð s: 660 1704.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif regluleg ræsting sameigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Vantar þig aðstoð við jólaþrifin. Tek
að mér vikuleg þif. Einnig jóla og
flutningsþrif. 100% trúnaður. Uppl. í
s. 659 6158.

Garðyrkja

Setjum upp jólaseríur og annað skraut
fyrir fyrirtæki, húsfélög, einstaklinga og
stofnanir. Útvegum allt sem til þarf
og hjálpum til með hugmyndir. Sé
eldra skraut til staðar setjum við það
upp. Garðar best ehf, sími 698 9334,
heimasíða: garðarbest.is, netfang: gardarbest@gardarbest.is, facebook: Garðar
best
Framleiðum gróðurhús úr járni og tré,
frá 0.5fm og uppúr, allt eftir þínum
óskum S: 892 5495 G&G.

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.

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

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com
Húsasmíðameistari. Tek að mér hvers
kyns viðhald og nýsmíði. Uppl. í s. 898
0771 eða veidilan@gmail.com

Þjónusta
Mótorhjól

Til sölu Hyundai Robex 140 beltavél
árg. 2006 notuð 1550 tíma. Uppl. í
síma 660 2480 & 660 2488.
Tilboð! Yamaha Yz 450F ‚08 motocrosshjól nýr stimpill, kúpling, fmf púst o.m.f.
V. 550.000. Uppl. í s. 693 6668.

Óska eftir Perkins. Óska eftir 6 silendra
túrbó Perkins dísel mótor. Sími 892
5855.

$%++*!3+)04) &2 +2
Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

%F ÖÒ KAUPIR NÕ DEKK p Ö¹ F¾RÈU SKIPTIN &2¥44
6IÈ BJËÈUM UPP ¹ ALLSHERJAR ÖJËNUSTU FYRIR BÅLLINN ÖINN
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Tölvur

Trésmíði

Tónlist

Smiður. Get bætt við mig allrahanda
smíðavinnu. Viðhald, parket, inréttingar, nýsmíði ofl. S. 898 9602.

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

Fæðubótarefni

Viðgerðir

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

Bílaviðgerðir

Bremsur og fleira. Gerum klárt fyrir
skoðun. Uppl. í s. 820 1974 & 894
2307.

Nudd

Önnur þjónusta
Nýr geisladiskur með óperusöngkonunni Xu Wen kominn í verslanir. Tek
einnig að mér söngkennslu. S. 690
8388. xuwen5168@yahoo.com

Vélar og verkfæri
TANTRA MASSAGE

Rúllugardínur

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

Gular, rauðar, grænar og bláar gerðar af
meistarahöndum í 55 ár. Gluggakappar
sf. Reyðarkvísl 12. s. 567 1086.
Klassískir gítarar 4/4 stærð frá
Kr:11.900,- Klassískir gítarpakkar 4/4
, m/poka,dvd kennsludiski,og nöglum kr:16.900,- Rafmagnsgítarpakkar
m/magnara ,poka,ól,auka strengir,stilliflauta og eMedia kennsluforriti.Kr:39.900,- Þjóðlagagítarpakkar
m/poka,auka strengum,ól stilliflauta
og eMedia kennsluforriti Kr:19.900,Gítarinn.Stórhöfða 27.S:552-2125,www.
gitarinn.is,netfang:gitarinn@gitarinn.is

Notaðar þvottavélar, ísskápar og frystikistur-skápar yfirfarið til sölu. Uppl. í s.
693 7141.

Til sölu gólfsettæðislegt í jólapakkan

Ehf kennitala til sölu. Uppl. í s. 898
8432.

GreenHouse

Til bygginga

Flott hlaupabretti til sölu, ÁRG. ‚07,
notað 40klst nordic treck EX 3600 m.TV
verð 250þ S. 777 6322.

Reykstopp með árangri
s:694 5494

Óskast keypt

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.

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

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

Nudd
Gott nudd uppl. í síma 857 5542.

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, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18
mán-lau.

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694
9515 Haukur Vigfússon.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Spádómar

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Húsasmíðameistari

Spásími 908 6060

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

Til sölu nýlega stofnað samlagsfélag.
Engar skuldbindingar inn í félaginu.
Verð kr. 100.000.- með allri vinnu við
framsalið. Uppl. í síma 772-6658 eftir
kl 17:00

Góður og fallegur fatnaður. Verið velkomin, opið í dag frá 10-14. Greenhouse Rauðagerði 26.

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

Þjónusta

BAY HILL, karlasett og kvennasett með
öllu,ónotuð. Kerra á hjólum fylgir. Keypt
í Nevada Bob. Uppl. s. 893 8736
ATVINNUTÆKIFÆRI Til sölu vélar og
áhöld til þrifa og gólfbónunar uppl. s.
893-8693 milli 13 og 17.

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

Whole bode massage 841 8529.

Get bætt við mig verkefnum í
nýsmíði,viðhaldi eða byggingastjórn,
fyrir einstaklinga eða húsfélög. S - 611
7081 Gunnar.

HEIMILIÐ
Dýrahald

KEYPT
& SELT

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.
Óska eftir lagerhillum og/eða millilofti
á mjög sanngjörnu verði. gummi@
automatic.is

Til sölu
Símaspá 859 9119

Óska eftir súlu/standborvél með amk
4000 snúninga pr. mín. Uppl. í síma
6635006

Tarot, Draumar, bein miðlun.
Eru ástar eða fjármálin í ólagi?

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

Til sölu ættbókafærðar Ungverskar
Vizslur. Frábærir veiðihundar og yndislegir fjölskylduhundar. Eru tilbúnir til
afhendingar. Uppl. í síma 772 5350.

Hljóðfæri

Laufey miðill. Löng reynsla.
Opið frá kl. 20.00 - 24.00
visa/euro.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4,
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

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

HEILSA
Heilsuvörur

Til sölu

Westie hvolpur til sölu. Tilbúinn til
afhendingar. Sími 8972 256.
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.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Kisan okkar, hún Skoppa, er týnd. Ef
einhver hefur séð hana getur þú þá
hringt í síma 698 5063.
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Til leigu 4.herb. íbúð í Bökkunum.
Uppl. í síma 690 0665/893 3596.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Leigjendur, takið eftir!

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

3. herb íbúð til leigu í 201 Kóp. Einnig
herbergi til leigu í Garðabæ. Uppl. í s.
615 4775.

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Labradorhvolpar

Chihuahua

Stúdióíbúð í bílskúr til leigu í hverfi
104. 35 fm. Laus 1. des. Leiga 60.000,
hiti og rafmagn innifalið. Langtímaleiga.
Upplýsingar í síma 844 2153.

Hrfí. draumheimaræktun ótrúlega fallegir og blíðir, tilbúnir til afhendingar.
Sími 695 9597/482 4010.
Mjög fallegir, Chihuahua hvolpar tilb.
til afhendingar gott verð, uppl í s:
8978848

Húsnæði óskast
Óska eftir 3.herbergja íbúð í Hraunbæ,
uppl. í síma 8627719

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska

geymslur.com

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

Herbergi í 101 til leigu laus til 1.maí verð
á bilinu 35 - 65þ.m.hit & raf,þráðlaust
internet og lágmarkshúsgögn. Misstór
herb. besti staður í bænum uppl: 893
0174 / info@argesthouse.is

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091.
123.is/viking.

Geymsluhúsnæði

Par með 4 ára gamlan strák óskar eftir
2-4 herb. íbúð. Erum með meðmæli.
Helst með sér inngangi. Uppl. í s. 849
1580.

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

www.buslodageymsla.is

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

ATVINNA
Atvinna í boði

HEIMAKYNNINGAR
Vantar þig pening og frjálsan vinnutíma? Okkur vantar gott fólk til að
starfa við heimakynningar á kvöldin
og um helgar. Góð töluð íslenska
algjört skilyrði. Góðir tekjumöguleikar.
Upplýsingar í síma 517-8000 eða á
golfefnaval@golfefnaval.is

Vantar þig aukavinnu eða aðalvinnu.
Okkur vantar fólk á norðurlandi til
markaðs og sölustarfa. Uppl. í s. 894
0339.

Atvinna óskast
Smiðir geta bætt við sig verkefnum,
sinnum viðhaldi eigna jafnt úti sem
inni. S. 899 4049.

Sölufólk óskast

Duglegt og ábyggilegt sölufólk óskast
til að selja jólakort fyrir Blindrafélagið.
Upplýsingar á skrifstofu frá kl. 9-16, s:
525-0000, tölvup. blind@blind.is

Í hesthúsagrindur og veggjaklæðningar.
Afh. fyrir jól. Uppl í s. 691 8842

Óska eftir smiðum við fjölbreytta
smíðavinnu í Osló. Umsóknir sendast
á helgi@isbygg.com koma þarf fram
nafn, aldur, sími og fyrri störf.

Ný upptaka! Falleg kona og mjög örvuð,
nýsnyrt og nýkomin úr baði, leikur sér af
mikilli nautn. Hámarkið er magnað. Þú
heyrir þessa nýjustu upptöku og ríflega
500 aðrar hjá Sögum Rauða Torgsins í
s. 905-2002 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), upptökunr. 8862.
Konur í ævintýraleit! Rauða Torgið
Stefnumót kemur þér í samband við
rétta karlmanninn. Þú auglýsir frítt í s.
555-4321 og auglýsingin birtist samstundis.

Kona um fimmtugt vill kynnast karlmanni með tilbreytingu í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8780.
Hress og kát kona á miðjum aldri
vill kynnast karlmanni með ferðalag
erlendis í huga. Augl. hennar er á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8798.

Skemmtanir

Stýrimann og yfirvélstjóra vantar á
Surprise Hf8 sem stundar lúðuveiðar
uppl. 8935590/8216664

Sumarbústaðir

Eik

Vantar menn til að vinna við uppsetningu á forsteyptum einingum í noregi.
Einungis vanir menn koma til greina.
Upplýsingar í síma 004747451036 eða
numi@spennbetong.no
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Irish pub w Hafnarłordur 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.

OD-22:00–DO-03:00

Viðskiptatækifæri
Villt þú vinna mikið og hafa mikil laun
eða vinna lítið og hafa lítil laun. Uppl í
s. 773 2100

Til leigu
4), ,%)'5 Å FERÈAÖJËNUSTU

.µ &%2¨!-!..!-)¨34®¨
HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

VANTAR HÓTELSTJÓRA!
Stórt sumarhús til leigu
í Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. Gistiaðstaða
fyrir allt að 10 manns. Helgarleiga á
75þ. Laust næstu helgar og um jól og
áramót. Uppl. í s. 898 1598.

Gistiheimili á höfuðborgarsvæðinu leitar að hótelstjóra sem
getur séð um markaðsmál, daglegan rekstur og séð um heimasíðu. Leitum að ferðamálafræðing, eða manneskju með mikla
reynslu í ferðaþjónustu.
Umsóknir sendist á
nordicstay@gmail.com

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
Glímir þú við ástar- og kynlísfíkn sex
and love addicts anonymous www.
slaa.is

Einkamál

OG VEITINGAHÒS ¹ ,¾KJARTORGIn ,AUGARVATNS
¥BÒÈARHÒS FYLGIR 'RÅÈARLEGIR TEKJUMÎGULEIKAR

(«4%, OG 6%)4).'!(²3
¹ VINS¾LUM FERÈAMANNASTAÈ ¹ NORÈURLANDI
(ËFLEG LEIGA T¾KIF¾RI FYRIR DUGLEGT FËLK
5PPL GEFUR «SKAR ¹ &YRIRT¾KJASÎLU ¥SLANDS
3  

Til sölu 58 fm sumarhús

100 fm sólpallur og 5500 fm eignarlóð.
Bein sala eða skipti á bíl eða hjólhýsi.
Verð 14,9 Uppl. í s: 898 1598.

Spjalldömur 908 1818
Hæ strákar hringið í okkur.
Opið þegar ykkur langar.

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði í boði
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Smurbrauðsdeild

Móhella- Hafnaf- 26 fmlaust strax
Gott geymslupláss með innkeyrsluhurð
til sölu og afh.strax. ATH ekki vsk kvöð.
Afgirt svæði. verð aðeins 3,1 millj. s;
895-2049.

Óskum eftir að ráða manneskju
í smurbrauðsdeild. Vinnutími
5-14 og önnur hvor helgi.
Íslensku kunnátta skilyrði.
Framtíðarstarf.
Upplýsingar gefur Linda í
s. 863 7579 eða á
unnur@joifel.is

Til leigu á Ártúnshöfða. Bjart og hlítt
70fm á jarðhæð, atvinnuhúsnæði
ásamt 12fm millilofti. Stórar innkeyrsludyr, útiaðstaða. S. 568 1075 899 1075.
Til leigu 30+fm iðnhúsn á ártúnshöfða.
Einnig lítið verslhúsn hjalti@karlakor.
com

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
æfingarhúsnæði!

Gisting

Pípulagna fyrirtækið
B. Markan ehf
óskar eftir lærðum eða vönum
starfsmanni til að sinna öllum
tegundum verkefna sem tengjast faginu starfið felur í sér
tímabundið starf og hugsanlega
framtíðarstarf.
Vinnutími er frá kl. 8 - 17 Góð
framkoma, heiðarleiki og frumkvæði er skilyrði Viðkomandi
þarf að geta starfað sjálfstætt
Vinsamlega sendið umsókn á
netfangið lagnir@bmarkan.is
og starfssögu með.

Spennandi vídeó
íslenskra kvenna óskast
Samskiptavefurinn PurpleRabbit.eu vill
kaupa spennandi myndskeið huggulegra íslenzkra kvenna til birtingar á
vef sínum. Allar nánari upplýsingar á
PurpleRabbit.eu.
Flottasta myndin - samkeppni
Ljósmyndasamkeppni hefur hafist á
kanínunni og eru verðlaun á bilinu kr.
50.000 - 200.000 í boði fyrir stigahæstu
ljósmyndina í hverjum flokk. Þátttaka í
keppninni er ókeypis en skoðun mynda
í keppnisalbúmum + einkunnagjöf er
bundin áskrift. PurpleRabbit.eu.

Hringdu í síma 824 3001 eða 824 3002
hellirinn@tonaslod.is www.tonaslod.is

GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM
Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

Þú færð Fréttablaðið
á kostnaðarverði á 120 stöðum
um land allt. Nánari upplýsingar
á visir.is/dreifing

Frímerkjasýning

Frímerkjasýning að Síðumúla 17 Opin
laugardag og sunnudag 13.00 til 16.00
Aðgangur er ókeypis Landssamband
íslenskra frímerkjasafnara

Ókeypis einkaspjall Einkaspjallið
er frítt hjá öllum notendum kanínunnar. Textaspjall + „full screen“ videóspjall m/hljóði (hugbúnaður frá
Flashcoms.com). Samskiptin eru heit á
PurpleRabbit.eu.

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann
og iPad!

MÁ BJÓÐA
YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins

Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða
í margfalt betri upplausn en áður og með
góðu aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma.
Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því
sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi
á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

heimili&hönnun

SVART NAUT Í ELDHÚSINU Svarta nautið í eldhúsinu
hjá Margréti og Hrannari gegnir hlutverki skilaboðaskjóðu
fjölskyldunnar en það er krítartafla sem Margrét fékk í Habitat.
Á nautið er gott að skrifa atriði sem þarf að muna, tímasetningar hjá lækni, hvenær á að skoða bílinn eða bara hvað á að vera á
matseðli kvöldsins.

NUTRILENK
GOLD

Skráðu þig á
síðuna
rir liðina
NUTRILENK fy
t heppni!
– því getur fylg

aklega fyrir okkur eftir máli þegar við vorum
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ningum

úsi í miðbæ Reykjavíkur.

eggja mikið upp úr góðum og hollum mat.

a
nn
rí

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Sigurjón Sigurbjörnsson
langhlaupari

NutriLenk tryggir mér
áframhaldandi ánægju og
árangur í langhlaupum
Sigurjón hóf keppni í langhlaupum árið
1998 og hefur síðan hlaupið maraþon
oftar en 10 sinnum. Í júní 2009 tók Sigurjón
þátt í 100 km ofurmarþoni. „ Í september
sama ár fór ég að verða aumur og stífur í
ökklum, sem leiddi til eymsla í hásin og
leist mér satt að segja ekki á ástandið. Ég
sá NutriLenk Gold auglýsingu, sló til og
prófaði, því fyrir mér er það mikið
kappsmál að geta hreyft mig án vandræða
og allt til vinnandi að viðhalda þeim
lífsgæðum.“

Fékk nánast strax mikla bót
„Eftir smá tíma á NutriLenk Gold hætti ég
að finna til í ökklunum og er nú alveg laus
við verki og stífleika í hásin. Ég hef notað
NutriLenk Gold reglulega í meira en ár og
ætla mér að halda því áfram.“

margfaldur Íslandsmethafi
„Síðan þá hef ég æft og keppt meira en
nokkru sinni áður og verið að ná mjög
góðum árangri í keppni. Til dæmis varð ég
annar Íslendinga í heilmaraþoni í Reykjavíkurmaraþoninu. Nú á árinu setti ég
Íslandsmet í mínum aldursflokki í
maraþoni, hálfu maraþoni og 10 km hlaupi
á braut og hef verið framarlega í flest öllum
hlaupum sem ég hef tekið þátt í. Ég hlakka
til að endurtaka þennan frábæra árangur
með hjálp NutriLenk Gold.“
„Það er frábært að til sé náttúrulegt efni
sem getur bætt liðheilsuna. Ég þreytist
seint á því að benda hlaupafélögum
mínum á NutriLenk, sér í lagi þeim sem eru
á mínum aldri og farnir að kvarta yfir eymslum“ segir Sigurjón ánægður að lokum.

Keppir meira en áður og er

Nokkrar góðar
ástæður til að velja
NUTRILENK GOLD
NUTRILENK Gold er góð forvörn,
ákjósanleg fyrir fólk sem stundar álagsvinnu, álagsíþróttir og þar sem slitgigt
er talin ættgeng.
NUTRILENK Gold er framleitt á einstakan
hátt svo að líkaminn þinn nýti betur virku
efnin í NUTRILENK svo bestur árangur verði.
NUTRILENK Gold viðheldur heilbrigði
liða og beina, svo þú getur lifað
heilbrigðari lífi án verkja og eymsla.
NUTRILENK Gold inniheldur vatnsmeðhöndlað brjósk úr fiskbeinum sem er
öflugt byggingarefni fyrir liði og bein.

---------------------------------------------Hver er munurinn á NUTRILENK Active
og NUTRILENK Gold ?
NUTRILENK Active er hentugt fyrir þá sem
þjást af stirðleika og verkjum í liðum það
hefur jákvæð áhrif á liðvökvann.
NUTRILENK Gold er hentugt fyrir þá
sem þjást af minnkuðu liðbrjóski og
slitnum liðum. Gott byggingarefni fyrir
liðbrjóskið.
Get ég tekið inn hvorutveggja?
- Já það getur unnið
mjög vel saman.

Svefnherbergi undir súð. Um lýsinguna
sér lítill bambi sem lúrir á náttborðinu.
Vaggan er fléttuð úr tágum.

NUTRILENK Gold
er fáanlegt í flestum apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum
stórmarkaðanna.

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf
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Úlfurinn bíður eftir bráð sinni í Rauðhettuherberginu.

Sofið í draumi
Hótelbyggingin hýsti áður fyrstu lestarstöð Mílanóborgar.

MYNDIR/ MASSIMO LISTRI, MARTINA BARBERINI, AKE E:SON

●

Gestum Hótel Maison Moschino í Mílanó opnast sannkölluð draumaveröld.

Maison Moschino heitir ævintýralegt hótel sem var opnað í Mílanó í
fyrra en það er sérstakt gæluverkefni tískuhússins Moschino. Þar
er að finna 65 herbergi og hafa 16
þeirra sérstakt þema. Eitt herbergið minnir á ævintýrið um Rauðhettu, annað er skreytt munum
sem vísa í ævintýrið um Lísu í
Undralandi og enn eitt er fullt af
kökupúðum og kexkökuljósum.
Auk þess má finna herbergi þakið
rauðum rósum, annað alsett slaufum og herbergi með skógar- og
Í einu herberginu er þemað Zzzzzzzzzzz.

Gestir sitja sumir í kjólastólum.

Kökupúðar og kexkökuljós fanga athygli þeirra sem gista í þessu herbergi.

Blómavasar í töskulíki eru sjaldséðir.

Slaufuherbergið sker sig úr.

Hráefni

Húð og hár!
Húð- og hárdagar verða í Reykjavíkur
Apóteki dagana 18. – 20. nóvember.

20% afsláttur
Góðar vörur á frábæru verði!

HZa_VkZ\jg'qHb^/*&&"(()%q;Vm/*&&"(()&qlll#gZnVe#^h

● VIÐARHÚSGÖGN og -húsmunir eru engin tískubóla, hafa
fylgt manninum frá örófi alda, en
eru nú vinsæl sem aldrei fyrr og
margir náttúruverndarsinnar leggja áherslu á að húsgögnin séu úr viði sem ræktaður er í sjálfbærum skógum.
En jafnvel þótt slíku sé ekki
að heilsa gefa viðarhúsgögn
alltaf hlýlegt yfirbragð sem
gerviefnin skortir. Húsgögn
úr náttúrulegum viði eru líka
endingargóð og lítið mál er að
pússa þau upp og lakka
eða mála aftur og aftur.
Kollurinn er úr IKEA og
bakkinn úr ILVA.

skýjaþema svo dæmi séu nefnd.
Hótelið er til húsa í gamalli
byggingu að Viale Monte Grappa
12 en þar var áður fyrsta lestarstöð Mílanóborgar. Rossella Jardini, listrænn stjórnandi Moschino,
segir gesti hótelsins ganga inn í
draumaveröld. Þar er auk þess að
finna hágæða veitingastað, heilsulind og verslun og líkt og á herbergjunum má víða sjá súrrelískum hlutum eins og kjólaklæddum
stólum eða lömpum og blómavösum
í töskulíki bregða fyrir.
-ve

F í t o n / S Í A

Ný alíslensk og hörkuspennandi gamanþáttaröð í 12 þáttum. Siggi Hlemm er fráskilinn
ljúflingur á fertugsaldri sem erfir myndbandaleigu eftir föður sinn. En rekstur myndbandaleigu 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.

ÞAÐ ER AUÐ
AÐ KAUPA Á VELT
SKRIFT Á

klst.
klst.
10
12
fyrir
peninginn?
*

eða

af sjónvarpsefni
hjá rúv

*

af sjónvarpsefni
hjá skjá einum

eða

56 klst.

*

af frábærri skemmtun
fyrir alla fjölskylduna

*Sýningartími að meðaltali á sólarhring.

hvað
ert þú að fá

STOD2.IS

Stöð 2 , Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Nostrað við hvern

hlut af alúð
● Hjartans

list er heimilislegt fyrirtæki við Sogaveginn þar
sem Bragi Baldursson sagar út og smíðar vandaða gripi,
einkum leikföng og jólaskraut. Kona hans, Guðrún Lísa
Erlendsdóttir, leggur líka hönd á plóg. Þau verða með bás í
Jólaþorpinu í Hafnarfirði.
„Hlutirnir eru allir gerðir með
því hugarfari að þeir séu þægilegir viðkomu, gleðji augað og
fólk geti hugsað sér að hafa þá nálægt sér. Það er eitt það skemmtilegasta sem ég lendi í á mörkuðum þegar fólk segir við mig. „Ég
á svona og mér finnst alltaf jafn
gaman að setja það upp.“ Slíkt
gleður mig mikið,“ segir Bragi
Baldursson, sem kveðst búinn að
dunda sér við smíðar frá því hann
man eftir sér.
Meðal þess sem Bragi býr til
eru leikföng, svo sem bílar, bátar,
og dýr að ógleymdum dúkkurúmum. „Ég byrjaði á að smíða dúkkurúm handa dóttur minni og
frænkum hennar fyrir meira en
þrjátíu árum og nú hafa þau gengið til næstu kynslóðar. Ég smíða

allt með það í huga að það endist.
Rúmin eru prófuð þannig að ég
stend í botninum á þeim. Ef þau
þola það ekki þá eiga þau ekki erindi út úr húsinu.“
Þau hjón eru þekkt fyrir útskorna jólaóróa úr sérvöldum
krossviði, sem þau selja í Jólaþorpinu í Hafnarfirði, þar á
meðal hjörtu sem voru upphafið að ævintýrinu og ástæða nafngiftar fyrirtækisins. Bragi sker
út, pússar og málar en Guðrún
Lísa sér um „hjartaþræðingarnar“.
Fyrir þremur árum hlotnaðist þeim sú upphefð að taka þátt
í jólamarkaði Tívolís í Kaupmananhöfn. „Það var skemmtilegt en
strembið,“ segir Bragi brosandi.

Bragi Baldursson á „verkstæði jólasveinsins“ í skúrnum.

Hér er allt að
gerast
því jólin
eru fram
undan.

- gun

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jólatrén hans Braga endast öldum
saman ef vel er farið með þau.

Ísbirnir eru meðal smíðisgripa Braga.

Bragi smíðar
falleg dúkkurúm sem ganga
kynslóða á
milli.
Hjörtun eru ástæða nafngiftar fyrirtækisins Hjartans list.

skraut

● PIPARKÖKUJÓL Víða má fá skraut
sem skírskotar til piparkakna sem eru meðal
einkennismerkja jólanna.
Piparkökuform geta bæði nýst við piparkökugerðina en eru líka hið fínasta jólaskraut, sérstaklega ef bundinn er um
þau fallegur rauður borði. Þá er víða að finna tilvísun til piparkökunnar
í hinu ýmsa skrauti. Verslunin Pipar og salt á Klapparstíg hefur til að
mynda nokkuð úrval af jólaskrauti og öðru því sem viðkemur jólunum.

hönnun

VINDAKÓR 2 – 8
Sölusýning fimmtudaginn 25. nóvember
kl. 12:00 – 14:00
Um er að ræða heildareignina sem í eru 54 íbúðir á mismunandi byggingastigi og selst
í núverandi ástandi. Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér ástand eignarinnar ítarlega.
Möguleiki er á yfirtöku áhvílandi lána.
Tilboð skulu berast fyrir kl. 12:00 þann 10. desember 2010.
Íbúðalánasjóður áskilur sér rétt til að taka hæsta tilboði eða hafna öllum.
Nánari upplýsingar veita Halla í síma 659-4044 og Þórhallur í síma 896-8232.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969

● GÓLFTEPPI EFTIR MCQUEEN Eitt
af síðustu verkefnum tískuhönnuðarins
Alexanders McQueen var hönnun gólfteppa fyrir The Rug Company. Þróun
teppanna tók þrjú ár og niðurstaðan
minnir á gyllta hermannastílinn sem einkenndi síðustu tískulínu McQueen. Teppin eru handgerð úr kasmírull og silki, og
sums staðar má sjá glitta í gyllta þræði.
Hvert teppi tók rúmt hálft ár að framleiða.
Fyrirtækið The Rug Company hyggst nú
sýna teppi McQueen um víða veröld en fyrsta
sýningin verður haldin í Miami, á hönnunarhátíð
sem haldin verður þar nú í desember.
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SKEMMTILEG JÓLATRÉ Á VEGG Ingrid Jansen, hollensk stúlka, smíðaði sér koll

Kollana smíðar
Ingrid úr gömlum kassafjölum
og heklar
sessuna sjálf.

Í jólatrén má
skrúfa króka
og hengja á
þau skemmtilegt skraut.

fyrir tveimur árum úr gömlum kassafjölum. Ofan á setuna heklaði hún litríka sessu.
Fljótlega fór Ingrid að smíða kolla fyrir vini og vandamenn og nú framleiðir hún kolla,
púða, teppi, herðatré og fleira eftir pöntun, undir merkinu Wood & Wool Stool.
Meðal þess sem Ingrid smíðar eru jólatré á vegg úr gömlum kassafjölum. Í
jólatrén er hægt að skrúfa króka eða negla í þau nagla og hengja svo á þá skraut.
Nánar má forvitnast um vörur Ingrid Jansen á vefsíðunni www.woodwoolstool.com

MYND/INGRID JANSEN

MYND/INGRID JANSEN

Hönnun
● KVENLEGAR línur eru
hönnuðinum Nika Zupanc, sem
hannar fyrir hollenska hönnunarfyrirtækið Moooi, innblástur
en sumir geta lesið íturvaxnar
mjaðmir og blúndufald út úr
lömpum hennar.
Þeir fást bæði
sem borð- og
standlampar
og þykir
hönnunin í
senn hefðbundin
og
nútímaleg
enda um að
ræða gamalkunnugt
form með háglans
áferð. Sjá nánar á
www.moooi.com

IÐA
hefur nú til sölu
gjafabréf við hæfi
hvers og eins

Allar
JÓLABÆKUR eru á tilboðsverði
fram að jólum í IÐU
Á laugardaginn milli kl. 14 og 16
kynna barnabókahöfundar SÖLKU nýútkomnar bækur sínar:
Jólasveinarnir – Iðunn Steinsdóttir
Stafasúpan – Áslaug Ólafsdóttir
Loðmar – Auður Ösp Guðmundsdóttir og Embla Vigfúsdóttir
Einnig verður Foreldrahandbókin eftir Þóru Sigurðardóttur kynnt.

Sniðugheit
● UPPÁHALDSHLUTURINN okkar fær stundum ekki að
njóta sín nógu
vel á sófaborðinu eða í hillunum. Þá er
sniðugt að
stafla saman
nokkrum
bókum og
tylla hlutnum ofan á
þær. Þá lyftist
hann upp og nýtur sín betur.
Bókastaflar geta líka þjónað sem
innskotsborð við hlið sófans þar
sem plássið er lítið. Og ef uppáhaldslampinn lýsir sófahornið
ekki nógu vel upp er tilvalið að
stilla nokkrum bókum undir hann
til að birtan falli betur á bókina
sem þú ert auðvitað að lesa í sófanum.

tilboðsverð 1.495,-

tilboðsverð 3.990,-

tilboðsverð 2.190,-

tilboðsverð 2.890,-

tilboðsverð 2.690,-

tilboðsverð 2.890,-

tilboðsverð 2.690,-

tilboðsverð 2.590,-

tilboðsverð 2.995,-

Skipulag
● SKÚFFUR og skápar eiga
sinn árstíma að jólum liðnum
þegar koma þarf skrautinu fyrir á
sínum stað og skipuleggja heimilið upp á nýtt. Fullsnemmt er að
fara að huga að
janúar en engu
að síður er áhugaverð sú þróun í
húsbúnaði þar
sem langir skúffurekkar, skjalaskápar og annað
er farið að sjást
sem stofustáss.
Þessi skemmtilega
skúffueining er úr
IKEA.

þessi tilboðsverð gilda út nóvember
Lækjargata 2a 101 R.sími 5115001 opiða alla daga 9 til 22
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HEIMA VIÐ

AMBILIGHT
BAKLÝSING
upplifun verður með Ambilight Spectra 2.
inkaleyfavarða hönnun Philips stækkar
með að varpa ljósi út frá tækinu á vegginn
tækið. Ambilight breytir sjálfkrafa lit og birtu
ið myndina á skjánum svo upplifunin verður
skarandi. Ljósið má stilla í takt við lit á vegg
að upplifunin helst óbreytt sama hvernig litur
ggnum bakvið tækið. Myndir hreinlega lifna
ð Ambilight Spectra 2.

Elva Dögg Melsteð

s 32PFL7605H
32” Full HD LCD LED sjónvarp með 1920x1080p
upplausn, Pixel Precise HD, 100Hz Clear LCD,
AMBILIGHT SPECTRA 2 baklýsingu, HD natural motion,
500.000:1 skerpu, 2ms svartíma, 40w RMS Virtual 2.1
hljóð, stafrænum háskerpu DVB-T móttakara, USB, VGA,
Scart, 4x HDMI, Net TV (YouTube o.fl) ofl.

● NÆSTA FRAMKVÆMD

Á HEIMILINU VERÐUR...
að mála ganginn og stofuna þegar yngsta barnið er
komið af þeim aldri þegar
vinsælt er að myndskreyta
veggina.

TILBOÐ

179.995

FULLT VERÐ 229.995
● Á STOFUVEGGNUM
MÍNUM HANGIR... stór
ljósmynd eftir Ara Magg af
fiskikörum á Flateyri.
● EFTIRLÆTISHÚSGAGNIÐ MITT ER... gamla
píanóið sem dóttir mín æfir sig
mikið á þessa dagana.

37 TOMMUR
Philips 37PFL7605H

Philips 42PFL7695H

TILBOÐ

229.995

● SÍÐASTI HLUTUR SEM

ÉG KEYPTI INN Á HEIMILIÐ VAR... smáhlutahilla og

FULLT VERÐ 279.995

motta í herbergi sonar míns.

42 TOMMUR
TILBOÐ

279.995

FULLT VERÐ 299.995

46 TOMMUR
Philips 46PFL7605H

TILBOÐ

349.995

FULLT VERÐ 449.995

PHILIPS ER EINN VIRTASTI FRAMLEIÐANDI HEIMS Á SJÓNVÖRPUM OG HEFUR HLOTIÐ FLEIRI EISA VERÐLAUN FYRIR SJÓNVÖRP EN NOKKUR ANNAR.

2010-2011

● Í AUGNABLIKINU
LANGAR MIG Í... nýjan sófa.
Alveg svakalega mikið.

BEST EUROPEAN LCD-TV
Philips 46PFL9705

Philips fékk EISA
verðlaun fyrir
besta sjónvarp
Evrópu 2010.

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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að ég væri reyndar óreglulegur
nemandi, sem þýddi að ég fékk
ekki einkunn fyrir mætingu.“

RAGNA MÆLIR MEÐ ...

Á undan í skóla
Menntaskólafélagarnir voru
reyndar flestir árinu eldri, því
Ragna fór fimm ára í sex ára
bekk. „Fóstrurnar á leikskólanum
höfðu áhyggjur af því að ég myndi
staðna í þroska ef ég fengi ekki
að fara í skóla, ég var alltaf með
eldri krökkum og var orðin læs og
svona,“ segir Ragna og brosir.
„Svo jafnaðist þetta út í háskóla
en BA-námið tók ég á fjórum og
hálfu ári enda var ég á fullu að
búa mig undir Ólympíuleikana
2008. Að loknu BA-námi ákvað ég
að taka mér hlé og einbeita mér að
undirbúningi fyrir Ólympíuleikana 2012. En ég ætla mér pottþétt
að læra meira, við erum að spá í að
fara til Barcelona.“
Við eru Ragna og kærastinn
hennar Steinn Baugur Gunnarsson. Hann er í heimspeki og hafa
þau hug á að flytja til Barcelona.
„Ég er að velta fyrir mér íþróttasálfræði, ég hef lengi heillast mjög
mikið af henni. Ég er alltaf að velta
því fyrir mér af hverju sumu fólki

Ég mæli með hollum mat, sjálf borða
ég á staðnum Manni lifandi alla daga og
réttirnir þar eru frábærir. Ég reyni að borða
lífrænan mat eins oft og ég get. Kjúklingasalatið þeirra er til dæmis frábært, hér er
uppskriftin að því:

Ég er bara svo ótrúlega heimakær og
finnst svo gott að
vera í kringum fjölskyldu og vini á Íslandi að ég treysti
mér aldrei til þess að
flytja út.

Fyrir líkamann:

Kjúklingasalat Manns lifandi:
Fyrir 4 eða fleiri á innan við 10 mínútum.
4 stk. tilbúnar kjúklingabringur frá Manni
lifandi
1 rauð lífræn paprika (skorin í strimla)
poki af blönduðu salati
1 rauður laukur (skorinn í
þunnar sneiðar)
box af lífrænum kirsuberjatómötum
1 dós tamarisólblómafræ

handfylli af fersku
kóriander (eða
steinselju)
Kjúklingabringur
skornar í strimla.
Blandið salati, papriku,
tómötum og lauk saman
og setjið sólblómafræ og
kóriander ofan á. Berið fram með
lífrænni extra virgin ólífuolíu, balsamediki og svörtum pipar.
Svo bý ég oft til sushi heima með
kærastanum mínum en
það er eitt það besta
sem ég fæ. Mæli
sérstaklega með Kaliforníurúllu.

Fyrir sálina:
Uppáhaldssjálfshjálparbækurnar mínar
eru Munkurinn sem seldi sportbílinn
sinn eftir Robin Sharma og Skyndibitar
fyrir sálina eftir Barbara Berger. Fyrir þá sem vilja
setja sér markmið mæli ég með The Leader
Who Had No Title eftir Robin Sharma og Meiri
hamingja eftir Tal Ben Shahar.
Ég fíla pælingar Sókratesar um náttúru samfélagsins og
siði og spurningar hans á borð við hvers konar líf er þess
virði að því sé lifað? Hann pældi mikið í hamingjunni og
hvernig fólk gæti gert líf sitt eins gott og mögulegt væri.
Núlifandi Dalai Lama talar mikið um samúð og hvernig við eigum að öðlast innri frið og hjartahlýju. Að
hamingja okkar velti mikið á því að gera vel við aðra.
Bækurnar hans Dalai Lama eru allar mjög áhugaverðar
og ég hef lært mikið af þeim.

ATH SÍÐASTA HELGIN

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR

gengur betur í lífinu en öðru og
hef reyndar sjálf reynt að tileinka
mér góða hluti frá því sem ég tek
mér til fyrirmyndar.“

Stóri bróðir fyrirmynd
Þegar hún er beðin um að
nefna fyrirmyndir er Ragna ekki
sein að nefna bróður sinn Ingólf
Ingólfsson á nafn. „Hann hefur
alltaf verið hetjan mín og mín
stoð og stytta. Ég hitti hann reglulega, fer í hnykk til hans því hann
er kírópraktor. Við höfum einnig
verið mjög dugleg að ferðast
saman. Hann hefur komið að hitta
mig þegar ég hef verið að keppa
á fjarlægum og spennandi slóðum
og við ferðast um.“
Foreldrar Rögnu hafa líka reynst
henni mikil stoð og stytta. „Þau
hafa alltaf stutt við bakið á mér og
fylgst með,“ segir Ragna, sem er
tengd fjölskyldu sinni svo nánum
böndum að hún gat ekki hugsað sér
að flytja út á menntaskólaárunum,
en þá var þrýst á hana að hefja
æfingar í Danmörku.
Með lítið hjarta
„Ég var bara ekki tilbúin í það þá.
Á tímabili þegar ég var 18 eða 19
spilaði ég fyrir danskan klúbb og
flaug utan til æfinga. Ég er bara
svo ótrúlega heimakær og finnst
svo gott að vera í kringum fjölskyldu og vini á Íslandi. Ætli ég sé
ekki með svona lítið hjarta.“
Þrátt fyrir að hafa í mörgu að
snúast hefur Ragna samt fundið sér tíma fyrir nýtt áhugamál,
golfið. „Ég spilaði mjög mikið í
sumar,“ segir Ragna, sem gerði sér
meðal annars lítið fyrir og sigraði
í meistaramóti Nesklúbbsins í Bflokki kvenna. „Ég var einmitt
búin að setja mér það markmið að
sigra. Ég gæti vel hugsað mér að
spila meira golf þegar ég hætti í
badmintoninu,“ segir Ragna, sem
reiknar með því að draga sig í hlé
eftir Ólympíuleikana 2012 og halda
þá í framhaldsnám. „Mig langar að
læra í Evrópu og þá er stutt að fara
heim, kannski Barcelona eins og
áður sagði. Ég get hugsað mér að
flytja út fyrst ég er ekki ein.“

FRÁ 29. OKT. TIL 21. NÓV.
GÍFURLEGT ÚRVAL AF ÖLLUM TEGUNDUM
TÓNLISTAR, HLJÓÐBÓKA OG DVD MYNDA
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Með djöfulinn í eftirdragi
Paul McGrath glímdi við áfengissýki og þunglyndi en samt var hann knattspyrnumaður í allra fremstu röð. Saga McGrath er
ótrúleg. Hann ólst upp á munaðarleysingjahælum. Hann lá á spítala í ár þar sem hnén greru saman. Skömmu seinna samdi
hann við Manchester United. Á ferlinum lék hann oft undir áhrifum áfengis. Trausti Hafliðason rýndi í ævisögu McGrath.

P

aul McGrath gengur
hægum skrefum inn
á Villa Park. Hann er
þannig fyrir utan völlinn – hægur. Hann segir
fátt, forðast margmenni
og að sjálfsögðu fjölmiðla eins og
heitan eldinn. Glöggir áhorfendur í
stúkunni taka samt eftir því að hann
er með svitabönd á sitthvorri hendinni. McGrath leikur aldrei með
svitaband.
Flestir sem fylgjast eitthvað með
fótbolta þekkja sögur óþekku strákanna, eins og Diego Maradona, Paul
Gascoigne og Tony Adams. Fyrir
nokkrum árum hefði enginn sett
Paul McGrath í þennan hóp. Þennan hægláta Íra sem var fæddur til
að skalla frá. Ævisaga hans, sem
á frummálinu nefnist „Back from
the Brink“, breytti ásýnd mannsins. Paul McGrath var með djöfulinn í eftirdragi í gegnum mestallan
atvinnumannaferilinn. Hann glímdi
við áfengissýki og þunglyndi og var
svo langt leiddur að nokkrum sinnum reyndi hann að stytta sér aldur.
Þegar hann gekk inn á Villa Park
með svitaband á sitthvorum úlnliðnum var það til að fela sárin. Nokkrum dögum áður hafði hann skorið
sig á púls en sonur hans, þá fjögurra
eða fimm ára gamall, hafði hringt í
hjálp á réttum tíma. McGrath slapp
eins og hann hafði gert nokkrum
sinnum áður og átti eftir að gera
oftar.

Sendur á munaðarleysingjahæli
Saga McGrath er ótrúleg og uppvaxtarár hans voru harla óvenjuleg
fyrir evrópskan knattspyrnumann í
fremstu röð. Betty McGrath, móðir
hans, bjó hjá foreldrum sínum í
Dublin þegar hún varð ófrísk eftir
nígerískan mann. Hún þorði ekki
fyrir sitt litla líf að láta foreldrana vita af ástandinu og fór því til
London, þar sem hún eignaðist litla
drenginn hinn 4. desember árið
1959.
Þegar drengurinn var orðinn fjögurra vikna fór Betty með hann til
Írlands og skildi hann eftir á munaðarleysingjahæli. Paul Nwobilo, síðar
Paul McGrath, ólst upp á slíkum
hælum allt til 18 ára aldurs. Móðir
hans hafði reyndar uppi á honum
þegar hann var orðinn nokkurra
ára gamall og eftir það fékk hann
stundum að vera „heima“ hjá sér
um helgar og á hátíðisdögum. Þetta
fyrirkomulag var reyndar ekki vel
séð hjá forstöðumönnum munaðarleysingjahælanna, sem töldu það
ósanngjarnt gagnvart hinum munaðarlausu börnunum. Árin á munaðarleysingjahælunum mótuðu manninn. Kynþáttafordómar og harðræði
urðu til þess að hann dróst sífellt
lengra inn í skelina. Allan sinn
knattspyrnuferil óttaðist hann að
fólk sæi í gegnum sig og jafnvel
þegar hann tók við verðlaunum
sem besti leikmaður
ensku úrvalsdeilda r i n na r á r ið
1993 bergmálaði í huga hans
„þú átt ekki
heima hérna“.

HVAÐ SEGJA ÞEIR?
Taktur í öllu
„Miðað við það sem gekk á í lífinu
hjá honum er ótrúlegt að hann
hafi getað leikið á því plani sem
hann gerði. Það var nánast eitthvað músíkalskt við það hvernig
hann hreyfði sig inni á vellinum.
Það var taktur í öllu.“
Alex Ferguson, framkvæmdastjóri
Manchester United.

Erfitt að bresta ekki í grát
„Það er auðvelt að segja við
einhvern að hann eigi ekki að
gera þetta eða hitt en ég held að
ég hefði líka drukkið ef ég hefði
gengið í gegnum það sama og
Paul. Það var erfitt að bresta ekki í
grát þegar maður hlustaði á hann
segja sína sögu.”
Graham Taylor, framkvæmdastjóri Aston Villa.

Hvernig fer hann að þessu?
„Ég veit að Paul fékk sér stundum
tvo eða þrjá bjóra fyrir leik með
Aston Villa en samt var hann oft
besti leikmaður vallarins. Þá hugsaði ég með mér‚ Jesús hvernig fer
hann að þessu?“
Ray Houghton, leikmaður Liverpool og félagi í írska landsliðinu.

Vinnie Jones hvað!

Í LEIK MEÐ ASTON VILLA Paul McGrath í leik með Aston Villa gegn Manchester City í nóvember árið 1995. Villa tapaði 1-0. Ári eftir

leikinn rann samningur McGrath við Aston Villa út og hann gekk til liðs við Derby County.

McGrath kynntist fótbolta fyrst
á munaðarleysingjahælinu. Það var
ást við fyrstu sýn. Þegar hann var
með boltann öðlaðist hann sjálfstraust. Hann var bestur í fótbolta,
svo einfalt var það. Hjólin fóru fyrst
að snúast hjá McGrath þegar hann
var átján ára og ákvað að ganga
til liðs Dalkey United í Dublin.
Stjórnarformaður liðsins hét Frank
Mullen en í stjórninni var líka Billy
Behan, sem þá var einn helsti njósnari Manchester United á Írlandi.
Fyrsti leikur McGrath með Dalkey
var æfingaleikur gegn þýska liðinu
Wattenscheid.
Frank Mullen: „Ég stóð við hliðina á Billy Behan og Paul var gjörsamlega ótrúlegur. Eftir tíu til fimmtán mínútur vissu allir að þeir voru
að fylgjast með leikmanni sem var
í öðrum klassa. Við vissum í raun
ekkert um hann en hann var stórkostlegur. Þá sagði Billy við mig,
„þessi strákur fer á Old Trafford“.

Fyrsti sopinn – fullur í viku
Paul McGrath mátti samt bíða í
fjögur ár þar til sá draumur rættist. Ýmislegt átti eftir að gerast í
millitíðinni. Ári eftir leikinn gegn

Wattenscheid í Dublin fór McGrath
með Dalkey United til Þýskalands
þar sem endurgjalda átti Wattenscheid greiðann og spila æfingaleik
í Bochum. Þar kynntist McGrath
áfengi – hann datt í það. Það byrjaði
með Pernod og sérríi. „Jesús, þetta
er magnað,“ hugsaði McGrath með
sér þegar hann fann fyrstu áhrif
áfengisvímunnar. Hann lýsir fyrstu
kynnum sínum af áfengi svona: „Ég
sat inni á hótelherbergi og fann
hvernig ég varð allur rólegri. Mér
fannst ég verða ósýnilegur. Síðan
varð mér flökurt og svo man ég ekkert meira. Daginn eftir lýstu liðsfélagar mínir kvöldinu fyrir mér. Það
stoppaði mig samt ekki því ég vildi
aftur finna þessa frelsistilfinningu.
Mig langaði í meira.“
McGrath var í viku með Dalkey
United í Þýskalandi og var fullur í viku. Hann gerði merkilega
uppgötvun, hann gat leikið fótbolta undir áhrifum áfengis. Þetta
átti eftir að móta ferilinn það sem
eftir var. Þegar hann kom aftur til
Írlands eftir Þýskalandsferðina fékk
hann sér ekki í glas. Sjálfur segist
hann ekki vita hvers vegna, nema að
kannski hafi hann innst inni vitað að
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„Menn eins og Vinnie Jones voru
ekki harðir á okkar mælikvarða.
Paul var eins og gamalt tekk. Hann
var mjög harður. Ég held að fólk
átti sig ekki á því hversu harður
hann var þegar hann var reittur til
reiði.“
Shaun Teale, varnarmaður hjá
Aston Villa.

það myndi enda í vitleysu.

Lá nakinn undir laki í eigin þvagi
Stuttu eftir ferðina gerðust merkilegir hlutir. Merkilegir er reyndar
kannski ekki rétta orðið því hann
brotnaði saman, hrundi eins og
spilaborg og varð fastur í hlutlausum í tólf mánuði. Hann var lagður
inn á sjúkrahús og sjálfur segist
hann ekkert muna frá þessum tíma
nema óskýrar raddir fólks sem var
að reyna að tala við hann. Meðferðin sem hann fékk á St. Vincent‘s
sjúkrahúsinu í Dublin var hörmuleg.
Hann var látinn liggja nakinn undir
laki uppi í rúmi. Lyfjum var dælt í
hann og hann settur í köld böð. Oft
lá hann í eigin þvagi og saur og
hann fékk legusár um allan líkamann, í andlit og hnén á honum gréru
saman. Meðferðin var það slæm að
hann var nánast með afli fluttur á
annað sjúkrahús. Frásögn McGrath
frá þessum tíma er eðlilega í móðu
og sjálfur segist hann ekki vita
nákvæmlega hvenær hann náði sér
en það gerðist hægt og rólega og
smám saman fór hann aftur að lifa
lífinu og spila fótbolta.
Árið 1981 gekk McGrath til liðs

við írska liðið St. Patrick’s Athletic
og vakti fljótlega athygli. Tilboð
bárust frá Manchester City, Luton
Town og Watford en það sem meira
var: Ron Atkinson, framkvæmdastjóri Manchester United, vildi
fá hann til reynslu. Árið 1982 fór
McGrath til United. Eftir einn
mánuð til reynslu ákvað Atkinson
að slá til og kaupa McGrath fyrir
45 þúsund pund og borgaði honum
nokkur hundruð pund á viku.

Minnti á Gullit
Ron Atkinson: „Í fyrsta skipti sem
ég kom auga á hæfileika Pauls stóð
ég við gluggann inni á skrifstofu
og var að fylgjast með æfingu. Það
var eitthvað við hann. Hann minnti
mig á Ruud Gullit. Ég hafði sjálfur
reynt að kaupa Gullit þegar hann
var ungur og það var eitthvað í
hreyfingum Pauls sem minnti mig
á Hollendinginn. Svo skemmtilega
vildi til að mörgum árum seinna
hitti ég hollenska landsliðsmarkvörðinn Hans van Breukelen, við
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FERILL PAUL MCGRATH FRÁ 1981 TIL 1998

St. Patrick’s Athletic 1981-1982
Leikir: 27
Mörk: 4
Titlar: Enginn
Kostaði ekkert

Manchester United 1982-1989
Leikir: 163
Mörk: 12
Titlar: Bikarmeistari 1983 og 1985
Keyptur á 45.000 pund

Aston Villa 1989-1996
Leikir: 252
Mörk: 9
Titlar: Deildarbikar 1994 og 1996
Keyptur á 425.000 pund

Derby County 1996-1997
Leikir: 24
Mörk: 0
Titlar: Enginn
Frjáls sala

Sheffield United 1997-1998
Leikir: 12
Mörk: 0
Titlar: Enginn
Frjáls sala

Írland 1985-1997
Leikir: 83
Mörk: 8

Við bjóðum
til bókajóla...
Nýir íslenskir krimmar á kynningartilboði!

Morgunengill
****

3.980,3.950,Mörg eru ljónsins eyru
****

3.980,Martröð millanna

Athugið að kynningarverð gilda aðeins til 22. nóvember
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fórum að ræða um Paul og van
Breukelen sagði: „Veistu, hann
minnir mig á Gullit...“
Fyrsta veturinn með United lék
McGrath mestmegnis með varaliðinu en þó fékk hann að spila 14 leiki
með aðalliðinu. Hægt og bítandi
vann McGrath sér sæti í aðalliðinu
og á öðru tímabili sínu var honum
boðinn nýr langtímasamningur.
Eftir á segist hann sjá eftir því að
hafa skrifað undir því samningurinn var til sjö ára og launin voru
500 pund á viku. Bestu menn liðsins voru með áttföld þau laun.

Slagsmál við bandaríska hermenn
McGrath var sæmilega spakur á
sínu fyrsta tímabili en sumarið
1983 fór liðið í æfingaferð til Mallorca. McGrath datt þá í það og lenti
í útistöðum við bandaríska hermenn
sem létu hann fá það óþvegið. Daginn eftir vaknaði hann í rifnum
fötum og með glóðarauga. Svipað
gerðist í æfingaferð sem farin var
til Amsterdam sama sumar. Þar
datt hann í það, lenti í áflogum og
gat ekki leikið með liðinu. „Ég sat
bara uppi í stúku með sólgleraugu,“
segir McGrath.
Engin áhugamál nema áfengi
Þó að McGrath hafi á sínum ferli

með United leikið rúmlega 160 leiki
var hann oft meiddur. Hnéð var að
plaga hann og fór hann átta sinnum
í uppskurð vegna hnémeiðsla. Þegar
hann var meiddur var enn meira tilefni til að grípa til bokkunnar.
Paul McGrath: „Auðvitað var ég
drykkjubolti. Hversu mikill? Nógu
mikill. Í dag yrði ég líklega dæmdur
sem súrrandi fyllibytta en um miðjan níunda áratuginn var viðhorfið
annað. Bjór var jafnmikill hluti af
lífi flestra knattspyrnumanna og
pasta er í dag. Þegar líða fór á ferilinn datt ég í það hvenær sem ég gat.
Ég útskrifaðist úr bjórnum og fór að
drekka vodka og aðra sterka drykki.
Í meiðslum var lítið annað að gera
en drekka. Hvað annað gat maður
gert? Golf? Snóker? Ég var ekki
kylfingur og nennti lítið að spila
snóker. Ég átti engin áhugamál.“
Haustið 1986 breyttist allt hjá
United. Alex Ferguson, framkvæmda stjóri Aberdeen, var
fenginn til að taka við af Atkinson. Ferguson hafði meðal annars
gert Aberdeen að Evrópumeisturum bikarhafa 1983 og hafði síðar
hafnað tilboðum frá Glasgow Rangers, Arsenal og Tottenham.

Ferguson losar sig við McGrath
Áður en Ferguson tók við Manchester United var liðið frægt fyrir
drykkjuskap og titlaleysi. McGrath
var ekki eini drykkjusvelgurinn.

ÞRÍR GÓÐIR Paul McGrath ásamt Alex Ferguson, framkvæmdastjóra Manchester United, og Bryan Robson. Myndin er tekin í

febrúar árið 1987.
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Hann átti til dæmis ekki í erfiðleikum að draga Norman Whiteside
með sér út á pöbb og þá voru Bryan
Robson, Kevin Moran og Gordon
Strachan einnig oftast til í að fá sér.
Ferguson þoldi þetta ekki og losaði
sig fljótlega við mestu bytturnar,
þar á meðal McGrath.
Ferguson viðurkennir að þegar
hann hafi tekið við United hafi
hann ekki verið sjóaður stjóri.
Hjá Aberdeen hafi hann verið með
unga leikmenn sem allir hafi borið
virðingu fyrir honum en hjá United hafi stemmningin verið öðruvísi. McGrath var alltaf inni í skelinni og sagði fátt. Það var erfitt að
ná til hans og Ferguson beitti röngum aðferðum til þess – hárblásaraaðferðin virkaði ekki á McGrath.
Alex Ferguson: „Ég var ekki nógu
reyndur til að átta mig á því hvernig
ég ætti að ná til Paul McGrath. Í dag
myndi ég nota aðra aðferð. Ég myndi
leggja höndina föðurlega á öxlina á
honum og tala rólega við hann.“
Þegar Ferguson var með United
stóð McGrath sig oftast með sóma
inni á fótboltavellinum. Árið 1987

sé Jim Walker sjúkraþjálfara, sem
McGrath kallar einn sinn besta og
nánasta vin. Með Aston Villa varð
hann deildarbikarmeistari árið 1994
og 1996, liðið þótti skemmtilegt og
var oft í toppbaráttunni. Á fyrsta
tímabili McGrath hjá Aston Villa
endaði liðið í öðru sæti deildarinnar
og Graham Taylor var ráðinn þjálfari enska landsliðsins. Sumarið 1990
var dr. Josef Venglos ráðinn framkvæmdastjóri Villa.

Týndur á fylleríi
Drykkjuvandræðin mögnuðust
þegar McGrath var hjá Aston Villa.
Oft átti hann það til að láta sig einfaldlega hverfa og þá vissi enginn
hvar hann var nema kannski Jim
Walker. Eftir landsleik Íra gegn
Tyrkjum í Dublin haustið 1990 lét
McGrath sig hverfa.
Jim Walker: „Í þetta skiptið dróst
þetta lengur en venjulega. Hann
missti af leik á laugardegi og allir
í liðinu vissu að hann væri á fylleríi en sem betur fer hafði ekkert
lekið í fjölmiðla. Ég komst að því að
hann væri með einhverri stúlku í

miðla og til þessa dags veit David
ekki hvað gekk raunverulega á.“
Í apríl 1991 reyndi McGrath að
svipta sig lífi með því að sturta í sig
lyfjum en læknum tókst að dæla upp
úr honum. Aftur slapp McGrath. Í
maí var Venglos rekinn og Ron
Atkinson var ráðinn til Aston Villa.

Blindfullur í leik á Írlandi
Sumarið 1991 fór Aston Villa í
æfingaferð til Írlands. Nokkrum
klukkustundum fyrir leik gegn Shelbourne var McGrath blindfullur.
Atkinson var þá að missa þolinmæðina og tók ekki í mál að McGrath
léki ekki. Atkinson ákvað meira að
segja að gera McGrath að fyrirliða
því samlandar hans væru komnir til
að sjá hann leika. Þar með var það
ákveðið. Eftir fimm mínútna leik
fékk Aston Villa aukaspyrnu á miðjum vellinum.
Jim Walker: „Paul tók aldrei aukaspyrnur. Í þetta skiptið ákvað hann
samt að gera það. Hann stillti boltanum upp, gekk fimm skref aftur á
bak og svo fimm í viðbót. Ég man að
ég hugsaði með mér, hvað er hann

Um miðjan níunda áratuginn var viðhorfið annað. Bjór
var jafnmikill hluti af lífi flestra knattspyrnumanna og
pasta er í dag.
að gera? Það næsta sem ég sé er að
Paul hleypur að boltanum eins hratt
og hann getur og sparkar í jörðina.
Boltinn rúllar svona fimm metra
áfram.“
Ron Atkinson: „Ég kallaði í
Gordon Cowans (leikmann Aston
Villa) og bað hann um að segja Paul
að leggjast á völlinn og kvarta undan
ökklameiðslum. Hann gerði það og
var studdur af leikvelli „meiddur“.
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var hann meðal annars valinn í
úrvalslið ensku deildarinn og lék
með því gegn heimsúrvalinu. „Við
unnum leikinn 3-0 og frammistaða
mín gegn Diego Maradona var lofuð
í hvívetna,“ segir McGrath.

JÓLAGJAFIRNAR
fást í Eirvík

KAFFIVÉLAR - MATVINNSLUVÉLAR - POTTAR & PÖNNUR
SAFAPRESSUR - ELDHÚSÁHÖLD - RYKSUGUR

Opið í dag laugardag frá kl. 11:00-15:00
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100 þúsund pund fyrir að hætta
Drykkjuvandræðin og hnémeiðslin urðu til þess að árið 1989 bauð
Ferguson McGrath 100 þúsund pund
og góðgerðarleik fyrir að hætta í
fótbolta. McGrath var 29 ára og árslaunin hans voru í kringum 50 þúsund pund, sem þýðir að hann var
með launalægstu knattspyrnumönnum United. Í fyrstu þótti McGrath
boðið rausnarlegt en eftir umhugsun
ákvað hann að hafna því. Fjölmörg
lið höfðu áhuga á kröftum Írans.
Að lokum var það Graham Taylor
sem keypti McGrath til Aston Villa
fyrir 425 þúsund pund og borgaði
honum þrefalt hærri laun en hann
hafði haft hjá Manchester United.
Þá hófst nýr kafli í lífi McGrath.
Paul McGrath: „Taylor hefði ekki
getað ímyndað sér í hverju hann
var að fjárfesta. Ég var í algjörri
ringulreið. Drykkjan og hnén voru
smávægilegir gallar miðað við þá
tilfinningalegu erfiðleika sem ég
glímdi við.“
Áður en McGrath var kynntur
fyrir stuðningsmönnum Villa og fjölmiðlum hellti hann í sig einni Southern Comfort og komst þannig gegnum kynninguna. „Ég vissi að þetta
var ekki í lagi en ég vissi líka að ég
þyrfti áfengi til að komast í gegnum
þennan dag. Ég hugsaði með mér að
ég myndi borga þeim til baka inni á
vellinum,“ segir McGrath.
McGrath stóð við það því hjá
Aston Villa átti hann sín bestu ár
inni á vellinum. Hnén plöguðu hann
vissulega stundum en hann fór samt
ekki í einn einasta uppskurð þökk

BESTUR Paul McGrath var valinn besti

leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar árið
1993.
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Manchester (McGrath var að halda
framhjá). Ég ók þangað og bankaði
upp á heima hjá Paul, sem dauðbrá
við að sjá mig. Ég dröslaði honum
í bílinn og ók með hann á æfingasvæði Aston Villa þar sem ég lét
renna í heitt bað og McGrath sofnaði
fljótlega í baðkerinu. Þetta var frídagur og enginn á svæðinu. Síðan er
bankað. Það er David Moore, blaðamaður á Daily Mirror.“
Moore: „ Ég hef traustar heimildir
fyrir því að McGrath sé týndur einhvers staðar á fylleríi.“
Walker: „Nei, það er ekki rétt.“
Moore: „Jim, þessi heimild hefur
aldrei brugðist. Aldrei.“
Walker: „Það er samt ekki rétt.“
Moore: „Jim, þú getur ekki haldið verndarhendi yfir honum. Fólk er
farið að átta sig á því að það er eitthvað að.“
„Ég fór með David inn og sagði
við Paul: þetta er David, hann heldur
að þú sért týndur. Paul var orðinn
hressari og leit ágætlega út en David
blygðaðist sín og baðst afsökunar.
Sagði að þessi heimild hefði aldrei
svikið hann áður. Enn og aftur slapp
McGrath, fréttin komst aldrei í fjöl-

Besti leikmaður Úrvalsdeildarinnar
Árið 1993 var Paul McGrath valinn
besti leikmaður Úrvalsdeildarinnar,
sem er ótrúlegt afrek hjá manni sem
var með allt niður um sig fyrir utan
fótboltavöllinn.
Paul McGrath: „Besta leiktímabil
lífs míns er í raun ráðgáta. Allt
umrótið í lífi mínu var á bak og
burt klukkan þrjú á laugardögum.
Ég fann mér skjól inni á vellinum.
Aðeins þar hafði ég fullkomna
stjórn.“
McGrath var valinn leikmaður
ársins af stuðningsmönnum Aston
Villa fjögur ár í röð. Eftir að hann
hætti hjá liðinu fjaraði ferillinn
rólega út. Hann lék 24 leiki með
Derby County og 12 leiki með Sheffield United áður en hann lagði skóna
á hilluna árið 1998.
Eftir það gekk ýmislegt á í lífi
McGrath. Árið 2002 samdi hann við
BBC um að lýsa leikjum á Heimsmeistaramótinu í Japan og SuðurKóreu. Í flugvélinni á leiðinni til
Japan datt hann í það og rétt komst
inn á hótelið í Tókýó áður en hann
var sendur aftur heim. Sjónvarpsferillinn var því andvana fæddur.
Botninum náði McGrath árið 2005
þegar honum var stungið í steininn
fyrir að hóta fjölskyldunni sinni.
Eftir það fór hann í meðferð. Í dag
tekur Paul McGrath bara einn dag
fyrir í einu.
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Prinsessudraumurinn
Það er ekki alltaf tekið út með sældinni að vera prinsessa. Endalaus boð og bönn og þá sérstaklega varðandi hverju skal klæðast
og hverju ekki. Sumar eru smart en aðrar virðast ekki geta tekið góðar ákvarðanir varðandi klæðaburð. Álfrún Pálsdóttir komst
að því að tískuvitið fylgir ekki alltaf prinsessutitlinum.

L

ýsingarorðið settlegur á best við þegar
talað er um prinsessur. Þær eru, eða
eiga að vera, settlegar í framkomu, málfari og klæðaburði. Allt straujað og stíft
og pífukjólar í væmnum litum virðast
einkennisbúningar prinsessna.
Ungu prinsessurnar í nágrannalöndum okkar
virðast sumar ætla að falla í þessa gryfju, að
klæða sig svo settlega að þær bæta mörgum árum
á sig. Aðrar þora samt að taka skrefið í átt að
nútímanum þrátt fyrir að bera demantakórónu.

NÚTÍMALEGAR: PRINSESSUR SEM ÞORA AÐ GANGA Í NÝJUSTU TÍSKU

KRÓNPRINSESSAN Viktoría
krónprinsessa hefur tekið sig á
í fatavali eftir að hún gifti sig,
Það er sjaldgæf sjón að sjá
prinsessur í stuttum kjólum við
opinber tilefni eins og þessum
ljósbláa. Þó svo að hún klæðist
frekar settlegri drakt tekst henni
að flikka upp á hana með stórri
nælu.

HRESSANDI Alþýðustúlkan Mette
Marit tók létt spor á Nóbelshátíðinni í fyrra í fallegum vínrauðum
kjól.

TILVONANDI DANADROTTNING Hin ástralska Mary,

sem er gift Friðriki krónprins, hefur hlotið mikið
lof í Danmörku fyrir að þora að klæðast nýjustu
tísku og ber hún oftast af í konunglegum veislum
þar sem pífur og sykursætir litir eru allsráðandi.

SAMFESTINGUR

Mary gengur hér
skrefinu lengra og
klæðist skemmtilegum samfestingi
á rauða dreglinum.

FALLEGT
HÁRSKRAUT

NÝGRÆÐINGURINN Ætli Kate Middleton, sem er nýtrúlofuð inn í bresku konungsfjölskylduna, verði ein af þessum
gamaldags prinsessum eða verðandi tískufyrirmynd?
Skandinavískir miðlar vilja líka henni við Mary Danaprinsessu en aðrir staðhæfa að hún muni þurfa að fylgja
ströngum reglum um klæðaburð.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Danska prinsessan Mary
Donaldson kann
á klæða sig.
Hér er hún í
skrautlegri kápu
og gefur hárskrautið þessu
skemmtilegan
blæ.

UTANAÐKOMANDI Mary og Mette Marit eru giftar inn í
konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum. Þær hafa báðar þótt
nútímalegar í klæðaburði. Vonum bara að þær detti ekki í
sama farið og margar aðrar prinsessur.

ÚTI ER ÆVINTÝRI: SYKURHÚÐIR KJÓLAR ÆTTU AÐ HEYRA SÖGUNNI TIL

KLÚTUR Mette Marit var ekki

eins nútímaleg þegar hún
valdi að hafa þennan klút
um hálsinn.

SYKURHÚÐAÐ Madeleine SvíaprinsEKKI NÓGU GOTT Svíar eru ekki ánægðir með yngstu prinsessu konungsfjöl-

skyldunnar, Madeleine. Þarlendir tískuspekingar hafa gagnrýnt hana fyrir
að vera of sólbrún, með of ljóst hár og að klæðast ekki í samræmi við tísku
nútímans. Dæmi hver fyrir sig en þess ber að geta að Madeleine er 27 ára
gömul.

essu tókst að bæta á sig mörgum
árum með að klæðast þessum ljósbláa pífukjól við demantakórónuna í
brúðkaupi systur sinnar í sumar.

LJÓSBLÁTT Tilvonandi drottning Noregs, Mette Marit, var ekkert sérlega smart í brúðkaupi Viktoríu Svíaprinsessu í sumar.
Hún var þó í stíl við dregilinn.
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Prjónahúfa. Litir: Svört, off-white. Dömustærðir.
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Hlý vetrarúlpa með hettu og loðkraga. Svört og ljósbrún
í dömustærðum. Svört, brún og rauð í herrastærðum.

Síð og aðsniðin vetrarúlpa með hlýju fóðri.
Litir: Svört, rauð. Dömustærðir.
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Prjónavettlingar með ﬂísfóðri. Litir: Svartir, off-white.
Dömustærðir.
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Gönguskór með vatnsheldri AQUAMAX öndunarﬁlmu
og slitsterkum VIBRAM sóla með góðu gripi.
Dömu- og herrastærðir.

Mittisúlpa með hlýju fóðri og hettu.
Herrastærðir.

Vetrarúlpa með léttu og hlýju THERMOFIBRE fóðri. 5.000
mm vatnsheldni og góð öndun. Litir: Svört, ljósbrún, blá.
Herrastærðir.
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EPLADAGAR!

129kr/kg

MODY, STARK, GRANNY ,GOLDEN, FUJI, PINK LADY, JONAGOLD

VERIÐ VELKOMIN
Í NETTÓ MJÓDD!

2.990kr/stk.
VD/CD DISKUR

LATABÆJARHÁTÍÐ Í HÖLLINNI

Á

8 kr/p
r//pk.

PLA

SJÓRÆNINGJABÁTUR

r 7 998 kr/p
r//pk.

DVD DISKUR

PLAY
A MO

5.998kr/stk.

49kr/stk.

PARTÝ ALIAS

EPLA- EÐA APPELSÍNUSAFI

BORÐSPIL

CALYPSO

LATIBÆR – BESTU VINIR

6.398kr/pk.
Áður
ðu 7

6.398kr/pk.

2.490kr/stk.

34%

LEIKVÖLLUR

34%

AFSLÁTTUR

31%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

599
kr/pk.
p
Áð
ður
ur 898 kkr/pk.
r/
r/p
/pk.

599
kr/pk.
p
Áður 798 kr/p
r//pk.

898kr/kg

LAXAFLAK

LAXAFLAK

HAMBORGARHRY
R GGUR

TOSCANA 345G

MEXICANA 345G

Áður 1.298 kr//kg

KYNNING Á FRÁBÆRUM VÖRUM
FRÁ SHARWOODS FRÁ KL. 14 –18:00
SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!

Verið velkomin í Nettó mjódd

GILDIR 20. OG 21. NÓV
Birt með fyrirvara um prentvillur.

MJÓDD · SALAVEGUR · HVERAFOLD · REYKJANESBÆR · GRINDAVÍK · AKUREYRI · HÖFN

Í NETTÓ MJÓDD
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SRULI RECHT OG MEGAN HERBERT

Í vinnustofu sinni við Hólmaslóð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fyrirtaks aðstæður til sköpunar
Hin ástralska Megan Herbert flutti til Íslands í hruninu miðju til unnusta síns Sruli Recht. Þau hafa komið sér vel fyrir á Íslandi
og finnst hvergi betra að vinna. Sigríður Björg Tómasdóttir fór í heimsókn til fjölhæfra listamanna.

V

opnabúrið vestur á
Granda lætur ekki
mikið yfir sér. Svo
nefnist verslun hjónanna Sruli Recht og
Megan Herbert sem
þau hafa innréttað í fremri hluta
vinnurýmis sem þau hafa komið
sér vel fyrir í.
Þau taka vel á móti blaðamanni
sem á í mestu erfiðleikum með
að slíta sig frá forvitnilegum og
fallegum hlutum eftir þau hjón,
sem vel að merkja hafa aldrei
unnið saman að verkum og vörum
þó að þau sæki vissulega innblástur og ráð hvort til annars.
Í vinnurýminu þeirra er bæði
hátt til lofts og vítt til veggja og
pláss gott fyrir tvo hönnuði og lærlinga sem eru í vinnu hjá Sruli.
„Þarna er vinnusvæðið mitt,“ segir
Megan og bendir á borð þar sem
finna má tölvu og skissur. Borðið
er eins og eyja í stóru rýminu og
óhætt að segja að verk Sruli séu
plássfrekari og verkfærin hans
sömuleiðis. „Þessar vélar flutti
ég með mér þegar ég kom hingað,
efnisstrangana líka, ég er alltaf að
kaupa efni,“ segir Sruli og bendir
á saumavélar og efnisstranga sem
fylla hillu frá lofti til gólfs.

Regnhlíf eða hnúajárn
Sruli og Megan hafa bæði unnið á
mörgum vígstöðvum.
„Það er alltaf eitthvað að gerast,

eitt verkefni að klárast og annað
að byrja,“ segir Sruli og bendir
mér á vegg þar sem komið hefur
verið skipulega upp minnismiðum
í lóðréttum röðum þar sem hver
röð merkir verkefni.
„Annars er helsta viðfangsefni mitt núna að vinna að tískulínu sem ég mun kynna á tískuvikunni í París í janúar, ég hef
unnið að henni í meira en ár núna,“
segir Sruli sem lærði fatahönnun í
Ástralíu og hefur fengist við hana
síðan. „Hingað til hef ég unnið að
einni til tveimur flíkum á ári, ég
hef líka gert talsvert af skóm,“
segir Sruli, sem komst reyndar í
fréttir hér á landi fyrir allt aðra
hönnun, á regnhlíf með hnúajárn
fyrir handfang. Sruli var ákærður
fyrir að hafa ekki fengið tilskilin
leyfi fyrir innflutningnum á járninu, en málið var látið niður falla.
Verk Megan Herbert eru af allt
öðrum toga en Sruli. Hans eru
ágeng, efnismikil, gotnesk, pönkuð
og pólitísk en hennar eru ljóðræn,
nákvæm, einföld og flókin í senn.

Skrifaði handrit að Grönnum
„Ég hef alltaf verið síteiknandi,
margir listamenn eru í fjölskyldunni minni, og ég lærði af þeim.
Ég er eiginlega nýfarin að nota
tölvur í sköpuninni,“ segir Megan
sem hefur unnið sem myndskreytir af og til í gegnum tíðina. „Annars er ég handritshöfundur og

vann sem slíkur í Ástralíu, og vinn
reyndar hér hjá Pegasus meðfram
hönnuninni,“ segir Megan sem
hefur níu ára vinnu sem handritshöfundur hinnar eilífu áströlsku
sápu Nágranna á ferilskránni auk
skrifa fyrir þá erkibresku sápu
Eastenders.
En akkúrat núna eru það ekki
skrif heldur pappír sem á hug
hennar allan, þegar blaðamaður
hitti hana var hún að keppast við
að leggja lokahönd á nýja seríu af
gjafapappír sem kominn er á markað og er til sýnis í Spark Design
Space á Klapparstíg. Þema pappírsins er gjöf en Megan vill hvetja
til gjafaskipta þar sem áherslan er
lögð á einlæga og ígrundaða gjöf.
„Ég vinn þannig að ég skissa
fyrst og færi mynstrin síðan yfir
í tölvuna, þar vinn ég áfram að
mynstrinu,“ segir Megan sem leggur mikla vinnu í hverja og eina örk.
„Annars tók það mig langan tíma
að venjast því að vinna í tölvu, ég
hef hins vegar verið síteiknandi
síðan ég var lítil.“ Megan hefur
lengi unnið sem myndskreytir og
handbragð hennar má sjá á myndum sem hanga uppi í Vopnabúrinu
en líka á síðunni hennar á netinu.
Verk Sruli eru allt frá handsaumuðum stígvélum úr leðri og
hvalsforhúð, hringum, grímum,
yfirhöfnum og minnisbókum, allt
vandað og alls ekki ætlað til fjöldaframleiðslu.

Þau eru afkastamikil og þakka
búsetuna í Reykjavík meðal annars þessi miklu afköst. „Það er svo
lítið sem truflar hér, lítill tími sem
fer í samgöngur til og frá vinnu
líka,“ segir Sruli. „Ég bjó í London í tvö ár áður en ég kom hingað
og munurinn er ótrúlega mikill,“
segir Megan og bætir við að hún
hafi aldrei afkastað jafn miklu og
síðan hún flutti hingað.

Gott að hafa lítið val
„Það er margt annað sem við
kunnum vel við, úrval af efniviði
er til dæmis ógnvænlega lítið en
góðu hliðarnar við það eru að þú
verður þá ekki spilltur af vali,
þú hefur bara ákveðið efni til að
vinna með og það gefur manni
miklu meiri tíma til að vinna með
sjálfar hugmyndirnar,“ segir Sruli,
sem líkar afar vel að vinna innan
þessa ramma. „Ég vinn eingöngu
með íslenskt efni í fatalínunni til
dæmis, leður og ull.“
„Við vorum í New York um
daginn og þó það væri gaman þá
hlökkuðum við ótrúlega mikið
til þess að koma hingað aftur í
næðið og einfaldleikann. Úrvalið, þegar maður til dæmis fer og
kaupir í matinn þar, er fáránlegt.
Okkur líkar svo vel hér að ef þú
vilt eitthvað sem ekki fæst þá
þarftu bara að búa það til. Þetta
er það sem heldur okkur hér,“
segir Megan.

„Kringumstæðurnar neyða
mann til nýjunga,“ bætir Sruli
við.

Flutti til Íslands í hruninu
Sruli kom til landsins nokkrum
árum á undan Megan, til að heimsækja vini. Þau kynntust upphaflega í Ástralíu, þegar hann keypti
verk af henni. Það var þó ekki fyrr
en hann var fluttur til Íslands að
þau fóru að draga sig saman. „Ég
hafði komið nokkrum sinnum í
heimsókn, en flutti svo hingað í
nóvemer 2008, sem var mjög sérstakt,“ segir Megan, sem sér einn
ókost helstan við það að búa á
Íslandi, fjarlægðina frá Ástralíu.
„Ég er mjög tengd fjölskyldunni
minni og það er svolítið erfitt að
vera hinum megin á hnettinum og
í allt öðru tímabelti.“
„Vandamálið við að búa í Ástralíu
er einmitt staðsetningin, til dæmis
ef þú ert hönnuður þá eru árstíðirnar öfugar við þær á Vesturlöndum,“
bendir Sruli á. Hann er fæddur í
Jerúsalem, með ástralskan ríkisborgararétt en hefur búið í Evrópu
síðan hann lauk prófi í hönnun frá
háskólanum í Melbourne.
„Ég elska Melbourne og myndi
búa þar ef ég gæti flutt hana annað
á hnettinum,“ segir Megan og bætir
við að flutningur standi ekki til.
„Við erum ánægð hér, höfum kynnst
mörgum og var ég búin að segja að
við elskum sundlaugarnar?“

Kaffiskreytir, teikning og gjafapappírinn eru á meðal nýrra verka
eftir Megan Herbert. www.meganherbert.com

Sruli

Megan

HÖNNUNIN

MYNDIRNAR ERU TEKNAR AF MARINÓ THORLACIUS.

Minnisbækur, gríma, hringur , hönnun Sruli
er margbrotin. www.srulirecht.com

Einstök upplifun

Útivistarfólk veit að það skiptir mjög miklu máli að vera rétt búinn á fjöllum að vetrarlagi. Dagarnir eru kaldari
og styttri og það eru færri á ferðinni. Vetrarferðamaðurinn veit að hann þarf að treysta á sjálfan sig og
útbúnaðinn til þess að vera öruggur. ZO•ON vetrarfatnaðurinn er traustsins verður - og svo er hann líka flottur.

ZO•ON fatnaður fæst í verslunum Útilífs.
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Stímdum í land til að sjá ykkur leika
Gunnar Eyjólfsson
hefur verið einn ástsælasti leikari þjóðarinnar
um árabil. Nýlega kom
út ævisaga hans, Alvara lífsins, sem Árni
Bergmann skráði.
Fréttablaðið birtir hér
stutt brot úr sögunni
þar sem sagt er frá
leikferðum á Íslandi,
ópíumneyslu í París
og erfiðasta hlutverki
Gunnars sem vissi frá
tólf ára aldri að hann
væri ekki sonur föður
síns en hélt því leyndu
fyrir honum.
Sex í bíl fóru í sumarleikferðir
í þrjú ár. Við byrjuðum alltaf í
Borgar nesi, fórum síðan vestur,
norður og austur og enduðum á
Hornafirði. Lengra komumst við
ekki en snerum þar við og höfðum
þá skilið eftir staði sem hæfilega
langt var að aka á milli og sýndum
þar í bakaleiðinni. Frá Reykjavík
fórum við síðan yfir Suðurlandið
og alla leið til Kirkjubæjarklausturs en enduðum alltaf í Keflavík.
Við lékum allsstaðar. Við lékum
svo víða að þeir komu sér saman
um það Valtýr Stefánsson, ritstjóri Morgunblaðsins, og Jónas frá
Hriflu, að Sex í bíl væri hið sanna
þjóðleikhús. Við sýndum í Hrísey
þar sem vantaði sæti í samkomuhúsið, fólkið kom bara með borðstofustólana sína um leið og það
keypti miða og sat á þeim – og svipað gerðist á fleiri stöðum þar sem
fátt var um stóla og bekki. Í Þingeyjarsýslunni lékum við í einni
sveit í nýju samkomuhúsi: sýningin
var auglýst klukkan hálf níu en þá
var enginn kominn. Okkur var sagt
að það þýddi ekki að byrja svona
snemma, fólk ætti eftir að ganga
frá í fjósinu, snyrta sig og skipta
um föt. Enda fór svo, að upp úr
níu þyrluðust upp reykjarmekkir
á öllum vegum, jepparnir brunuðu
í hlað. Og við létum okkur þetta að
kenningu verða. Okkur var allsstaðar frábærlega vel tekið. Höfðingskonur buðu okkur í mat, eins
og til dæmis Halldóra, dóttir Einars Guðfinnssonar í Bolungarvík –
og mikið vorum við fegin því að hjá
henni fengum við alltaf fisk, ágætustu lúðusúpu landsins. Fólk elti
okkur langar leiðir. Dalvíkingar
og Ólafsfirðingar sigldu yfir Eyjafjörð til að sjá okkur leika á Grenivík. Í Axarfirði var samkomuhúsið um leið íþróttahús, og þeir sem
ekki fengu sæti héngu í íþróttagrindunum og héldu sér þar. Við
vorum eins vinsæl og popphljómsveitir síðar meir.
Á Raufarhöfn lékum við eitt
kvöldið fyrir troðfullu húsi, enda
hafði síldin verið treg og ekki verið
að salta í plássinu. Við ætluðum að
keyra til Þórshafnar eftir sýningu,
þar höfðum við pantað gistingu og
ætluðum að sýna þar næsta kvöld.
En þegar sýningin var búin var
fullt af fólki frammi í anddyri og
fyrir utan húsið. Ég kem fram og
er strax umkringdur af sjómönnum, nýkomnum úr gallanum sem
segja: Þið verðið að hafa aðra sýningu, við stímdum í land bara til
þess að sjá ykkur leika.
Tja, segi ég, við þurfum að fara
til Þórshafnar og viljum endilega
fara að koma okkur af stað.
Þá gengur að mér vasklegur miðaldra skipstjóri, tekur hnefafylli
af jakkanum mínum í sínar sterku
krumlur, lyftir mér upp að sér og
segir: þið leikið í kvöld, góði.
Allt í lagi, segi ég, við gerum
það, ég þarf bara að komast inn og

Sígaunahöfðinginn Gunnar í hlutverki sígaunahöfðingja í kvikmyndinni Vargens tid eftir Hans
Alfredson sem gerð var í Svíþjóð árið 1988.

■ ALVARA

ÚTSKRIFAÐUR LEIKARI Útskriftarmynd

Gunnars frá RADA (Royal Academy of
Dramatic Arts) í London.

segja þeim að hætta að taka niður.
Og ég fer og segi félögum mínum:
Við verðum að taka aðra sýningu
hérna. Þetta kom flatt upp á þau en
ég bæti við: Já, þetta verður allt í
lagi, við verðum búin um tvöleytið
og þá getum við lagt af stað.
Og ég fer að selja miða eins og
venjan var. Við höfðum enga yfirbyggingu – ég var leikstjóri og
seldi miða og valdi mér hlutverk
sem krafðist ekki innkomu fyrr
en nokkuð var komið fram í sýningar. Þarna á Raufarhöfn varð
mikill troðningur við miðasöluna.
Miðarnir voru farnir að kosta 20
krónur. Ég reyndi að flýta fyrir
með því til dæmis að taka við
hundraðkalli, rétta kaupandanum fimm miða og segja: seldu
umframmiðana sjálfur. Þarna varð

skiptið komst ég sjálfur í hann
krappan svo um munaði.
Ég hafði kvöld eitt í Beirút í Líbanon fengið mér kjúklingasamloku
í séreldhúsi sem við hjá PanAm
höfðum á hótelhæðinni sem við
bjuggum á. Eitthvað fannst mér
samlokan grunsamleg en ég át
hana samt. Um morguninn vakna
ég með krampa og mikla verki.
Ég segi við stöðvarstjórann að
ég geti ekki flogið, ég sé kominn
með matareitrun og þurfi að fara á
spítala. Hann vildi samt að ég færi
með og sagðist geta samið við yfirþjón sem væri að fara í frí um að
vinna fyrir mig á leiðinni til Parísar. Um þetta er samið og mér sagt
að fara í koju og hafa hægt um mig.
Sem ég gat ekki því ég var kominn með heiftarlega eitrun sem rak

Þá gengur að mér vasklegur miðaldra skipstjóri, tekur hnefafylli af
jakkanum mínum í sínar sterku
krumlur, lyftir mér upp að sér og
segir: þið leikið í kvöld, góði.
svo mikill troðningur að söluklefinn sem ég var í lét undan, asbestklæðningin á honum lagðist upp
að veggnum fyrir aftan mig og úr
varð einskonar bratt þak og þarna
stóð ég með hausinn út um sölugatið eða þakgluggann og seldi miða.
Svo var dregið frá, húsið var
troðfullt, setið á gólfinu og hvar
sem var. Við töluðum um það lengi
síðan að þetta hefði verið einhver
áhrifamesta sýning sem við lékum.
Hún náði einhvernveginn svo
sterkum tökum á þessum mönnum. Og eftir hana stóðu allir upp
fagnandi, það var skemmtilegt og
eftirminnilegt.

Út um allar þorpagrundir
Ég byrjaði þessa flugsögu á lífsháska og best þá að ég endi á
öðrum slíkum. Ég lenti tvívegis í
slæmri matareitrun. Í fyrra skipti
var það á flugi til Bermúda – þá
sluppum við í áhöfninni en það
hljóp svo illilega á alla farþegana af flugvélafæðinu að klósettin höfðu ekki við, það lak svo herfilega niður af öllum að það þurfti
svo að taka allt innan úr flugvélinni eftir að hún var lent. Þetta er
víst frægt í flugsögunni. En í hitt

mig á klósettið og hélt mér þar. Þar
sat ég þegar ég heyri tilkynnt: Við
erum núna yfir Aþenu, við erum
að fljúga yfir Akrópólis.
Flugstjórinn símaði til Rómar
þar sem millilent var og pantaði lækni til að sinna fárveikum
áhafnarlim. Við mér tók indæll
ítalskur læknir sem hellti einhverjum svörtum vökva í glas sem
var á við tvö brennivínsstaup og
segir mér að drekka í einum teyg.
Ég tek við þessu og drekk, þetta
var hræðilegt gums, engu líkara
en neftóbaki hefði verið hrært út
í maltöl. Hvað er þetta? spyr ég.
Hreint ópíum segir Ítalinn, það
eina sem getur bjargað þér.
Svo veit ég ekki af mér fyrr en
verið er að drösla mér gegnum
innkomuna og tollinn í París, tveir
menn héldu mér uppi. Síðan er farið
með mig á Hótel Diana hjá Champs
d’ Elysées, þá er niðurgangurinn
farinn og ég hugsa með mér: Það
er ekkert sem heitir ég verð að
rífa mig upp úr þessu. Þetta var
gamalt franskt hótel, baðherbergið
eiginlega stærra en svefnherbergið og baðker úti á miðju flísalögðu
gólfi. Ég læt renna í baðið um leið
og það sígur á mig annarlegt mók,

LEIKSINS

Gunnar Eyjólfsson hefur leikið mörg
dramatískustu hlutverk leikbókmenntanna á sviði og er fyrir löngu
orðinn einn af ástælustu leikurum
þjóðarinnar. Í nýrri ævisögu, sem Árni
Bergmann skráir, horfir Gunnar yfir
sviðið; rifjar upp bernskubrek suður með
sjó, leiklistarnám í London, ævintýralegar
leikferðir um landið, heimshornaflakk,
leiksigra og ræðir um fjölskyldu sína og
lífsskoðanir.

og svo veit ekki af mér fyrr en ég
er staddur í miðri hryllingsmynd
úr húsi Hitchcocks: ég er að kafna,
ég er að anda að mér vatni. Ég er
siginn niður í baðkerið, kominn á
kaf og ég sé í gegnum vatnið logandi ljósaperu í loftinu. Þú ert að
drukkna, Gunnar, hugsa ég. Einhvernveginn gat ég samt krækt
fingrum í baðkersbrúnina, dregið mig upp úr vatninu og velt mér
síðan út af kerinu. Ég steinsofnaði
um leið. Þarna vaknaði ég allsber
næsta morgun á flísagólfinu og var
hrollkalt. Það munaði minnstu að
til yrði frétt sem væri á þessa leið:
Á hóteli einu í París var í morgun komið að dauðum flugþjóni hjá
PanAmerican. Krufning sýndi að
hann hafði drukknað í baðkerinu eftir að hafa tekið of stóran
skammt af ópíum …
Þetta var eitt af þessum afdrifaríku augnablikum á ævi minni
þegar mér finnst að einhver hafi
hnippt í mig til að forða mér frá
háska, þegar ýmiskonar tilviljanir, aðstæður og ákvarðanir fléttast
saman með þeim hætti að engu er
líkara en öllu sé stjórnað hinumegin frá.

Pabbi kveður
Árið 1965 var pabbi orðinn alvarlega veikur. Hann kom til Reykjavíkur til að fara í rannsókn á
Landakoti og þá bauð ég honum í
ferðalag. Hann var þjáður og kvíðinn og ég vildi láta hann slaka á,
hafa annað að hugsa um en veikindin. Þú verður hjá okkur í nótt,
segi ég, en mætir svo í rannsóknina í fyrramálið. Við skulum fara
hringinn sem þið mamma fóruð
þegar þið giftuð ykkur.
Þetta gerum við. Við ökum til
Þingvalla og svo austur að Geysi
og Gullfossi, við ræðum saman um
heima og geima og endum niður
á Selfossi. Var það ekki hérna,
spurði ég, sem þið mamma borðuðuð saman um kvöldið, var það ekki
í Tryggvaskála? Jú, það var rétt.
Hann átti ekki bíl, hvorki þá né
síðar, og hafði á sínum tíma tekið
á leigu bíl með bílstjóra til að fara
í þessa brúðkaupsferð.
Við fengum okkur kaffi á Selfossi og ég spyr: Pabbi, þú hefðir
kannski gaman af því að við
skreppum niður á Stokkseyri og
Eyrarbakka áður en við förum
í bæinn? Hann játaði því og við
leggjum af stað. Þegar við erum
komnir til móts við Kaldaðarnes
segir hann: Leggðu nú bílnum
hérna, Gunnar minn. Ég þarf að
tala við þig dálítið.

Er eitthvað að, pabbi?
Neinei, svarar hann. Leggðu
bara bílnum og dreptu á honum.
Ég ók út á afleggjara, þar
skammt frá þjóðveginum voru
fjárhús og hlaða man ég og þar
lagði ég bílnum. Þá sat maður
hægra megin í bílum, pabbi sat
vinstra megin við mig. Ég var
með höndina á gírstönginni. Hann
leggur hönd sína á mína og þrýstir
hana og segir:
Það er eitt sem ég ætla nú að
segja þér, drengur minn.
Hvað er það, pabbi?
Ég er ekki faðir þinn.
Þarna kom lengsta þögn í lífi
mínu. Ég hafði vitað þetta síðan ég
var tólf ára gamall. Og eftir það
lék ég alltaf fyrir Eyjólf Bjarnason og þurfti alltaf að hafa á sjálfum mér gætur. Þetta hafði reynt
gífurlega á mig, en ég hlaut að
hlýða mömmu og systrum hennar sem höfðu allar sagt: Þú mátt
aldrei láta hann pabba þinn vita
þetta. Hvernig átti ég að bregðast
við núna? Ég hefði getað sprungið, ég hefði getað leyft gamalli
beiskju að brjótast fram og formælt honum fyrir að láta mig
bera þessa byrði í öll þessi ár. En
þótt grimmilega væri tekist á inni
í mér þá heyrðist sú rödd best sem
hvíslaði því að mér, að það hefði
orðið til ills eins. Þá hefði svo
margt hrunið til grunna í því húsi
sem hann hafði reist um líf sitt.
Hann hafði skotið þessari játningu lengi á frest, en ég skildi að
það var vegna þess að hann vildi
eiga mig.
Oft hefur reynt á getu mína til
að leika en kannski aldrei sem
þarna. Ef til vill hefi ég aldrei leikið betur. Það koma tár í augu mér,
ég rýf þögnina og segi:
Pabbi, gerirðu þér grein fyrir
því hvað þú ert að segja? Þú ert að
segja mér að þú, besti pabbi sem
nokkur maður hefði getað óskað
sér, að þú sért ekki faðir minn.
Já góði minn, segir hann. Hann
er dáinn hann faðir þinn. Hann hét
Guðvarður Jakobsson. Hann var
frá Hraunsholti við Hafnarfjörð.
Ég veit að þú átt mörg systkini. En
hún Halldóra veit þetta allt miklu
betur en ég, þú skalt spyrja hana.
Ég vildi bara að þú fengir að vita
þetta.
Hann sagði ekki: hún mamma
þín tók af mér loforð um að segja
þér frá þessu. En ég veit það frá
Lóu að hún sagði við pabba áður
en hún dó: Ég treysti því, Eyjólfur,
að þú farir ekki með leyndarmálið
um hann Gunnar í gröfina.
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Björgvin Halldórsson sendir hér frá sér famhald af plötunni
Duet frá árinu 2003. Eldri Duet platan fylgir með.

Björgvin Halldórsson áritar í dag
kl. 15:00 í Skífunni Kringlunni
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Kaka, fræðslufundur og rokk
MYNDBROT ÚR DEGI

| Föstudaginn 12. nóvember | Myndavél: Canon IXUS

Karl Tómasson, trommuleikari Gildrunnar og forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, átti nokkuð annríkt síðastliðinn föstudag en
þá fóru fram útgáfutónleikar Vorkvölds, þrjátíu ára afmælisdisks sveitarinnar. Hann smellti nokkrum myndum af deginum.

1

Ég hóf daginn á góðum
kafibolla,
kröftugri, næringarríkri og
góðri köku á
Kaffihúsinu
og gallerýinu
á Álafossi, hjá
Gullu og Gunnari. Þangað
legg ég oft leið
mína.

3

Þá var komið að því að pakka saman trommusettinu á heimili mínu fyrir stórtónleika okkar Gildrufélaga í Austurbæ.
Hljóðprufuna hófum við um kl. 16.00 og gekk hún mjög vel.

5

Þarna erum við gömlu félagarnir í Gildrunni á sviðinu í Austurbæ, á einum eftirminnilegustu tónleikum sem við höfum
nokkru sinni haldið, hreint stórkostleg og
ógleymanleg uppákoma. Fólkið í salnum var
einstakt og móttökurnar hlýlegri en orð fá
lýst.

4
2

Í hádeginu átti ég fund með Haraldi Sverrissyni,
bæjarstjóra Mosfellsbæjar, og Birni Þráni Þórðarsyni, forstöðumanni fræðslu- og menningarsviðs.
Þessa dagana er unnið hörðum höndum að fjárhagsáætlun bæjarins.

Þarna voru aðeins nokkrar mínútur í það að við
félagarnir færum á sviðið í Austurbæ. Við vorum
allir fullir eftirvæntingar og einnig smá kvíða. Á
myndinni eru efst til vinstri: Þórhallur Árnason bassaleikari, Vignir Stefánsson hljómborðsleikari, Bjarni
Friðriksson hljóðmaður og Sigurgeir Sigmundsson
gítarleikari. Neðri röð frá vinstri: Birgir Haraldsson
söngvari og Karl Tómasson trommari.

6

Að loknum tónleikunum okkar árituðum
við nýja geisladiskinn okkar og var sérlega gaman að hitta tónleikagestina.

Í ÞÁ TÍÐ...

Mannskæðasti fellibylur allra tíma
Náttúruhamfarir hleyptu af stað frelsisstríði

F

yrir réttum 40 árum, aðfaranótt 13.
nóvember 1970, gekk fellibylurinn
Bhola á land í Austur-Pakistan, sem nú
kallast Bangladesh, og olli þar gríðarlegu mannfalli. Þegar óviðrinu slotaði
lágu um 500.000 manns í valnum og er
þetta því meðal allra mannskæðustu
náttúruhamfara seinni ára.
Stormurinn myndaðist á Bengalflóa
og vatt fljótt upp á sig á leiðinni norður
að óshólmum Ganges. Þegar stormurinn
skall á ströndinni og eyjunum þar fyrir
utan var hann í hámarki og vindhraðinn
var um 185 km/klst í verstu hviðum.
Hann olli gríðarlegum flóðum og
var hæsta flóðaldan um 10 metra há.
Stormurinn þurrkaði nær út allt mannlíf og uppskeru á eyjunum og óshólmasvæðunum. Verulega dró úr
styrk fellibylsins eftir að hann gekk á land og var versta óviðrið að
mestu yfirstaðið að kvöldi.
Afleiðingarnar voru hins vegar skelfilegar og var mannfallið einna
mest í hópi barna, en talið er að um helmingur þeirra sem létust hafi
verið börn undir tíu ára aldri.
Viðbrögð stjórnvalda einkenndust öðru
fremur af vanmati þar sem einungis fjórar
flugvélar voru nýttar í hjálparstörf framan
af og forseti Pakistan, Yahya Khan, kom ekki
á hamfarasvæðin fyrr en hann flaug þar yfir
hinn 16. nóvember og hann lýsti yfir þjóðarsorg hinn 21. nóvember, rúmri viku eftir að
fellibylurinn gekk á land.
Ástandið skánaði ekki mikið á næstu mánuðum þar sem hjálparstarf gekk hægt og ólga
óx stöðugt meðal íbúa hrjáðu svæðanna, sem
fannst þeir vera sniðgengnir af sinnulausum stjórnvöldum.
Þetta varð svo til þess að hrinda af stað borgarastyrjöld, sem lauk í
desember 1971 með því að Bangladesh lýsti yfir sjálfstæði sínu.
Fólkið á hamfarasvæðinu mætti mikilli samúð á alþjóðavettvangi
þar sem fjöldi ríkja, stofnana og samtaka aðstoðaði með styrkjum eða
beinum aðgerðum. Þá var brotið blað í tónlistarsögunni þegar Bítillinn
fyrrverandi George Harrison hélt styrktartónleika í New York þar
sem meðal annars komu fram Eric Clapton og Bob Dylan, og hundruð milljóna dala söfnuðust til hjálparstarfa.
Enn þann dag í dag er Bangladesh viðkvæmt fyrir náttúruhamförum, en fyrirbyggjandi ráðstafanir voru gerðar eftir Bhola-fellibylinn.
Þær komu að góðum notum þegar enn sterkari fellibylur gekk yfir
svæðið árið 1991. Þrátt fyrir að mannfall hafi þá einnig verið gífurlegt, var komið í veg fyrir verri hamfarir með sérstökum skýlum og
viðbragðsáætlunum.
- þj
Heimild: Wikipedia.org
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Ný bók frá Yrsu!
„Stenst samanburð
við það sem best gerist
í glæpasögum samtímans.“
–Time Literary Supplement um Ösku

Ungt fólk sem er að gera upp hús á Hesteyri í Jökulfjörðum um miðjan vetur fer að
gruna að þau séu ekki einu gestirnir í þessu eyðiþorpi. Á sama tíma dregst ungur
læknir á Ísafirði inn í rannsókn á sjálfsmorði eldri konu. Hún virðist hafa verið
hugfangin af syni hans sem hvarf fyrir þremur árum – og fannst aldrei. Þessir ólíku
þræðir fléttast saman í grípandi sögu þar sem rómaðir hæfileikar Yrsu til að kveikja
spennu og magna upp dulúð njóta sín til hins ítrasta.

„Svar Ísland
Stieg Larssos við
n“.
– Dail

DYNAMO REYKJAVÍK

y Telegraph
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LEO TOLSTOJ rithöfundur (1828-1910) andaðist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Allir hafa áhuga á að breyta heiminum en enginn
hugsar um að breyta sjálfum sér.“

ÞETTA GERÐIST: 20. NÓVEMBER 1959

Viðreisnarstjórn tók við völdum
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Ingibjörg Kristjana
Guðmundsdóttir
frá Naustvík, Árneshreppi,
Álftamýri 2, Reykjavík,

Stjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks tók við
völdum þennan mánaðardag árið 1959, undir
forystu Ólafs Thors. Hún kallaði sig Viðreisnarstjórn því hún vildi reisa við efnahag landsins. Í
henni sátu til að byrja með þeir Bjarni Benediktsson, dóms- og kirkjumálaráðherra, Ólafur
Thors forsætisráðherra, Ingólfur Jónsson landbúnaðarráðherra, Emil Jónsson sjávarútvegsráðherra, Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra og

Gunnar Thoroddsen fjármálaráðherra.
Kosningar til Alþingis höfðu farið fram 25.
og 26. október, í annað sinn á því ári. Eftir
þær höfðu Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur
33 þingmenn af 60 og því styrk til að mynda
meirihlutastjórn.
Viðreisnarstjórnin sat í tæp tólf ár, lengur
en nokkur önnur stjórn á Íslandi, en nokkrar
mannabreytingar urðu á henni á þeim tíma.

sem lést sunnudaginn 14. nóvember, verður jarðsungin
frá Bústaðakirkju mánudaginn 22. nóvember
kl. 15.00.

ÓLAFUR THORS

Soffía Guðrún Ágústsdóttir
Einar Jónsson
Ósk Sigurrós Ágústsdóttir
Þorsteinn Tryggvason
Erlendur Steinar Friðriksson
Inga Margrét Birgisdóttir
Ingibjörg Sunna Friðriksdóttir
Einar Smári Einarsson
Ágúst Reynir Þorsteinsson
Kittý Johansen
Fanney Rós Þorsteinsdóttir
Árni Hrafn Gunnarsson
langömmubörn og systkini.

Innilegar þakkir færum við öllum,
sem sýndu okkur samúð, vináttu og
hlýhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar,
afa og langafa,

Sæmundar Kristins
Klemenssonar
Vatnsholti 7a, Reykjanesbæ.

Guð blessi ykkur öll.

NÁNUSTU VANDAMENN Guðfinna Eydal sálfræðingur, ekkja Egils, og Valgarður Egilsson rithöfundur, bróðir hans.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VANDAMENN EGILS EGILSSONAR HEITINS: GEFA ÚT SÖGU HANS, VANDAMENN

Soffía Guðjónína Ólafsdóttir
Ólafur Gunnar Sæmundsson
Hjálmfríður Kristinsdóttir
Klemenz Sæmundsson
Katrín Sigurðardóttir
Hlíðar Sæmundsson
Guðjónína Sæmundsóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Hjartans þakkir færum við öllum sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu
í veikindum og við andlát ástkærs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa, langafa og langalangafa,

Þorleifs Hallbertssonar
áður Suðureyri, Súgandafirði,
Lautasmára 5, Kópavogi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Karitas hjúkrunarþjónustu og starfsfólk Landspítalans 11E fyrir umönnun og
hlýhug.
Sigríður Kristjánsdóttir
Kristján Þorleifsson
Kristín Kristjánsdóttir
Ingunn M. Þorleifsdóttir
Leó Pálsson
Sigurbjörg Þorleifsdóttir
Sölvi Bragason
Sigþór Þorleifsson
Aðalheiður Gylfadóttir
Hrafnhildur Þorleifsdóttir Davíð Þór Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Mögnuð og samtvinnuð saga
„Egill byrjaði að skrifa söguna
Vandamenn fyrir allmörgum árum
og hafði hug á að gefa hana út en entist ekki aldur til þess. Nú höfum við
sem næst honum stóðum komið því í
kring,“ segir Guðfinna Eydal, ekkja
Egils Egilssonar eðlisfræðikennara
sem varð bráðkvaddur 13. desember
í fyrra. Ásamt Guðfinnu á Valgarður
Egilsson, bróðir höfundarins, veg og
vanda af útgáfunni nú.
„Þeir hugsa dálítið líkt og skrifa líkt
og eru andlega skyldir þannig að Valgarður hefur séð um lokaúrvinnslu á
sögunni þó að við höfum unnið saman
að útgáfumálunum,“ útskýrir Guðfinna. Vandamenn er sakamálasaga
og Valgarður upplýsir að hún sé skrifuð að mestu fyrir hrun en fjalli þó um
hrunið eða að minnsta kosti aðdraganda þess. „Já, Egill talaði um það
við mig fyrir mörgum árum að hann
ætlaði að láta bókina heita Vandamenn,“ segir Guðfinna. „Hann vissi
náttúrlega ekki þá að hann yrði dáinn
þegar bókin kæmi út en við eftirlifendurnir, vandamennirnir og þeir sem
á eftir koma geta haft gagn af því að
lesa hana því hún snýst um hluti sem
snerta okkur í dag. Hún er fjölskyldu-

harmleikur og fjallar um spillingu í
sambandi við fjármál og það hvernig
fólk reynir að leyna hlutum sem komast samt upp um síðir. Þetta er mögnuð og samtvinnuð saga sem er bæði
spennandi og rituð á góðu máli. Egill
var húmoristi eins og þeir bræður
báðir.“
„Aðallega hann,“ hendir Valgarður
á lofti. „Hann var alger skemmtikraftur á mannamótum.“
Egill var eðlisfræðingur að atvinnu
og kenndi við Háskóla Íslands, í
Menntaskólanum i Reykjavík og um
tíma í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Vandamenn er sjötta bókin eftir
hann. Sú fyrsta, Karlmenn tveggja
tíma, sem hann gaf út 1977, vakti
athygli á sinni tíð. Aðrar eru Sveindómur, Pabbadrengir, Spillvirkjar og
Sendiboð úr djúpunum.
„Spillvirkjar sem kom út 1991 er
eins konar sakamálasaga líka og á sér
sögulegan bakgrunn,“ lýsir Valgarður. „En nýja bókin, Vandamenn, byggist ekki á sönnum atburðum, hún er
hrein skáldsaga.“ Guðfinna tekur við:
„Í henni er mikið fjallað um samskipti
fólks. Það er ákveðinn boðskapur í
henni í sambandi við svik í tengslum

og hversu alvarleg áhrif þau hafa á
fólk sem verður fyrir þeim.“
Egill var alinn upp við Eyjafjörðinn og Valgarður segir þess gæta í
tungutaki á síðum bókarinnar. „Hann
skrifar tæra norðlensku og er dálítið
nálægt talmálsstíl sem er eiginlega
eina tungumálið sem hægt er að taka
mark á núorðið.“
Egill var umhverfissinni og barðist
gegn nýjum virkjunum í Þjórsá með
sínum hætti. „Hann stóð fyrir uppákomu austur í Þjórsárdal í fyrra þar
sem hann fór með mikinn ljóðabálk
sem er mjög magnaður og fáir hafa
séð,“ segir Guðfinna. Valgarður bætir
því við að bróðir hans hafi verið búinn
að festa sterkar rætur í Þjórsárdalnum
enda hafi hann átt þar sumarbústað
með Guðfinnu.
„Já,“ segir hún. „Daginn sem hann
dó vorum við fyrir austan en á leið í
bæinn til að fara í jólaboð morguninn
eftir. Þá hittum við húsfreyjuna í Fossnesi sem er góð vinkona okkar. Síðasta setning sem hann sagði við hana
var: „Mundu að ég vil verða grafinn í
Stóra-Núpskirkjugarði. Svo var hann
allur um miðnættið og hvílir nú austur
í Gnúpverjahreppi.“ gun@frettabladid.is

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.
Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699
Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri
S. 892 8947 / 565 6511

Kærar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför ástvinar okkar,

Betúels Betúelssonar
Fjarðarseli 11.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Magneu Guðbjargar
Sigurjónsdóttur
frá Norður-Eyvindarstöðum, Álftanesi.

Hrafnhildur Inga Guðjónsdóttir
Stefán Örn Betúelsson
Ólöf Berglind Halldórsdóttir
Guðjón Arnar Betúelsson Hanna Kristjana Gunnarsdóttir
Hildur Björk Betúelsdóttir John Mar Erlingsson
barnabörn
Ingibjörg Betúelsdóttir

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu í Hafnarfirði
fyrir frábæra aðhlynningu.
Erla Kristín Gunnarsdóttir
Svavar Gunnarsson Stella S. Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Leikandi laugardagur
Lifandi tónlist og upplestur

14:00 Pollapönk
15:00 Guðrún Helgadóttir

Meira pollapönk

Lítil saga um latan unga

15:15 Sigrún Eldjárn
Forngripasafnið / Árstíðir / Iðnir krakkar

15:45 Margrét Örnólfsdóttir
Aþena: Hvað er málið með Haítí?
20% AFSLÁTTUR
af YooHoo vörum

Loðmar
Auður Ösp Guðmundsóttir og
Embla Vifúsdóttir

16:00 Embla og Auður

Smákökur og
heitt súkkulaði
í boði alla
helgina

Loðmar

Aþena: Hvað er málið
með Haítí?
fsdóttir
Margrét Örnólfsdóttir

Stjarnfræðilegur sunnudagur
Gestum og gangandi er boðið að ferðast
á milli reikistjarna í Bókabúð Máls og
menningar næsta sunnudag milli kl.14 og
17 í tilefni útkomu bókarinnar Alheimurinn
frá Forlaginu.
Stjörnuver er sýndarheimur þar sem
áhorfendur sitja inni í kúlulaga hvelfingu og sérstakt sýningartæki varpar
mynd af stjörnuhimninum á veggi
hennar.

Tilboðsverð

12.990 kr.

Forngripasafnið
Sigrún
Eldjárn
g
j

Lítil saga um latan unga
g
Guðrún Helgadóttir
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Hlaut viðurkenningu Barnaheilla
Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Hrefna Sveinsdóttir
frá Vík í Mýrdal,
Sóltúni 30, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Laugarneskirkju 23. nóvember
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Styrktarsjóð Blindrabókasafns Íslands.
Banki: 137-05-69187, kt.: 650183-0459.
Elsa Þorsteinsdóttir
Axel Bryde
Sveinn Hrólfsson
Daði Hrólfsson
Debora Turang
Arnar Þór Hrólfsson
Andri Hrólfsson
Sunna Karlsdóttir
Ingólfur Hrólfsson
Hanna Jónsdóttir
Gunnhildur Hrólfsdóttir
Finnur Eiríksson
Bryndís Hrólfsdóttir
Engilbert Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangaafi,

Víglundur Guðmundsson
Greniteigi 53, Keflavík,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 18. nóvember.
Útförin verður auglýst síðar. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á MND-félagið, sími 565-5727.

Þórunn Ólý Óskarsdóttir hlaut viðurkenningu Barnaheilla – Save the
Children sem afhent voru í Þjóðmenningarhúsinu í gær, fyrir sérstakt framlag í þágu barna og mannréttinda.
Viðurkenningin er afhent til að vekja
athygli á Barnasáttmálanum og mikilvægi þess að íslenskt samfélag standi
vörð um mannréttindi barna.
Þórunn Ólý er forstöðukona unglingasmiðjanna Traðar og Stígs sem
reknar eru af Reykjavíkurborg. Hún
útskrifaðist sem félagsráðgjafi frá
Háskólanum í Stafangri árið 1977.
Hún hóf starfsferil sinn á Meðferðarheimilinu á Kleifarvegi 15, vann í átta
ár við Sálfræðideild skóla en árið 1986
tók hún við starfi forstöðumanns Unglingaathvarfsins í Breiðholti sem síðar
varð Unglingasmiðjan Tröð. Síðastliðin
tvö ár hefur hún gegnt starfi sem forstöðumaður beggja unglingasmiðjanna
Traðar og Stígs.
Talið er að árinu 1987 til dagsins í
dag hafi ríflega 600 ungmenni notið
góðs af starfsemi smiðjanna. Flest ungmennanna, sem eru á aldrinum 13 til
18 ára, leita þangað vegna félagslegrar
einangrunar, eineltis, hlédrægni, skerts
sjálfstrausts og í sumum tilfellum
vegna erfiðra uppeldisskilyrða. Markmið smiðjanna er að efla sjálfstraust
og jákvæða sjálfsmynd unglinganna
með markvissum stuðningi, og bæta
þar með líðan.
Í fréttatilkynningu frá Barnaheillum
– Save the Children segir um Þórnýju:
„Að öðrum ólöstuðum, hefur Þórunn
Ólý verið drifkrafturinn í starfsemi
unglingasmiðjunnar Traðar undangengin ár og einnig hefur hún átt mikla
aðkomu að starfi unglingasmiðjunnar
Stígs í gegnum árin. Hún hefur verið
óþreytandi í baráttunni fyrir unga fólkið sem þátt hefur tekið í starfinu og

MEÐ VIÐURKENNINGARSKJALIÐ Þórunn Ólý Óskarsdóttir, forstöðukona unglingasmiðjanna

Traðar og Stígs, hlaut viðurkenningu Barnaheilla – Save the Children sem afhent voru í Þjóðmenningarhúsinu í gær.

þakklæti foreldra og ævarandi tengsl
við skjólstæðinga bera starfinu gleggst
vitni.
Þórunn Ólý hefur einnig í gegnum tíðina barist ötullega fyrir því að

Guðbjörg K. Víglundsdóttir Guðmundur I. Guðjónsson
Magnea Inga Víglundsdóttir Gunnar Magnússon
Hafrún Ólöf Víglundsdóttir
Sverrir Víglundsson
Hallfríður A. Matthíasdóttir
Jóhann S. Víglundsson
Halla Sjöfn Hallgrímsdóttir
Íris Víglundsdóttir
Böðvar Bjarnason
Lilja Víglundsdóttir
Njáll Karlsson
Ragnheiður Víglundsdóttir Kristján Valur Guðmundsson
afabörn, langafabörn og langalangafabarn.

Ferðast á milli
reikistjarna
GOTT TÓNLISTARHÚS Langholtskirkja mun óma af söng annað kvöld.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför

Maríu Sigurðardóttur
Hvassaleiti 58, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild 11-E Landspítala
við Hringbraut.
Konráð Ó. Kristinsson
Sigurður Konráðsson
Kristín Jóhanna Harðardóttir
Halldór Konráðsson
Þóra Þórhallsdóttir
Konráð Konráðsson
Bryndís Hinriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

standa vörð um starfsemina þar sem
hún veit hversu mikilvægt það er fyrir
samfélagið að ungt fólk sem er félagslega einangrað verði virkir þjóðfélagsþegnar.“

Tónar til heiðurs
heilagri Sesselju
Kór Langholtskirkju heldur
tónleika á morgun, sunnudaginn 21. nóvember en það
er dagur heilagrar Sesselju,
verndara tónlistarinnar.
Meginverk tónleikanna er
eftir bandaríska tónskáldið
Eric Whitacre. Verk Þóru
Marteinsdóttur Ave maris
stella, sem hún samdi fyrir
Langholtskirkjukór á síðasta ári, verður endurflutt
og í minningu Marteins H.
Friðrikssonar verður flutt

lag hans Hljóður lýt ég
hátign þinni. Einnig verða
flutt verk eftir nokkur höfuðtónskáld kirkjutónlistar
á Norðurlöndum m.a. Knut
Nystedt, Egil Howland og
Trond Kverno.
Stjórnandi kórsins er Jón
Stefánsson og á orgel leikur
í nokkrum verkum Tómas
Guðni Eggertsson. Tónleikarnir hefjast klukkan 20
annað kvöld í Langholtskirkju.
- gun

Boðið verður upp á heitt
súkkulaði og smákökur í
Bókabúð Máls og menningar á sunnudaginn auk
þess sem hægt verður að
skoða svokallað stjörnuver. Stjörnuver er sýndarheimur, kúlulaga hvelfing
þar sem hægt er að fræðast
um og skoða reikistjörnur,
skýjabelti Júpíters, hringa

Satúrnusar og jörðina frá
fjarlægum sjónarhornum.
Tilefnið er útkoma bókarinnar Alheimurinn sem Forlagið gefur út en í bókinni
má finna allt frá grundvallarhugtökum í stjörnufræðinni
til vegvísis um himingeiminn. Kynningin stendur yfir
frá klukkan 14-17.
- jma

SÝNDARHEIMUR Í BÓKABÚÐ Í svokölluðu stjörnuveri geta gestir

bókabúðar Máls og menningar skoðað ýmsar reikistjörnur sem og
jörðina sjálfa.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Kristínar Þórhildar
Guðbrandsdóttur
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Karitasar,
dagdeildarinnar í Kópavogi og líknardeildarinnar á
Landakotsspítala fyrir frábæra umönnun og nærgætni
við Kristínu í veikindum hennar.
Arnór G. Jósefsson
Sigursteinn Jósefsson
Ólöf Hilmarsdóttir
Reynir Jósefssson
Unnur Bergþórsdóttir
Ólafur G. Jósefsson
Anna María Markúsdóttir
Arndís Jósefsdóttir
Jón Ragnarsson
barnabörn og langömmubörn.

Okkar einstaka og ástkæra móðir,
tengdamóðir og amma,

Soffía Guðmundsdóttir
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
fimmtudaginn 11. nóvember. Útförin fer fram frá
Hallgrímskirkju mánudaginn 22. nóvember kl. 13.00.
Þorvaldur Ásgeirsson
Eva Hrönn Jónsdóttir
Guðmundur Ægir Ásgeirsson
Tanja Ösp Þorvaldsdóttir
Ísak Snær Þorvaldsson
Óðinn Breki Þorvaldsson

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður
og ömmu,

Jóhönnu Kristínar
Hlöðversdóttur (Dadýjar)
Leirutanga 43a, Mosfellsbæ.
Guðmundur Ebbi Pétursson
Pétur Heimir Guðmundsson
Heiðveig Andrésdóttir
Magnús Snorri Guðmundsson Sunna Mjöll Sigurðardóttir
Guðmundur Atli Pétursson
Kristín Þóra Pétursdóttir.

20. nóvember 2010 LAUGARDAGUR

68

WWW.MU.IS/LEIKIR Húsdýragarðinn þekkja
langflest börn af eigin raun. Á þessari vefsíðu er að finna
leiki, litabók og vísindaveröld Húsdýragarðsins.

krakkar@frettabladid.is

HRÆDDUR VIÐ GILITRUTT
OG VONDU NORNIRNAR
Björgvin Franz Gíslason er húsvörður á Ævintýraganginum í Stundinni okkar og
þekkir allar ævintýrapersónurnar. Er hann ekkert hræddur aleinn á Ævintýraganginum og hvað gerir hann þegar hann er ekki þar?
Hvar er Franzína núna?
„Franzína þurfti að skreppa til
Afríku til að hjálpa Khaliander frænda sínum við stærðar
ævintýri þar, en bað mig um
að sjá um Ævintýraganginn
fyrir sig á meðan. Þannig að
ef Öskubusku vantar glerskó
eða það þarf að taka steina úr
maga úlfsins þá þarf ég að sjá
um það. Annars gætu ævintýrin bara stoppað.“

Hafið þið heyrt hvað stóri strompurinn sagði við litla strompinn?
Þú ert allt of lítill til að reykja.
Ég hef borðað nautakjöt alla mína ævi og er þess vegna sterkur
eins og naut.
Skrítið, ég hef alltaf borðað fisk og kann ekki enn að synda!
Á veitingastaðnum.
Ég vildi gjarnan panta mér borð.
Nei, því miður, húsgögnin eru ekki til sölu

Fannst þér gaman að vera
frægur þegar þú varst lítill?
„Já og nei. Ég átti náttúrlega svo fræga foreldra
sem alltaf voru eitthvað að leika og svo
var ég að syngja og
leika í leikhúsinu og
sjónvarpinu. Stundum voru einhverjir að
stríða manni út af því
en það var sem betur fer
sjaldan.“ Langaði þig alltaf að stjórna Stundinni
okkar? „Ég fékk einu
sinni að stjórna
Stundinni okkar
þegar ég var lítill
og ég held að það
hafi alltaf blundað í mér undir
niðri. Mér fannst
Stundin okkar
spennandi og
skemmtileg og hún
átti alltaf einhvern
sérstakan stað í hjartanu
á mér.“

Franzína þurfti
að skreppa til
Afríku til að hjálpa
Khaliander frænda
sínum við stærðar
ævintýri þar, en bað
mig um að sjá um
Ævintýraganginn fyrir
sig á meðan.

mér epli. Mér fannst líka mjög
ógnvekjandi að fara inn til Gilitruttar. Ég vissi ekkert hvort
hún ætlaði að stela mér eða éta
mig eða hvað.“
Hvernig kemstu á milli ævintýra? „Með töfrafjarstýringarlyklinum sem ég beini að bleiku
dyrunum. Ég fer með þulu og
þá kemst ég inn í hvaða ævintýri sem er.“
Ertu búinn að finna ævintýrið sem Rósalind og Ástrós
eiga heima í? „Nei, en ég er á
fullu að leita. Ég þarf náttúrulega að kynna mér öll ævintýri
heimsins til að athuga hvort
Rósalind, Ástrós eða skórnir
gætu átt heima þar. Ég er núna
að lesa nýtt ævintýri sem heitir
„Nornin og dularfulla gauksklukkan“ en ég þarf alltaf að
hætta þegar ég er nýbyrjaður því það er svo mikið að
gera á Ævintýraganginum?“
Ertu skemmtilegur pabbi?
„Ég reyni það eins og ég get.
Ég reyni að vera ekki pirraður
og passa upp á að hafa nógan
tíma til að leika. Ef ég hef ekki
tíma til að vera með dætrum
mínum þá kveiki ég bara á
Stundinni okkar og þá er ég
alltaf hjá þeim. NEI – GRÍN!“
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera þegar þú ert ekki í
Ævintýralandi? „Þá finnst mér
mest gaman að vera með fjölskyldunni og hitta vini mína.
Svo finnst mér rosagaman að
leika í Buddy Holly, þá fæ
ég líka smá líkamsrækt
því ég dansa svo mikið í
sýningunni.“

Ertu aldrei hræddur á
Ævintýraganginum? „Jú, það
er náttúrlega oft ógnvekjandi.
Eins og um daginn þegar ég fór
inn til dverganna sjö og nornin var alltaf að reyna að gefa

Hvað eiga fíll og gaur sameiginlegt?
Svar: Þeir byrja báðir á G því að fíllinn heitir Gísli.

HITT OG ÞETTA
Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að
horfa á myndskreyttan
upplestur úr þessum
sígildu ævintýrum.

Birgitta Ösp Ólafsdóttir

LEIKHÚS

Buddy Holly
„Mér fannst söngleikurinn rosalega skemmtilegur,“ segir Birgitta Ösp
Ólafsdóttir, nemandi í
Árbæjarskóla, um söngleikinn Buddy Holly sem
sýndur er í Austurbæ
um þessar mundir. „Mér fannst
Ingó langbestur, hann var í miklu
stuði á sviðinu og fékk alla í stuð
með sér,“ segir Birgitta en nefnir
einnig til sögunnar Björgvin
Franz Gíslason sem henni þótti
afar skemmtilegur. „Og Heiða
Ólafsdóttir var líka mjög fín.“
En er eitthvert lag í uppáhaldi úr söngleiknum? „Ég veit
það ekki, mér fannst öll lögin
mjög flott, en kannski Peggy
Sue,“ svarar Birgitta, sem fannst
búningarnir í söngleiknum mjög

flottir. „Svo
var leikmyndin líka
mjög flott,
en frænka
mín, hún
Móeiður, vann við að búa hana
til,“ upplýsir hún.
Var eitthvað atriði sem bar
af? „Já, þegar þeir sungu saman
allir strákarnir. Ég man ekki hvað
lagið heitir, en það var geðveikt
atriði, mikið dansað og allir í
stuði.“
Birgitta segir enda söngleiksins sérlega eftirminnilegan.
„Allt í einu varð myrkur og allt
var hljótt. Þá spurði einhver
úti í sal: „Má klappa núna?“ og
þá sprungu allir úr hlátri, líka
leikararnir.“

Niðurstaða: Frábær skemmtun og mikil stemning.

HETJUR HAFSINS er þema
sögustundar
í kaffihúsi
Gerðubergs á
morgun.
Dagskrá hefst
kl. 14-16. Ókeypis aðgangur.
SIRKUS SÓLEY verður með
sýningu í Tjarnarbíói kl. 14 á
morgun. Allir velkomnir.

LEIKSÝNINGIN DÍSA LJÓSÁLFUR er sýnd í Austurbæ,
sunnudag, klukkan 14. Miðaverð
er 3.500 krónur.

SÝNINGIN
… OG SVO VERÐ
ÉG í Norræna
húsinu eftir Ísak
Óla er opin alla
helgina. Norræna
húsið er opið frá
12-17. Frítt inn.
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LÁRÉTT
2. glansa, 6. þys, 8. mælieining, 9.
atvikast, 11. tveir eins, 12. skjálfa, 14.
steintegund, 16. tónlistarmaður, 17.
aska, 18. impra, 20. bókstafur, 21.
svall.
LÓÐRÉTT
1. unaður, 3. 950, 4. planta, 5. fiskur,
7. möttull, 10. skammstöfun, 13.
fljótfærni, 15. baklaf á flík, 16. belja,
19. skammstöfun.
LAUSN

Tíminn líður hraðar (?)
érna er verðugt verkefni fyrir
BAKÞANKAR
stjarneðlisfræðinga, eða annað fólk
Atla
sem
er gáfaðara en ég: Notið menntun,
Fannars
útsjónarsemi og hæfileika ykkar í flóknBjarkasonar um útreikningum til að sanna að tíminn

H

vera skemmtilegt fer það að líða svo hratt
að maður missir af allavega helmingi
þess sem er í boði.

MÉR leiddist stundum að vera barn.

líður hraðar í dag en áður. Í alvöru talað,
þetta er hætt að vera fyndið.

ÞAÐ virðast ekki vera nema þrír mánuðir
síðan við fögnuðum nýju ári. Ég á afmæli
í apríl og það var fyrir svona hálfum
mánuði og sumarið? Það endaði í gær.
Tíminn geysist áfram á slíkum ógnarhraða að ég hrekk upp og gríp í rúmið
mitt á hverjum morgni og staulast með
sjóriðu í vinnuna.

LÁRÉTT: 2. gljá, 6. ys, 8. mól, 9. ske,
11. ll, 12. titra, 14. kvars, 16. kk, 17.
sót, 18. ýja, 20. sé, 21. rall.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. lm, 4. jólarós, 5.
áll, 7. skikkja, 10. etv, 13. ras, 15. stél,
16. kýr, 19. al.

2

1

ÞETTA hefur orðið til þess að það er
ekkert sérstakt við að eiga afmæli,
enda gerist það svo oft, áramótaskaupið
virðist fagna árstíðunum í stað nýs
árs og tíðni jólanna hefur snaraukist – sem er glæpur gegn
mannkyni.
ÞEGAR ég viðra þetta vandamál við vini og kunningja
er mér sagt að þetta sé hluti
af því að eldast. Engum
öldrunarfræðingi eða hrörnunarlækni hefur tekist að
staðfesta það, en ef satt reynist
er það ógeðslega ósanngjarnt.
Akkúrat þegar lífið byrjar að

Ég vildi fá að keyra bíl og vinna alvöru
vinnu. Mér fannst ömurlegt hlutskipti að
þurfa að sætta mig við reiðhjól og sjálfstæðan atvinnurekstur á bílaþvottaplani.
Þrátt fyrir það höguðu örlögin hlutunum þannig að þessi tími leið svo hægt að
þegar ég varð 17 ára keypti ég 28 kerti á
afmælistertuna.

JESÚS hékk í sjö tíma á krossinum. Þá
töluðu menn um viku af klukkutímum. Af
hverju? Aha! Vegna þess að fyrir 2.000
árum var sekúndan pottþétt klukkutíma
að líða. Jörðin snýst sem sagt hraðar og
hraðar með hverju árinu. Þetta hlýtur að
hafa eitthvað með möndul jarðar að gera.
Þetta byggi ég á engu.
SAMKVÆMT þessu er lífið eins og flugferð. Byrjar hægt, tekur svo á loft og nær
ógnarhraða áður en það hægir á sér og
lendir. Sumar flugvélar brotlenda áður en
þær koma á áfangastað, flestar komast
alla leið. Sjúkleg flughræðsla mín undirstrikar þessa klisjukenndu kenningu
ágætlega því ég er skíthræddur við allt
− hvort sem það er áþreifanlegt eins og
stelpur eða óáþreifanlegt eins og tilfinningar þeirra.

■ Pondus
... Og svo kemur þessi
gæra vaggandi á háu
hælunum sínum! Ég er
búinn að segja þetta svo
oft: Þetta fer henni ekki!
Hún er stóóór dama!

Eftir Frode Øverli

Nú og svo eru það stelpurnar sem hanga á Vegamótum. Úff, þetta er eins og í
hænsnabúi! Þær glápa á
strákana eins og þeir séu
kökubitar! Sumir þeirra
eru reyndar ekki
slæmir,
sólbrúnir
og með flott
tattú. Vrarr!

Svo ekki sé
minnst á...

Þetta var alls ekki Pon!
fallegt en ég held
Pondað þú hafir
us!
bjargað lífi mínu...

■ Gelgjan
Pabbi, þetta
heimanám er að
drepa mig! Kanntu
einhverja algebru?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það eina sem
ég man úr
algebru er

Uuu,
nei.
Hjálpar
það?

■ Handan við hornið

Einhvern daginn á hann
eftir að koma með
spurningu um
Nei,
tannréttingar og
það
ég á eftir að slá
gerist
í gegn!
aldrei.

Eftir Tony Lopes

Ekki ljúga að
mér!
Þú varst með
þessari
kattakonu aftur!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég hélt að þú hefðir ætlað
að þvo lasagna-fatið.
Er að bleyta
upp í því.

Ef ég leyfi því að liggja í
vaskinum nógu
Drottinn
lengi, þá mun
minn! Ég
það kosta
þvæ það
mig næstum
bara sjálf!
enga vinnu
að þrífa það.

Hvað
sagði ég?
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Fjölmiðlafárið var of mikið fyrir mig
Sænska prinsessan Madeleine talaði í
fyrsta sinn opinberlega um sambandsslitin við Jonas Bergström síðasta vor
í blaðaviðtali í vikunni. Þau voru nýtrúlofuð þegar upp komst um ítrekað
framhjáhald kappans, meðal annars
með ungri norskri stúlku sem seldi
sögu sína til slúðurblaða þar í landi.
Madeleine ákvað að opna sig í helgarútgáfu sænska dagblaðsins Dagens
Nyheter en þar kemur fram að hún hafi
átt mjög erfitt með þetta allt saman.
„Sama dag og sænska krúnan staðfesti
sambandsslitin ákvað ég að fljúga til
New York. Athyglin og fjölmiðlafárið
var of mikið fyrir mig á þessum tíma,“
viðurkennir hún með einlægum hætti

en hún tók sér langt frí frá opinberum
störfum til að komast aftur í andlegt
jafnvægi.
Madeleine hefur ákveðið að flytja
til New York í eitt ár en þar segist hún
geta gengið um göturnar án þess að
fólk beri kennsl á hana. „Stokkhólmur
getur verið ótrúlega lítil borg stundum
og ég er á þannig krossgötum í mínu
lífi að ég þarf tilbreytingu.“
Skipst hafa á skin og skúrir í
sænsku konungsfjölskyldunni en fyrst
sleit Madeleine trúlofun sinni, svo
gekk krónprinsessan Viktoría í það
heilaga og nú síðast í haust kom út
mikil skandalabók um kónginn sjálfan Karl Gústaf.

TALAR ÚT UM
SAMBANDSSLITIN

Sænska prinsessan Madeleine
hefur tjáð sig í
fyrsta sinn um
framhjáhald fyrrverandi unnusta
síns, Jonasar
Bergström. Slúðurmiðlar í Noregi
upplýstu um
framhjáhaldið og
varð það til þess
að leiðir parsins
skildu í vor.
NORDICPHOTOS/GETTY

TÍSKUTÁKN Kjóll Kate Middleton þótti

svo fallegur að hann seldist upp á innan
við sólarhring.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kate leggur
línurnar
Kjólar eins og sá sem Kate Middleton, unnusta Vilhjálms Bretaprins, var í er trúlofun þeirra
var kynnt seldust upp á innan
við sólarhring eftir að myndir af
henni í kjólnum birtust. Kjóllinn
er hannaður af brasilískum hönnuði sem Middleton leitar gjarnan til þegar hana vantar kjóla við
opinberar athafnir.
Samkvæmt talsmanni
verslunarinnar Harvey Nichols í
London er kjóllinn nú ófáanlegur
og er langur biðlisti eftir einum
slíkum. „Okkur hafa borist margar fyrirspurnir um kjólinn. Hann
seldist upp nánast strax,“ sagði
verslunarstjóri Harvey Nichols í
viðtali við breska Vogue.

Skemmtilegt barnaefni
með íslensku tali

Ótímabær
þungun
Sögur ganga nú um að sextán ára
gömul dóttir fyrrverandi forsetaframbjóðandans Söruh Palin sé
ólétt. Bristol Palin, eldri dóttir
Söruh, varð sem frægt er orðið
ólétt á táningsaldri og nú gæti
verið að yngri dóttirin, Willow,
eigi einnig von á barni.
Að sögn bandarískra fjölmiðla
varð frú Palin mjög reið við fréttirnar. „Sarah fékk áfall og trúði
ekki að hún væri að ganga í gegnum þetta aftur með yngri dóttur
sína. Mæðgurnar fóru saman til
að kaupa þungunarpróf og Sarah
var á nálum allan tímann inni í
versluninni,“ var haft eftir heimildarmanni. Orðrómurinn hefur
þó ekki verið staðfestur af Palinfjölskyldunni.

AGENT FRESCO Hljómsveitin tók á móti
gestum í hlustunarpartíinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Spiluðu nýju
plötuna
Rokksveitin Agent Fresco efndi
til hlustunarpartís á Kaffibarnum
á dögunum. Þar var nýjasta plata
sveitarinnar, A Long Time Listening, spiluð fyrir gesti. Platan er
væntanleg í búðir á mánudag en
hún hefur verið í vinnslu í rúm
tvö ár. Platan inniheldur sautján
lög sem mynda eina heild og þar
af eru tólf splunkuný. Hin lögin
eru tekin af EP-plötunni Lightbulb
Universe sem kom út fyrir tveimur árum. Meðlimir Agent Fresco
eru söngvarinn Arnór Dan Arnarson, Hrafnkell Guðjónsson trymbill, Þórarinn Guðnason gítarleikari og bassaleikarinn Vignir Rafn
Hilmarsson sem gekk til liðs við
sveitina í júlí síðastliðnum.
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GOÐAFOSS Á DVD Heimildarmyndin Árásin á Goðafoss er komin út á DVD. Myndin er í leikstjórn Björns Brynjúlfs Björnssonar en Þór Whitehead og Jón Ársæll Þórðarson skrifuðu handritið. Myndin var sýnd á RÚV í ársbyrjun og hlaut mikið lof.

menning@frettabladid.is
BROT ÚR BIRTUM
RITDÓMUM
Blóðhófnir ★★★★★
Gerður Kristný
Besta ljóðabók Gerðar Kristnýjar.
Meitlaður texti sem talar til lesandans á mörgum sviðum. Lestrarnautn.
- fsb
Svar við bréfi Helgu ★★★★★
Bergsveinn Birgisson
Sjaldgæf perla þar sem nútíð og fortíð, borg og sveit mætast og renna
saman í óviðjafnanlegum texta. - jyj
Áttablaðarósin ★★
Óttar Martin Norðfjörð
Á Áttablaðarósinni er ágætur
efniviður og margt er þar vel gert
en heildarmyndin líður fyrir gallaða
frásagnartækni og sögumann sem
svindlar á lesendum sínum.
- jyj
Fyrirgefning ★★
Lilja Sigurðardóttir
Fín hugmynd en útfærslan ekki
nógu vönduð, sagan nær ekki
tökum á lesandanum og lítið fer fyrir
spennunni.
- fsb
Birgir Andrésson: Í íslenskum
litum ★★★★
Þröstur Helgason
Þröstur Helgason varpar skýru ljósi
á list Birgis Andréssonar í íslensku
og alþjóðlegu samhengi og dregur
upp innilega mynd af þeim einstaka
manni sem hann hafði að geyma.
- rs
Leyndarmál annarra ★★★
Þórdís Gísladóttir
Vel skrifaðar og skemmtilegar smámyndir úr borgarlífinu, en ljóðrænan
er af skornum skammti.
- fsb
Mörg eru ljónsins eyru ★★★★
Þórunn Valdimarsdóttir
Vel heppnuð nútímaútfærsla á
Laxdælu sem á meira skylt við
fornsögurnar en formúlukrimma
samtímans.
- fsb

ÚTPÆLDUR EN ALLTAF AÐ PLATA
Næsti hálftími verður þrjú
korter heitir heimildarmynd um Birgi Andrésson
myndlistarmann sem sýnd
verður í Ríkissjónvarpinu
á morgun. Myndin byggir
á viðtölum sem Jón Axel
Egilsson tók við Birgi með
fimm ára millibili.
Í nýútkominni bók um Birgi
Andrés son eftir Þröst Helgason er saga af því þegar Birgir
Andrésson myndlistarmaður er
á Feneyjatvíæringnum. Þegar
erlendir blaðamenn spurðu hann
hvers vegna enginn frá íslenska
Sjónvarpinu
væri viðstaddur svaraði Birgir á þá leið, að
á Íslandi sæi
sjónvarpið um
bókmenntirnar
en útvarpið um
myndlistina.
„Þarna hitti
JÓN AXEL
Biggi naglann
EGILSSON
á höfuðið, það
vantar mikið efni um myndlist í
sjónvarpi,“ segir Jón Axel Egilsson kvikmyndagerðarmaður, sem
nú hefur gert heimildarmynd um
Birgi og list hans. Upp úr aldamótum einsetti hann sér að breyta því
og hóf að gera stutt innslög með
myndlistarmönnum sem nefndust
Lithvörf. Fyrsta viðtalið tók hann
við Birgi á vinnustofu hans við
Vesturgötu. Árið 2006 hillti undir
að innslögin yrðu sýnd á RÚV. „Þá
talaði ég við Birgi og spurði hvort
ég mætti ekki uppfæra spjallið við
hann. Hann hafði engan tíma því
hann var að undirbúa yfirlitssýningu í Listasafni Íslands. Það varð
úr að ég fylgdi honum eftir um
sýninguna og hann sagði sögur í
kringum verkin.“
Afraksturinn var notaður í
fimm mínútna langt innslag sem
sýnt var á RÚV 2007. Þegar Birgir féll frá sama ár fór Jón Axel að

BIRGIR ANDRÉSSON Jón Axel segir vanta meira sjónvarpsefni um myndlist á Íslandi. Birgir sagði eitt sinn að á Íslandi sæi sjónvarpið um bókmenntirnar en útvarpið um myndlistina.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þetta er ekki hefðbundin heimildarmynd um ævi Bigga, heldur
meira um list hans.
JÓN AXEL EGILSSON
KVIKMYNDAGERÐARMAÐUR

leiða hugann að því hvort hann
væri ef til vill með efnivið í lengri
mynd.
„Ég átti allt þetta efni; fyrra
viðtalið var tekið upp á 20 mínút-

um og það seinna á 80 mínútum.
Í kjölfarið fór ég að tala við fólk
sem þekkti hann og hafði unnið
með honum og endaði að lokum
með sex viðmælendur Jón Proppé,
Kristin E. Hrafnsson, Eirík Þorláksson, Þröst Helgason, Ólaf
Gunnarsson og Þór Vigfússon. Og
eftir því sem leið á klippivinnuna
sá ég að það sem þeir höfðu fram
að færa var akkúrat kjarninn í
því sem ég vildi gera með þessari mynd. Þetta er ekki hefðbundin heimildarmynd um ævi Bigga,

heldur meira um list hans og gerist á Listasafninu.“
Jón Axel segist hafa lagt mikið
á sig að vera Birgi og list hans
trúr. „Biggi var djúpur hugsuður og útpældur en alltaf að tala
þvert um hug sér og plata mann.
Titill myndarinnar vísar dálítið í
þetta. Hún er sótt í verk hans og
heitir þessu skrýtna nafni, Næsti
hálftími verður þrjú korter. Sem
er auðvitað bölvuð lygi því myndin er 52 mínútur.“
bergsteinn@frettabladid.is

Óútskýrð mannshvörf
fleiri en marga grunar
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2011
Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óprentuðu handriti að ljóðabók, frumsömdu á
íslensku, til að keppa um Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar sem verða til
úthlutunar á síðari hluta árs 2011.
Verðlaun að upphæð 600 þúsund krónur verða veitt fyrir eitt handrit.
Þriggja manna dómnefnd metur verkin; Davíð Stefánsson formaður og Bragi Ólafsson
tilnefndir af menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkurborgar og Ingibjörg Haraldsdóttir
tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands.
Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess forlags sem hann ákveður.
Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert þeirra verka sem borist hafa fullnægi þeim kröfum
sem hún telur að gera verði til verðlaunaverka, má fella verðlaunaafhendingu niður það
ár. Handritum sem keppa til verðlaunanna þarf að skila merktum dulnefni, en nafn og
heimilisfang fylgi með í lokuðu umslagi.
Handrit berist í síðasta lagi 1. júní 2011
Utanáskrift:
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar b.t. skrifstofu, Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, Vesturgötu 1, 2.hæð, 101 Reykjavík.
Bókmenntaverðlaun Tómasar 2010
Þórdís Gísladóttir hlaut bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2010. Aðrir sem
áttu handrit í keppninni eru beðnir að vitja þeirra á skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar sem fyrst eða fyrir 1. febrúar 2011. Einnig er unnt að fá handrit
send í póstkröfu. Gefa þarf upp dulnefni. Aðeins var opnað umslag með nafni vinningshafa.

„Ég vona að þessi bók varpi einhverju nýju ljósi á Geirfinnsmálið,“ segir Freyja Jónsdóttur, höfundur bókarinnar 19. nóvember,
ævisögu Hauks Guðmundssonar,
fyrrverandi rannsóknarlögreglumanns í Keflavík, sem kom út í
gær. Titill bókarinnar vísar til
dagsins sem Geirfinnur Einarsson hvarf árið 1974, en Haukur
tók þátt í rannsókn málsins.
Tilurð bókarinnar má rekja til
þess að Freyja, sem hefur lengi
haft áhuga á og skrifað um mannshvörf, hafði samband við Hauk út
af öðru máli. „Við mæltum okkur
mót og þá kom Geirfinnsmálið til
tals. Haukur hafði margt forvitnilegt um það að segja. Að lokum
kastaði hann því fram hvort ég
vildi ekki bara skrifa þessa bók
og ég sló til. Það vill líka til að
Haukur er merkilegur maður,
hefur lent í miklum ævintýrum
og erfiðum veikindum en hann er
þannig maður sem nær sér upp úr
öllu.“
Freyja segist trúa því einlæglega að saklaust fólk hafi verið
dæmt í fangelsi vegna Geirfinnsmálsins og trúir því að enn séu
einhverjir á lífi sem viti hvað
gerðist þennan örlagaríka dag.
„Ég vona að þeir séu ekki farnir
yfir móðuna miklu og þeir stígi
fram og segi hvað gerðist.“
Freyja telur einnig að mannshvörf af mannavöldum á Íslandi

FREYJA JÓNSDÓTTIR Hefur skrifað um
ein þrettán mannshvörf sem hún telur
að hafi orðið af mannavöldum en aldrei
verið upplýst.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

séu tíðari en margan gruni. „Ég
hef skrifað um ein þrettán mannshvörf sem ég tel að hafi orðið af
mannavöldum og hafa aldrei verið
upplýst. Ég trúi ekki að þetta fólk
hafi stytt sér aldur og gætt þess
að það myndi aldrei koma í leitirnar aftur.“
- bs

ÖLDIN ÖLL
Aldirnar spanna sögu lands
og þjóðar í meira en ellefu
hundruð ár. Nú kemur út
lokabindi tuttugustu aldar,
Öldin okkar 1996–2000
– tímabil sem margir horfa
til með söknuði.
Hér segir frá eldgosum
og hamfarahlaupum,
sakamálum og slysförum,
íþróttaafrekum og hetjudáðum, uppgangi og
bjartsýni.

VANTAR Í SAFNIÐ?
Sjö eldri bækur sem
lengi hafa verið
ófáanlegar eru nú
komnar út á ný

STÓRSKEMMTILEGAR FRÓÐLEIKSNÁMUR
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Kaldranaleg saga úr köldu stríði
Bækur

★★★★

Útlagar
Sigurjón Magnússon
Bjartur
Líf íslenskra námsmanna í austantjaldslöndunum á tímum Kalda
stríðsins er spennandi söguefni.
Fjöldi Íslendinga dvaldi þar um
lengri eða skemmri tíma, oftast
á vegum samtaka íslenskra sósíalista, og um líf
þeirra hafa skapast ýmsar sögur
og sögusagnir,
ekki síst um SÍA
skjölin svokölluðu, skýrslur
sem námsmenn
sendu heim um
ástandið austan járntjalds en
komust óðar í
hendur Heimdellinga og voru gefnar út í blóra við höfundana. Fyrir
nokkrum árum skrifaði Arnaldur
Indriðason skáldsöguna Kleifarvatn þar sem glæpamál teygir sig
aftur til þessara tíma. Nýjasta
skáldsaga Sigurjóns Magnússonar,
Útlagar, fjallar líka um örlög ungs
Íslendings sem sendur er til náms
í Austur-Þýskalandi. En þetta er
engin glæpasaga eða hasar, hér er
lögð rækt við að lýsa andrúmslofti
og hugarfari, bæði meðal stúdentanna ytra og þá ekki síður heima á
Íslandi þar sem Kalda stríðið varpar skugga á flest samskipti fólks.
Bækur Sigurjóns Magnússonar

ĞĨŶŝƐƐŬƌĄŶŶŝ
ĞƌƵŵĞĝĂů
ĂŶŶĂƌƐǀĞƌŬĞŌŝƌ͗
ƚůĂ,Ğŝŵŝ^ǀĞŝŶƐƐŽŶ͕
t͘͘DŽǌĂƌƚ͕
:͘^͘ĂĐŚ͕
ĂĐĐŝŶŝ͕
WĂĐŚĞůďĞů͕
ZĂĐŚŵĂŶŝŶŽī
ŽŐƵƌĂŶƚĞ

^dzZ<dZdME>/<Z

hafa aldrei verið neitt léttmeti og
þaðan af síður bjartsýnissöngvar.
Það er djúpt á húmor eða íróníu í
verkum hans. Persónurnar sem
hann lýsir í þessari nýju bók minna
um sumt á persónur í fyrri bókum
hans, þetta er langt í frá gallalaust fólk og ekki allt sérlega viðkunnanlegt. Aðalpersóna sögunnar, Jósef, er framtakslítill ungur
maður, hann hrekst undan sterkum konum sem stýra lífi hans og
ráðskast með hann á margvíslegan
hátt. Móðir hans er forkur til alls,
bæði í stjórnmálum og einkalífi.
Hún er sanntrúaður sósíalisti og
tilbúin að leggja mikið á sig og sína
til að viðhalda ímynd sósíalismans
í austri. Eiginkonan, Christa, sem
Jósef kynnist í Þýskalandi, tekur
við þar sem stjórn móðurinnar
lýkur og hún dregur Jósef með sér
niður í hyldýpið með stjórnlausu
líferni og drykkju.
Útlagar er mikil örlagasaga. Ævi
Jósefs markast af stóratburðum og
dramatískum sviptingum. Hið sérkennilega við frásagnaraðferð sögunnar er á hinn bóginn að aldrei

er sagt frá þessum stóratburðum,
þeir verða alltaf á milli kafla. Í frásögninni sjálfri er fyrst og fremst
lýst afleiðingum stóratburða, logni
á undan stormum og jafnvel þeim
fáu tímabilum þegar jafnvægi ríkir
í lífi aðalpersónunnar.
Þetta er býsna frumleg og áhrifarík frásagnaraðferð. Sagan verður
við þetta hæg og kuldaleg og það
magnast upp í henni sérkennilegt
andrúmsloft, í senn fráhrindandi
og harmrænt. Það kemur aldrei til
uppgjörs á milli persónanna. Við
sögulok eru leyndarmál þeirra
ennþá vel geymd og sagan fjarar
út án þess að þau komi upp á yfirborðið. Þetta er heldur ekki uppgjörssaga í pólitískum skilningi,
saga stúdentanna í Austur-Þýskalandi er fyrst og fremst bakgrunnur fyrir örlagasögu einstaklinga.
Jón Yngvi Jóhannsson

Niðurstaða: Útlagar er vel heppnuð
skáldsaga, hún lýsir þrúgandi tímum og
lífi persóna sem kikna undan þeim á
áhrifaríkan hátt.

Grafarvogskirkju
10. desember kl. 20.00
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Sigga Beinteins heldur nú í annað sinn hugljúfa og einlæga
jólatónleika ásamt góðum gestum. 10. desember syngja
Cantabile kór Margrétar Pálmadóttur og Kór Hamraskóla
með Siggu í Grafarvogskirkju. Sérstakir gestir kvöldsins eru
systkinin Páll Óskar og Diddú.
Tónleikarnir hefjast kl. 20.00.

Miðaverð: 3900 kr.
Miðasala á midi.is.
Allar nánari upplýsingar á siggabeinteins.is
Aðrir tónleikar Siggu fyrir jólin: Keflavíkurkirkja 1. desember,
Digraneskirkja 9. desember og Grafarvogskirkja 10. desember.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 20. nóvember
➜ Tónleikar
16.00 Hjaltalín verður með tónleika í
Havarí í dag klukkan 16.
17.00 Útgáfutónleikar vegna geisladisksins Little things mean a lot, þar
sem Auður Gunnarsdóttir óperusöngkona og kammerhljómsveitin Salon
Islandus sameina krafta sína, verða
haldnir í Íslensku óperunni í dag kl. 17.
Miðaverð er 2.500 krónur.
17.00 Kór Hamrahlíðarskólans heldur tónleika í dag í Aðventkirkjunni í
Reykjavík. Ingólfsstræti 19. Tónleikarnir
hefjat kl. 17 og eru allir velkomnir.
17.00 Gissur Páll Gissurarson verður
með útgáfutónleika í Salnum, Kópavogi.
Tónleikarnir hefjat kl. 17 og er miðaverð
2500 krónur.
21.00 Heima og Indigo spila á Hemma
og Valda í kvöld. Tónleikarnir hefjast kl. 21.
21.30 Hljómsveitin Melchior heldur
tónleika á Café Rosenberg í kvöld. Tónleikarnir hefjast kl. 21.30.
22.00 Franska rokksveitin l’Esprit du
Clan spilar ásamt Changer, Skálmöld
og Angist á Sódóma Reykjavík í kvöld.
Húsið opnar klukkan 22 og kostar 1.500
krónur inn. 18. ára aldurstakmark.
➜ Opnanir
14.00 Ásta Ólafsdóttir opnar sýningu

sína „Vegferð“ í Suðsuðvestur í Keflavík.
Sýningin verður opin í dag frá 14-17.
Formleg opnun er sunnudag kl. 15.
15.00 Hulda Vilhjálmsdóttir opnar
málverkasýningu í Gallerí Fold í dag kl.
15. Sýningin stendur til 5.desember og
er opin alla virka daga.
16.00 Samsýning nemenda við Fjölbrautarskólann í Breiðholti opnar í Gallerí Tukt, Hinu húsinu að Pósthússtræti
3-5 í dag kl. 16. Sýningin stendur til 3.
desember og eru allir velkomnir.

➜ Hátíðir
21.00 The Lame Dudes’ Annual Juke-

joint Festival verður haldin í kvöld á Bar
Gallery 46, að Hverfisgötu 46. Hátíðin
hefst kl. 21 og er frítt inn.
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➜ Upplestur
13.00 Undir yfirskriftinni Kellínga-

bækur verður kynning á nýjum verkum
kvenhöfunda í samstarfi við Góuhópinn
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í
dag, frá 13-17.

➜ Kvikmyndir
20.30 Aukasýning verður á myndinni
„Eins og við værum” um Ragnar Kjartansson í Feneyjum um í kvöld í Bíó
Paradís. Sýningin hefst kl. 20.30.

➜ Dansleikir
Ingó og Veðurguðirnir verða með
sveitaball að sunnlenskum sið á Nasa
við Austurvöll í kvöld. Sérstakur gestur
er Friðrik Dór.

➜ Málþing
14.00 Málstofa verður haldin á vegum

UNIFEM og Alþjóðlegs jafnréttisskóla
við Háskóla Íslands í dag. Umræðuefnið
er Jafnrétti sem friðaraðgerð í Afganistan. Málstofan hefst kl. 14 og er í Öskju,
stofu 132.
14.00 Málþing Myndlistarfélagsins „Eru
skólarnir skapandi“ verður haldið á RUB
í dag frá 14-17. Allir velkomnir.

Söngskólann í Reykjavík gleðja
kirkjugesti á Reykjavíkursvæðinu og
nágrenni með söng sínum í tilefni af
degi heilagrar Sesselju.
15.15 Tónleikar í Norræna Húsinu í
dag. Flytjendur eru Íslenski saxófónkvartettinn og hefjast tónleikarnir kl.
15.15. Miðaverð er 1.500 krónur, 750
fyrir öryrkja, eldri borgara og nemendur.
16.00 Góðgerðatónleikar Caritas til
styrktar Mæðrastyrksnefnd verða haldnir
í Kristskirkju. Kristján Jóhannsson og
Hulda Björk Garðarsdóttir og fleiri koma
fram. Miðaverð 3.000 krónur.
17.00 Listvinafélag Hallgrímskirkju
efnir til tónleika í Hallgrímskirkju í tilefni af 300 ára fæðingarafmælis Bach.
Martial Nardeau og Gurðún Birgisdóttir
sjá um flutning. Tónleikarnir hefjast kl.
17 og kostar 2.500 krónur inn, 1.500 kr.
fyrir listvini.
17.00 Styrktartónleikar verða haldnir í
Guðríðarkirkju í dag kl. 17. Diddú, Egill
Ólafsson, Jógvan Hansen, Birgir Haraldsson, Hanna Björk Guðjónsdóttir og
Björg Birgisdóttir koma fram. Miðaverð
er 1.500 krónur.
20.00 Selma Björns og Miðnæturkúrekarnir verða með útgáfutónleika í
Salnum, Kópavogi í kvöld kl. 20.

➜ Ópera

➜ Markaðir
13.00 Jólabazarinn Undir Kerlingu í
landi Fífilbrekku í Eyjafjarðarsveit verður
haldinn í dag frá 13-17.
➜ Útivist
vegum LHM.is. Lagt er af stað kl. 10.15
og hjólað í 1-2 tíma um borgina. Allir
velkomnir og þátttaka ókeypis.

➜ Samkoma
16.00 Sögufélagið Steini á Kjalarnesi

verður með sögustund, með kaffi og
heimabakstri, í dag frá 16-18 í Klébergsskóla á Kjalarnesi. Allir velkomnir.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
➜ Tónleikar
11.00 Söngnemendur við

verða um helgina, sunnudagskvöld kl
20. Almennt sætaverð er 5.900 krónur.
Nánar á www.opera.is

➜ Síðustu forvöð

10.15 Hjólreiðaferð frá Hlemmi á

Sunnudagur 21. nóvember

20.00 Síðustu sýningar Rigoletto

13.00 Um helgina er síðasta sýningarhelgi Stellu Sigurgeirsdóttur myndlistarkonu í Artóteki á 1. hæð Borgarbókasafnsins. Opið frá 13-17.
➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara

í Reykjavík og nágrenni verður að
Stangarhyl 4 í kvöld frá 20-23. Sighvatur
Sveinsson leikur fyrir dansi.

➜ Málþing
11.00 Valgerður Dögg Jónsdóttir verður
með fyrirlestur undir heitinu „Geðveik
mannréttindi“ kl. 11 í fyrirlestrarröðinni
sem haldin er á Bláu könnunni á Akureyri. Allir velkomnir.
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➜ Samkoma
14.00 Félagsvist verður spiluð í Breið-

firðingabúð, Faxafeni 14, í dag kl. 14.
Allir velkomnir.
20.00 Þriðja Tómasarmessan í Breiðholtskirkju í Mjódd verður haldin í kvöld
kl. 20.

➜ Leiðsögn
15.00 Jóní Jónsdóttir verður með leiðsögn um sýningu Gjörningaklúbbsins
„Tight“ í Hafnarborg. Leiðsögnin hefst kl.
15. Allir velkomnir.
➜ Listamannaspjall
15.00 Bjarni Massi verður með listamannaspjall um sýningu sýna „Allir um
borð“ í Hafnarhúsinu í dag kl. 15. Allir
velkomnir.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

Í KVÖLD
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3,6 MILLJARÐA

á Harry Potter-stjarnan Emma Watson inni á bankabók. Hún varð tvítug 15. apríl.

folk@frettabladid.is

Öngþveiti á
Indlandi

Leiðinlegt að
léttast

Þegar Pamela Anderson steig út
úr flugvélinni í Bombay á Indlandi á dögunum myndaðist gríðarlegt öngþveiti og greinilegt er
að frægðarsól Anderson skín enn
skært þar í landi. Fyrirsætan og
sjónvarpsstjarnan var stödd á
Indlandi til að koma fram í raunveruleikaþætti en hún þurfti
mikla lögreglufylgd alla leið á
hótelið.
Pamela Anderson hefur sagt
skilið við fyrirsætuferilinn í
bili en er reglulegur þáttakandi í raunveruleikaþáttum bæði
vestanhafs og á hinum ýmsu stöðum í heiminum.

Rokkaradóttirin Kelly Osbourne
hafði ekki gaman af því að vera
í megrun en hún hefur misst 22
kíló undanfarna mánuði. Útlit
Osbourne hefur vakið mikla
athygli og flestir vilja meina
að hún hafi aldrei litið betur út.
„Þetta var rosalega mikil vinna
og ekki það skemmtilegasta að
fylgja ströngu mataræði og hörðum æfingum. Ég hló ekki oft
meðan á þessu stóð en hló hins
vegar þegar ég steig á vigtina.
Það var gaman.“

KLÁMMYNDASTJARNAN SETTI STRIK Í
REIKNINGINN Sandra Bullock var ekki

lengi að yfirgefa eiginmann sinn Jesse
James eftir framhjáhaldið.
NORDICPHOTOS/GETTY

NÝSKEÐ Nýjustu fregnir af skilnaði Longoria við Parker herma að hann hafi haldið
framhjá með eiginkonu liðsfélaga síns.
NORDICPHOTOS/GETTY

KYNLÍFSFÍKN Cox er farin frá eiginmanni
KEIRA Leikur hugsanlega skáldsagna-

persónuna Önnu Kareninu í kvikmynd
eftir leikstjóra Atonement.

Knightley
leikur Önnu
Keira Knightley á nú í samningaviðræðum við leikstjórann Joe
Wright um að leika Önnu Kareninu, höfuðpersónu samnefndrar
skáldsögu eftir Leo Tolstoj.
Wright þessi leitar greinilega
ekki langt yfir skammt eftir aðalleikkonum því hann leikstýrði
Keiru í Pride and Prejudice og
Atonement. Working Title er með
myndina á sinni könnu og er gert
ráð fyrir því að fyrsta uppkast
að handriti verði klárt í næsta
mánuði.
Tom Bevan hjá Working Title
viðurkenndi hins vegar í samtali
við Daily Mail að enn væri ekki
komið grænt ljós á myndina. „Við
erum að þróa ýmis verkefni með
Joe og Anna er eitt þeirra,“ segir
Bevan.

sínum til ellefu ára David Arquette en
hann heldur enn í vonina um að lappa
upp á hjónabandið eftir meðferð.

Í SÁTT OG SAMLYNDI Aguilera er skilin

við dansarann Jordan Bratman.

GIFT Í TVÖ ÁR Kate Winslet og Sam
Mendes skildu fyrr á árinu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Skilnaðaralda í Hollywood
Skilnaðir og brestir í samböndum fræga fólksins
vekja jafnan mikla athygli
og að undanförnu hefur
óvenju mikið borið á hjónaskilnuðum í borg englanna.
Fréttablaðið valdi fimm
fræg pör sem hafa ákveðið
að fara hvort í sína áttina.
Það er svo sem ekkert nýtt að
stjörnurnar í Hollywood tolla
ekki lengi í hjónabandi og skipta
um maka ótt og títt. Í vikunni bárust fregnir af því að aðþrengda
eiginkonan Eva Longoria hafi
sótt um skilnað við eiginmann
sinn til þriggja ára, körfuboltamanninn Tony Parker. Longoria,
sem bar engin merki þess að hún

Höfundasmiðja Vonarstrætisleikhússins

í Iðnó
Frásagnaleikhús með yngstu leikskáldunum
sýningar í Iðnó 22 og 24 nóvember kl 20
Aðgöngumiðar í Iðnó
Sveinn Einarsson og Vigdís Finnbogadóttir

Aðventukvöld Kvennadeildar Gusts
Hið árlega aðventukvöld Kvennadeildar Gusts verður haldið fimmtudaginn 25. nóvember nk. kl. 19:30 í veitingasal reiðhallar Gusts við
Álalind í Kópavogi. Dagskráin hefst kl. 20 og fram koma Björk Jakobsdóttir, Selma Björnsdóttir og 2 hálfvitar. Einnig verður flott happdrætti
að venju og léttar veitingar í boði kvennadeildarinnar.
Sölusýning á handverki verður á staðnum og veigar seldar á
vægu verði.
Allar konur eru velkomnar - komum saman og eigum góða stund
í Gusti!
Kvennadeild Gusts

væri að ganga í gegnum persónulega krísu þegar hún var kynnir
á MTV verðlaunahátíðinni fyrir
stuttu, mun vera mjög leið yfir
þessu öllu saman en slúðurmiðlar vestanhafs segja að Parker
hafi ekki verið við eina fjölina
felldur. Sumir greina frá því að
hann hafi haldið við eiginkonu
fyrrverandi liðsfélaga síns í San
Antonio Spurs og hefur Parker
nú viðurkennt að önnur kona sé
í spilinu.
Framhjáhald eiginmanna virðist einnig vera ástæða skilnaða
leikkvennana Courteney Cox
og Söndru Bullock við eiginmenn sína. Cox skildi við David
Arquette eftir 11 ára hjónaband.
Parið var talið eitt af óskapörunum í Hollywood enda tókst því að
halda sig fjarri slúðursíðunum og
kom því skilnaðurinn almenningi

í opna skjöldu. Arquette ber fyrir
sig kynlífsfíkn og leitar sér nú
hjálpar við henni.
Eins og flestum er kunnugt
skildi Sandra Bullock við mótórhjólamanninnn Jesse James eftir
að upp komst um framhjáhald
hans með klámmyndastjörnu.
Poppdívan Christina Aguilera
komst einnig í fréttirnar þegar
hún sótti um skilnað við dansarann Jordan Bratman í september á þessu ári. Þar er sagt að þau
skilji í góðu og ætli að deila forræðinu yfir tveggja ára gömlum
syni sínum. Leikkonan og Óskarsverðlaunahafinn Kate Winslet skildi við leikstjórann Sam
Mendes fyrr á þessu ári eftir
aðeins tveggja ára hjónaband
en þau voru mikið draumapar í
Hollywood þann tíma sem þau
voru saman.

KYNNIR Leikkonan Anne Hathaway

sóttist sjálf eftir því að fá að stjórna
Nóbelstónleikunum við hlið Denzels
Washington.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Kynnir
Nóbelinn
Leikkonan unga Anne Hathaway
kemur fram í nýju hlutverki í
lok mánaðarins en hún ætlar að
vera kynnir á Nóbelstónleikunum
sem haldnir eru í tengslum við
afhendingu friðarverðlaunanna í
Osló. Hathaway stendur við hlið
leikarans Denzels Washington
og mun það hafa verið leikkonan
sjálf sem bað um að fá að gegna
þessu hlutverki.
Frægt fólk hefur ávallt verið
kynnar á tónleikum Friðarverðlauna Nóbels. Í fyrra voru það
hjónin Will Smith og Jada Pinkett
Smith sem tóku þetta að sér
ásamt börnum sínum Willow og
Jaden.

Trúðar koma um áramótin
Klovn:The Movie eða Trúður: Kvikmyndin verður frumsýnd á Íslandi
2. janúar í Sambíóunum. Þetta staðfestir Sigurður Viktor Chelbat hjá
Samfilm við Fréttablaðið.
Myndin verður frumsýnd í
Danmörku hinn 16. desember og
er beðið með mikilli eftirvæntingu. Sigurður upplýsir einnig að
þeir hafi boðið trúðunum sjálfum,
Frank Hvam og Casper Christiansen, að vera viðstaddir frumsýninguna. „Þetta eru auðvitað menn sem
elska Ísland og það væri náttúrlega
bara efni í Klovn-þátt að sjá þessa
kauða í kringum íslenska flugeldabrjálæðið á áramótunum,“ bætir
Sigurður Viktor við.
Það eru engar ýkjur að segja
Casper og Frank vera hrifna af
landi og þjóð. Þeir komu til að
mynda báðir fram á uppistandshátíð í Háskólabíói sem sjónvarpsmaðurinn Frímann Gunnarsson
hélt fyrir ekki margt löngu og
nýverið greindi Fréttablaðið frá
því að Casper hefði átt fund með

ÁRAMÓTAPARTÍ Klovn-myndin verður frumsýnd á Íslandi 2. janúar í Sambíóunum.

Þeim hefur þegar verið boðið að koma og vera viðstaddir frumsýninguna. Og það
verður að teljast líklegt að þeir þiggi það.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kvikmyndagerðarmanninum Gesti
Vali Svanssyni og Adam Sandler í
Los Angeles. Þá héldu Casper og
eiginkona hans, Iben Hjejle, upp á

jólin hér á landi fyrir ári en Hjejle
sat það sama ár einnig í dómnefnd
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík.
- fgg
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KOMDU OG SKEMMTU ÞÉR
MEÐ OKKUR
Leiklestur, dans og söngur á sviði
Nýjar barnabækur Forlagsins til sýnis
og sölu
Höfundar spjalla við gesti og gangandi
Upplestur úr nýjum bókum
Happdrætti
Andlitsmálun
Myndlistarhorn
Bragðprufur úr nýrri matreiðslubók
fyrir börn
Allir krakkar leystir út með jólaglaðningi

Verið velkomin á Barnabókahátíð Forlagsins á sunnudaginn!
Við fögnum blómlegri barnabókaútgáfu með pompi og prakt
www.forlagid.is

í Iðnó kl. 13-16.
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Ólafur seldur á 37 milljónir

Hýsing og lén - allt á einum
stað fyrir eitt lágt verð.

Quadruple Spiral Projection, sem
listfræðingar telja vera fyrsta
mikilvæga verkið eftir íslenska
listamanninn Ólaf Elíasson, var
slegið hæstbjóðanda hjá norræna
uppboðshaldaranum Bukowski í
Stokkhólmi á miðvikudagskvöld.
Verkið fór á 37 milljónir íslenskra
eða rúmar 2,2 sænskra en samkvæmt uppboðsskránni var jafnvel búist við því að verkið yrði
selt á þrjár milljónir sænskra.
Quadruple Spiral Projection er
þriggja metra hár skúlptúr sem
leikur sér með ljós- og skuggaáhrif. Það var hannað árið 2004 en
eins og flestum ætti að vera kunnugt um er Ólafur nú í fremstu röð

628 kr./mán.

*

*Miðað við 3 ára hýsingarsamning

VERÐMÆTUR Ólafur Elíasson er ákaflega

verðmætur en fyrsta, mikilvæga verkið
hans, Quadruple Spiral Projection, var
selt fyrir 37 milljónir í Svíþjóð á dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

samtímalistamanna. Verkið er nú
í einkaeigu en fastlega má reikna

með því að verðgildi þess eigi eftir
að hækka haldi ferill Ólafs áfram
að vera jafn glæsilegur.
Framkvæmdastjóri Bukowski, Mikael Storåkers, segir verkið vera fallegt og einfalt og mikla
hönnun og henta vel þeim sem geti
haft verk eftir Ólaf Elíasson inni
hjá sér. „Ólafur er einn mikilvægasti listamaður heims og það er því
mikill heiður fyrir þetta uppboðsfyrirtæki að fá að bjóða upp svona
mikilvægt verk eftir hann hérna í
Svíþjóð.“ Ýmis listaverk og hönnunarvörur voru boðin upp þetta
kvöld og mátti meðal annars sjá
hluti eftir Arne Jakobsen og Alvar
Aalto.
- fgg
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ÁNÆGÐIR MEÐ ÁRANGURINN Guðmundur Kristinn Jónsson má vera ánægður með framlag sitt til jólaplötuflóðsins. Hér er hann

með konu sinni, Maríu Rut Reynisdóttur, og Sigurði Guðmundssyni, félaga sínum úr Hjálmum og Memfismafíunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BARA KREISTA!

Kynntu jólakræsingarnar
Þeir Guðmundur Kristinn Jónsson og Steinþór Helgi Arnsteinsson, sem ráku útgáfufyrirtækið Borgina, fluttu sig
yfir til risans Senu fyrr á þessu ári. Flutningarnir hafa
borið góðan ávöxt fyrir þá og Senu því þrjár söluhæstu
plötur landsins um þessar mundir eru runnar
undan þeirra rifjum. Senumenn kynntu jólaútgáfuna í lúxussalnum í Smárabíói í gær og
buðu viðstöddum upp á popp og kók áður en
sýningin hófst.

Bragi Valdimar Skúlason á ófáa dægurlagatextana í jólaplötuflóðinu.

Útvarpsmaðurinn Felix
Bergsson var
á meðal
gesta.

Viktor Orri, Aron Steinn,
Steinþór Helgi og Hjörtur
Ingvi voru tilbúnir að
setjast í leðurstólana í
lúxussalnum.

Frábær tilboð alla helgina
Auglýsingasími

ÍSLENSKA / SIA.IS / HOL 52141 10/10

Gerði þátt með Maggie Q
Egill Örn Egilsson, íslenskur kvikmyndagerðarmaður í Hollywood,
leikstýrði nýverið þætti í bandarísku spennuþáttaröðinni Nikita
með Die Hard stjörnunni Maggie
Q í aðalhlutverki. Þættirnir hafa
hlotið mikið lof í Ameríku og fá
7,8 á imdb.com en þeir eru byggðir á valinkunnri franskri mynd
um unga stúlku á refilstigum sem
bjargað er af leyniþjónustu Bandaríkjanna og í kjölfarið gerð út í
líki leigumorðingja. Meðal annarra leikara í þáttunum má nefna
Shane West sem margir kannast
við úr ER og svo Lyndsy Fonseca
úr Kick-Ass.
Egill hefur áður sest í leikstjórastólinn í nokkrum vel þekkt-

um sjónvarpsþáttum, meðal annars CSI: Miami og Dark Blue með
Dylan McDermott í aðalhlutverki.
Þá leikstýrði
Egill einnig
þætti í lögfræðidramanu
The
Whole Truth
og svo prufuþæt t i fy r i r
Miami Medical
sem Jerry Bruckheimer framleiðir en Egill er einmitt
aðaltökumaður í
þeirri þáttaröð.
LEIKSTÝRIR Egill Örn Egilsson gerir þætti
- fgg

með leikkonunni Maggie Q.

Sýningadagar
Örfá sæti
Sun. 21/11 kl. 14
Lau. 27/11 kl. 14
Sun. 28/11 kl. 14

Síðust
sýnin u
gar!
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Drungalegur millikafli
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199 kr/skeytið. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

Harry Potter og dauðadjásnin
Fyrri hluti
Leikstjóri: David Yates. Aðalhlutverk: Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint o.fl.
Það var með mikilli spennu og tilhlökkun að ég fór að sjá sjöundu
bókina um galdrastrákinn Harry
Potter vakna til lífsins á hvíta
tjaldinu á fimmtudagskvöldið.
Rúmt ár er síðan sjötta myndin,
Harry Potter og blendingsprinsinn, var frumsýnd og ég því farin
að engjast eftir lokakaflanum.
Það er alveg hægt að segja
að Harry Potter og dauðadjásnin skeri sig algjörlega frá hinum
úr seríunni, þessi mynd er mun
drungalegri.
Voldemort hefur jafnt og þétt
safnað í sig kröftum í gegnum
myndirnar og er nú orðinn öflugri sem aldrei fyrr. Eina leiðin
til að sigra hann er að halda áfram
verkefni Dumbledores, finna helkrossana og tortíma þeim. Þríeykið
Harry, Ron og Hermione finnur út
að til þess að stofna ekki öllum í
hættu, verða þau að leggja upp í
ferðlagið ein og óstudd. Auðvitað
lenda þau í fáránlegum hremmingum trekk í trekk en þar sem þau
eru búin að læra við Hogwarts
í fjölda ára kunna þau alla réttu
galdrana til að koma í veg fyrir að
allt fari á versta veg.
Drunginn sem hvíldi yfir myndinni lét mig oft á tíðum ríghalda í
sætið og ég fann til með fjölskyldufólkinu sem kom með litlu börnin
að horfa á uppáhalds galdrastrákinn sinn lenda í ævintýrum. Þessi
ævintýri eru einfaldlega orðin of

LOKASTUNDIN NÁLGAST Harry Potter, Ron Weasly og Hermione Granger halda áfram
baráttu sinni við Voldemort í Dauðadjásnunum. Fyrri hluti lokakaflans er nú kominn
í kvikmyndahús og er flott afþreying að mati gagnrýnanda.

ógnvekjandi fyrir litla fólkið.
Myndin var mjög góð á köflum
en oft komu langar senur af Harry
og félögum sem hægt hefði verið
að stytta. Mér fannst líka undarlegt að þríeykið hefði getað látið
sig hverfa svona eins og þau gerðu
og engin viðbrögð frá þeirra allra
nánustu sýnd. Einnig fannst mér
að lokasenan hefði getað verið
lengri og flottari, en á móti kemur
að þetta voru ekki blálokin. Seinni
hlutinn er enn eftir.
Leikarahópurinn hefur meira og
minna verið sá sami í gegnum allar
myndirnar. Mér fannst Emma Watson mjög sannfærandi í hlutverki
sínu sem Hermione Granger, en
hún er loksins hætt að vera óþolandi nemandinn í Hogwarts sem
allt veit. Alan Rickman skilar sínu
vel sem prófessor Severus Snape
og Ralph Fiennes er ógnvekjandi

sem Voldemort, en hann verður
eflaust í burðarhlutverki í seinni
hlutanum.
Sem forfallinn Harry Potter
nörd finnst mér gaman að sjá
hvert lokakaflinn stefnir, þessi
spenna og þessi drungi eru algjörlega að virka. Hins vegar er þessi
mynd of mikill undanfari að því
sem koma skal í síðustu myndinni sem ráðgert er að sýna næsta
sumar. Þessi hluti verður eflaust
betri þegar horft verður á báða
hlutana í einu og þar af leiðandi
ætla ég að bíða með endanlega
dóm yfir þessari mynd. Ég bíð
spennt eftir endalokunum, þau
verða eflaust rosaleg.
Kristjana Arnarsdóttir

Niðurstaða: Fín afþreying en áhorfandinn vill óneitanlega fá meira,
sjálfan lokakaflann.

OUTLET
RÝMUM TIL
Lagersala ELM verður haldin
að Laugavegi 97
dagana 20. - 30. nóvember
Opið frá kl. 12-18
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Japis opnuð á ný á netinu
„Það verður að hafa trú á því að fólk borgi áfram fyrir
tónlist því ef að það gerir það ekki endar það þannig
að ekkert verður gefið út,“ segir Ásvaldur Friðriksson.
Ásvaldur hyggst opna hina fornfrægu verslun Japis
á ný á næstunni. Verslunin verður þó ekki á Laugavegi, þar sem henni var lokað fyrir tæpum áratug,
heldur á netinu á slóðinni Japis.is.
„Það er verið að setja upp netverslun með tónlist,
DVD og afþreyingarefni,“ segir Ásvaldur. „Þar sem
þetta nafn var hvorki upptekið í lénaskrá né annar
staðar var tilvalið að nota það. Það þekkja voða margir Japis.“
Ásvaldur starfaði hjá Japis í gamla daga. „Svo kaupir Óttar Felix fyrirtækið og ég vann þar áfram í nokkur ár hjá honum. Svo kaupi ég af Óttari stóran hluta
af því fyrirtæki.“
En óttastu ekki að opna netverslun með tónlist nú
þegar sala á tónlist minnkar?
„Jú, auðvitað gerir maður það. Ég er búinn að vera
í þessu í áraraðir og salan er alltaf að síga niður á

TÓNLIST Á NETINU Ásvaldur hyggst opna Japis.is á næstunn.

Skeggið sem hann skartar á myndinni er sérstaklega tilkomið
vegna hátíðar sem gengur í garð í næsta mánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

við. En þá er spurning um að aðlagast að nýrri tækni
smátt og smátt,“ segir Ásvaldur.
- afb

Tískan á bleika dreglinum
Tískusýningar undirfataframleiðandans Victoria‘s
Secret hafa ávallt vakið
mikla athygli enda ansi
litríkar og glaðlegar.
Gestir á sýningunni á
dögunum gengu ekki
rauða dregilinn heldur þann bleika og
hér má sjá nokkrar
myndir af því sem
gestirnir klæddust á
sýningunni.
FÖGUR Undirfatafyrirsætan

Adriana Lima gekk bæði
bleika dregilinn og tískupallinn þetta kvöld.

VILTU
MIÐA!

10. HVER
VINNUR!

TÍSKUTÁKN Gamli töffarinn

Debbie Harry var á meðal
gesta tískusýningarinnar.

BLÓMARÓS Fyrirsætan og Transformers-

leikkonan Rosie Huntington hefur slegið í
gegn hjá strákunum undanfarið.
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MISSIÐ EKKI AF ÞESSUM MAGNAÐA
VÍSINDASKÁLDSÖGUTRYLLI Í BÍÓ

SENDU SMS EST SKY
Á NÚMERIÐ 1900.

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir og ﬂeira!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 199 KR/SKEYTIÐ.
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.

SÆTAR SYSTUR Systurnar Nicky og Paris

SYKURSÆT Söngkonan Katy Perry heldur

Hilton létu sig að sjálfsögðu ekki vanta
á sýninguna.

áfram að koma fólki á óvart með skrýtnu
fatavali sínu.

Willow fetar í fótspor foreldra sinna
Hin tíu ára gamla dóttir Wills
Smith og Jödu Pinkett Smith,
Willow, prýðir forsíðu tímaritsins
W Magazine um þessar mundir.
Stúlkan gaf nýlega út sína fyrstu
smáskífu, Whip My Hair, sem
hefur slegið í gegn vestan hafs og
komst í kjölfarið á samning hjá
engum öðrum en Jay-Z.
„Ég fæ ekki að gera allt sem
mig langar til. Mamma þarf fyrst
að gefa mér leyfi,“ sagði sú stutta
í viðtali við tímaritið. „Mamma
og pabbi eru fyrirmyndir mínar,
þau veittu mér innblástur og þess
vegna langaði mig að koma fram
eins og þau.
Ég erfði flæðið frá pabba, sönghæfileikana frá mömmu og leikhæfileikana frá þeim báðum.
Þetta er það sem gerist þegar
þú hangir með Smith-fjölskyldunni.“

SMÁSTIRNI Willow Smith hefur

slegið í gegn aðeins tíu ára gömul. Hér
er hún ásamt móður sinni, Jödu Pinkett
Smith.
NORDICPHOTOS/GETTY

Hræðist ekki
hrukkurnar
Fyrirsætan Heidi Klum sagði
í nýju viðtali við tímaritið Self
Magazine að besta fegurðarráðið sem hún gæti gefið konum á
hennar aldri væri að bæta svolitlu kjöti á beinin.
„Ég er lítið að
stressa mig á hrukkum, þannig að ég
þarf ekki á bótoxi
að halda. Kannski
breytist það í framtíðinni, en ég efa það
þó. Mér líður vel í
eigin skinni og mér
finnst gaman að eldast og hrukkur eru
náttúrulegur hluti
af því,“ sagði Klum.
ÓHRÆDD VIÐ HRUKKUR Heidi Klum er

óhrædd við að eldast
og fá hrukkur.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Sími: 553 2075

- bara lúxus

FORSÝNING

++++
- S.V. MBL

Tilboð í bíó. Gildir á allar merktar sýningar
SKYLINE

MIDASALA Á

16

6, 8 og 10

NIKO OG LEIÐIN TIL STJARNANNA 2 (650 kr.) -ÍSL TAL

L

JACKASS – ÓTEXTUÐ

4, 6, 8 og 10.15

12

UNSTOPPABLE

5.50, 8 og 10.15

12

ARTÚR 3: TVEGGJA HEIMA STRÍÐ 1.50(650 kr.),4 -ÍSL TAL

7

ÚTI ER ÆVINTÝRI

L

2 (650 kr.) og 4 -ÍSL TAL

앲앲앲앲

- BOXOFFICE MAGAZINE

앲앲앲앲

- ORLANDO SENTINEL

앲앲앲앲

- TIME OUT NEW YORK

HARRY POTTER
kl. 2 - 5 - 8 - 11
ALGJÖR SVEPPI
kl. 2
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 4
GNARR
kl. 6
DUE DATE
kl. 8 - 10:10

10

10
12
7
10
L

Ólafur Arnalds hefur verið
í tæpan mánuð á tónleikaferðalagi um Evrópu. Allt
hefur gengið eins og í sögu
hjá Ólafi og föruneyti hans
sem telur 11 manns.
„Við erum búin að leggja allt
í þennan túr,“ segir tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds.
Ólafur var staddur í Ósló þegar
Fréttablaðið hafði uppi á honum.
Þar er hann ásamt ellefu manna
föruneyti; hljóðfæraleikurum,
tæknimönnum og róturum, en
hann ferðast með sérhannaða
ljósasýningu og myndbönd sem
gera tónleikana tilkomumeiri.
Ólafur hefur verið í þrjár vikur
á ferðalagi og á tvær eftir. Hann
kom fram ásamt hljómsveit í Parkteatret í Ósló í gær og er nú mættur til Svíþjóðar þar sem hann
kemur fram í Gautaborg í kvöld.
„Við höfum verið bæði í þessum
venjulegu löndum eins og Þýskalandi, Sviss, Ítalíu, Póllandi,“
segir Ólafur. „En einnig erum við
búin að fara til Ungverjalands og
Slóvakíu, sem var alveg geðveikt.
Uppselt hefur verið á langflesta
tónleika túrsins. Í Berlín var uppselt með 600 manns inni og langri
biðröð fyrir utan, fólk sem komst
ekki inn.“
Ólafur hefur gefið út fimm plötur. Sú síðasta, … And They Have
Escaped the Weight of Darknes,
kom út á árinu og hefur fengið

HARRY POTTER HAFIN Á

HARRY POTTER
kl. 2 - 5 - 6 - 6:30 - 8 - 10 - 11
HARRY POTTER
kl. 2 - 5 - 8 - 11
DUE DATE
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
RED
kl. 5:40 - 8 - 10:20
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
ÓRÓI
kl. 10
FURRY VENGEANCE
kl. 1::30 - 3:40
ALGJÖR SVEPPI
kl. 2 - 4
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 1::30
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali
kl. 1::30

Uppselt á tónleika Ólafs
Arnalds víða um Evrópu

HARRY POTTER kl. 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11
DUE DATE
kl. 5.50, 8, og 10.10
DUE DATE POWER
kl. Miðnætursýning

10

GNARR
kl. 3.40, 5.50, og 8
ÆVINTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali
kl.12, 2 og 4
RED
kl. 10.10
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 12, 1.30

L

Á TÓNLEIKUM Ólafur Arnalds og
hljómsveit í Þýskalandi. Hann ferðast með fjölmennt lið sem gerir
útlit tónleikanna tilkomumeira.

afar lofsamlega dóma.
Breska ríkisútvarpið BBC
gefur henni til að mynda átta
af tíu mögulegum, tónlistartímaritið Spin gefur henni fjóra
af fimm og indíbiblían Pitchfork
gefur henni sjö af tíu.
Þá hafa tónleikar Ólafs hlotið góðar viðtökur og hann
finnur fyrir því. „Þetta
gengur gríðarlega vel
og við heyrum á hverjum degi frá tæknifólkinu hér að þetta sé eitt
það flottasta sjó sem það
hefir unnið við,“ segir
Ólafur.

ÁNÆGÐUR Ólafur

hefur fengið góðar
viðtökur á tónleikaferðalagi sínu um
Evrópu.

atlifannar@frettabladid.is

10
10

L
12
7

L
L
L

10
L
L
L

HARRY POTTER
kl. 1 - 4 - 7 - 10
GNARR
kl. 5:50 - 8 - 10:20
DUE DATE
kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 2

10

THE SWITCH
kl. 5:50
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 3:50
FURRY VENGEANCE
kl. 1::50 - 3:50

10

L
10
L

L
L

10

"HASAR Í LESTINNI"
-H.V.A, FBL

MISSIÐ EKKI AF ÞESSUM MAGNAÐA
VÍSINDASKÁLDSÖGUTRYLLI Í BÍÓ!

ÍSL. TAL

SMÁRABÍÓ *Gleraugu seld sér Nánar á Miði.is
12
SKYLINE
KL. 5.50 - 8 - 10.10
12
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ
KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
12
JACKASS 3D LÚXUS ÓTEXTAÐ KL. 5.50 - 8 - 10.10
L
UNSTOPPABLE
KL. 8 - 10.10
L
EASY A
KL. 5.50 - 8 - 10.10
ARTHÚR 3
KL. 1 (700kr.) - 3.20 (EINNIG Í LÚXUS) L
L
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2
KL. 1 (700kr.) - 3.40
L
AULINN ÉG 3D
KL. 1 (950kr.)* - 3.40
L
NIKO FORSÝNING
KL. 1 AÐEINS LAUGARDAG
BORGARBÍÓ
SKYLINE
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ
NIKO FORSÝNING

5%

ÍSL. TAL 75OKR.

HÁSKÓLABÍÓ

Nánar á Miði.is

ÚTI ER ÆVINTÝRI 2
INHALE
BRIM
NIKO FORSÝNING

KL. 5.50 - 8 - 10.10
12
KL. 8 - 10.10
L
KL. 2 - 4 - 8 - 10.10
L
KL. 1.30 (700kr.) - 3.40 - 5.50 L
L
KL. 8 - 10.15
L
KL. 4 (700kr.)
16
KL. 6
12
KL. 2 - 4 - 6
L
KL. 2 AÐEINS LAUGARDAG

ARTÚR 3
EASY A
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2

KL. 4 (600kr.) - 6
KL. 6
KL. 2 (600kr.) - 4

SKYLINE
UNSTOPPABLE
EASY A
ARTHÚR 3
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER

Nánar á Miði.is
KL. 8 - 10
KL. 8 - 10
KL. 2

12
12
L

L
L
L

FORSÝND UM HELGINA
KL.14 HÁSKÓLABÍÓ AÐEINS LAU.
KL.13 SMÁRABÍÓ AÐEINS LAU.
KL.14 BORGARBÍÓ LAU. OG SUN.
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Styrkir úr þróunarsjóði innflytjendamála 2010
Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur
sjóðsins er að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði innflytjendamála með það að markmiði
að auðvelda gagnkvæma aðlögun innflytjenda og íslensks samfélags. Að þessu sinni verður
sérstök áhersla lögð á eftirfarandi viðfangsefni:
• Verkefni og rannsóknir sem vinna gegn fordómum og auka fjölmenningarlega færni.
• Verkefni og rannsóknir sem vinna að félagslegri virkni meðal innflytjenda.
• Verkefni og rannsóknir sem stuðla að bættri stöðu innflytjenda á vinnumarkaði.
VERA SÖLVADÓTTIR Tónlist tvíeykisins BB & Blake verður gefin út í Þýskalandi í næstu

viku. Þýska útgáfufyrirtækið Athletikk gefur plötuna út.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Komin á samning
í Þýskalandi
Hljómsveit Veru Sölvadóttur og Magnúsar Jónssonar reynir fyrir sér í
Þýskalandi með útgáfu á
dansvænni plötu.
Plata með tvíeykinu BB & Blake
verður gefin út hjá þýska útgáfufyrirtækinu Athletikk á næstunni. Hún inniheldur fjórar
ólíkar útgáfur af laginu Paris
je t’aime. Tónlistar mennirnir
Lars Sommer feld, Edgar 9000
og Kerosene sjá um að endurvinna lögin.
Vera Sölvadóttir og Magnús
Jónsson skipa sveitina sem hefur
legið í dvala undanfarna mánuði.
„Við erum að vakna aðeins til lífsins aftur núna. Maggi er búinn að
vera fyrir norðan að leika í Rocky
Horror og við höfum þess vegna

lítið getað sinnt BB & Blake,“
útskýrir Vera. Hún segir plötuna sem Athletikk gefur út vera
mjög dansvæna og sverja sig í
ætt við klúbbatónlist. „Við erum
mjög spennt fyrir þessum samningi því þeir eru mjög tengdir inn
í þennan stóra dansheim sem er
í Þýskalandi og við hlökkum til
að vinna meira með þeim í framtíðinni.“ Platan kemur út í Þýskalandi í næstu viku og verður einnig fáanleg á netinu.
Annars er það að frétta af
BB & Blake að þau hafa samið
nýtt lag sem þau hyggjast gera
myndband við í desember. „Við
erum að fara á dansnámskeið í
næstu viku þar sem við lærum
dívudans sem kallast waacking,“
segir Vera hlæjandi og bætir við:
„Þetta verður eitthvað forvitnilegt, ég og Maggi að dansa dívudansa.“
sara@frettabladid.is

Önnur verkefni koma einnig til álita.
Styrkir verða almennt veittir félögum, samtökum og opinberum aðilum. Grasrótar- og hagsmunafélög innflytjenda eru sérstaklega hvött til þess að sækja um í sjóðinn. Einstaklingum verða að
jafnaði einungis veittir styrkir til rannsókna. Til ráðstöfunar eru 12 milljónir króna. Styrkir geta
verið að hámarki 75% af heildarkostnaði verkefnis. Unnt er að sækja um á íslensku og ensku.
Umsóknarfrestur er til 20. desember 2010. Sótt skal um styrk á sérstöku umsóknareyðublaði sem er
aðgengilegt á heimasíðu félags- og tryggingamálaráðuneytis, (www.felagsmalaraduneyti.is). Þar er
einnig að finna stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda, framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar
í málefnum innflytjenda og reglur þróunarsjóðs innflytjendamála með nánari upplýsingum um skilyrði
styrkveitinga. Trúnaðar er gætt við meðferð umsókna.
Nánari upplýsingar fást í félags- og tryggingamálaráðuneyti í síma 545 8100 og með tölvupósti á
netfangið linda.ros.alfredsdottir@fel.stjr.is

TILBOÐ Á
OFFICE ONE
FJÖLNOTAPAPPÍR
500 A4 BLÖÐ Á AÐEINS 490 KR.

FLOTT MYND Aðstandendur heimildarmyndarinnar Catfish mega vera ánægðir
með myndina, sem sýnd er í Bíó Paradís um þessar mundir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Bíó ★★★★
Catfish
Leikstjóri: Nev Schulman og Henry Joost
Sýnd á Haustbíóhátíð Græna ljóssins í Bíó Paradís

Skylduáhorf fyrir netverja
Heimildarmyndin Catfish er með einhverjum óvæntasta söguþræði sem ég
hef orðið vitni að í kvikmyndahúsi. Og raunar er saga aðalpersónunnar Nev
Schulman lyginni líkust. Catfish ætti auðvitað að vera sýnd öllum þeim ungmennum sem vilja tengjast ókunnugu fólki á Facebook því á þessari ágætu
samskiptasíðu getur fólk þóst vera eitthvað annað en það er.
Það er eiginlega best að segja sem minnst um söguþráðinn heldur leyfa
myndinni að koma áhorfendum á óvart. Catfish fer reyndar rólega af stað
en hefur sig til flugs þegar aðalpersónan, New York-ljósmyndarinn Nev
Schulman, uppgötvar að ekki er allt með felldu hjá nýja vininum hans á
Facebook. Uppljóstrunin er einstök og á eftir að koma fólki í opna skjöldu.
Freyr Gígja Gunnarsson

Niðurstaða: Catfish er óvæntur gleðigjafi þar sem Facebook og blekkingunni sem þar fær stundum að lifa eru gerð góð skil á mannlegan hátt.

N1 STÓRVERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9

N1verslanir: Kópavogi, Hafnarfirði, Akureyri, Akranesi, Ólafsvík, Egilsstöðum,
Vestmannaeyjum, Keflavík, Selfossi, Reyðarfirði, Ísafirði, Grindavík og Höfn.

Hringdu í síma
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

ef blaðið berst ekki

WWW.N1.IS
SÍMI 440 1000

Meira í leiðinni
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TONY PULIS segist skilja vel gremju Eiðs Smára Guðjohnsen, sem hefur lítið fengið að spila með Stoke City á

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

sport@frettabladid.is

leiktíðinni. Pulis hefur margsinnis sagt að Eiður sé ekki í nægilega góðu formi. „Hann lék heilan leik með varaliðinu í vikunni og við erum ánægðir með það. Hann mun hafa sínu hlutverki að gegna,“ sagði knattspyrnustjórinn.

Afreksíþróttafólk
milljarða virði
fyrir þjóðarbúið

STERKUR Sverre tekur hér á Christian

Zeitz, leikmanni Kiel.
NORDICPHOTOS/BONGARTS

EHF-bikarinn:

Sverre tekur á
móti Haukum
HANDBOLTI Fyrri leikur Íslands-

meistara Hauka og þýska liðsins
Grosswallstadt fer fram ytra í
dag.
Með Grosswallstadt leikur
landsliðsmaðurinn Sverre Andreas Jakobsson en hann hlakkar til
að mæta löndum sínum.
„Það er alltaf stórfurðulegt
að mæta íslenskum liðum. Ég
er reyndar öllu vanur frá tíma
mínum með Gummersbach. Þá
mættum við bæði Fram og Val,“
sagði Sverre við Fréttablaðið í
gær en hann segir þýska liðið
ekki ætla að falla í þá gryfju að
vanmeta Haukana.
„Það er aukapressa á mér þar
sem við erum að mæta íslensku
liði og ég verð brjálaður ef einhver okkar ætlar að leyfa sér að
slaka á. Ég mun ekki fyrirgefa
þeim það ef við komumst ekki
áfram. Þetta verður örugglega
ekki auðvelt en við eigum samt
að vinna. Við erum nú atvinnumannalið.“
Það vakti athygli að Grosswallstadt skyldi klúðra auglýsingamálum fyrir leikinn. Þeir
auglýstu andstæðinginn sem HK
en ekki Hauka.
„Ég vissi ekki hvort ég ætti að
hlæja eða gráta þegar ég sá þetta.
Ég rauk inn á skrifstofu og sagði
mönnum frá mistökunum,“ sagði
Sverre en var auglýsingunni
breytt?
„Nei, reyndar ekki. Það var
búið að prenta svo mikið og
hengja upp út um allan bæ að það
var ekki hægt. Fólk heldur því
að HK sé að koma,“ sagði Sverre
hlæjandi en hann lék einmitt með
HK áður en hann fór til Grosswallstadt.
- hbg

ÚRSLIT
Sænska úrvalsdeildin
Solna Vikings - Uppsala Basket

67-72

Logi Gunnarsson var stigahæstur hjá Solna með
átján stig. Helgi Már Magnússon skoraði tólf stig
fyrir Uppsala og tók sex fráköst.

ecoÖrebro - Sundsvall Dragons

89-99

Jakob Örn Sigurðarson skoraði nítján stig, gaf átta
stoðsendingar og tók fimm fráköst fyrir Sundsvall.
Hlynur Bæringsson bætti við átján stigum og tólf
fráköstum.

Vésteinn Hafsteinsson frjálsíþróttaþjálfari
segir að mun meira fjármagn þurfi til
að koma íslensku íþróttafólki í allra
fremstu röð. Það væri fjárfesting sem
gæti skilað sér margfalt aftur í íslenskt þjóðarbú. Hugarfarsbreytingar er þörf, segir Vésteinn, sem
hefur náð ótrúlegum árangri á
sínum þjálfaraferli.
ÍÞRÓTTIR „Rannsóknir hafa sýnt

að árangur tengdur íþróttum og
öðrum menningaratburðum skilar
sér margfalt til baka fyrir bú viðkomandi þjóðar. Það er í því samhengi sem við þurfum að skoða
fjárveitingar til þessara málefna,
ekki síst til okkar afreksfólks í
íþróttum.“
Þetta segir Vésteinn Hafsteinsson frjálsíþróttaþjálfari, sem heldur í dag fyrirlestur á Grand Hótel
hvað þurfi til að komast á toppinn
í íþróttaheiminum. Fyrirlesturinn
hefst klukkan 15.30.
Vésteinn segir að svarið liggi
meðal annars í fjárveitingum til
íþróttastarfs og að það standi helst
fyrir þrifum hér á landi. „Þetta
gengur helst út á að ætla sér að
verða bestur. Ekki bara næstbestur heldur að ætla sér gullið,“
segir Vésteinn með áherslu. „Það
er engin ástæða fyrir Íslendinga
að taka aðra stefnu en á toppinn.
Það sem þarf til fyrst og fremst
er fjármagnið.“
Vésteinn á sinn bakgrunn í
frjálsíþróttum og hefur sem
þjálfari náð á toppinn. Hans
skjólstæðingar hafa orðið heimsmeistarar, Evrópumeistarar og
Ólympíumeistarar. Sá frægasti er
eistneski kringlukastarinn Gerd
Kanter sem hefur orðið heims- og
Ólympíumeistari.
„Við erum nú ellefu manns sem
vinnum eingöngu með hann. Það
eru ekki allir í fullri vinnu en
þetta er teymið í kringum hann.
Það þarf mikið fjármagn til að það
gangi upp,“ segir Vésteinn, sem er

búsettur í Svíþjóð þar sem hann
land að reksturinn yrði eins og í
starfrækir eigið fyrirtæki.
einum klúbbi út í heimi.“
„Ég er með 28 starfsmenn sem
Vésteinn segir að grunnurinn sé
starfa í kringum sjö íþróttamenn.
til staðar. „Íslendingar eru sterkt
Starfið er fjármagnað af þeim
fólk. Við erum með þetta í blóðinu.
löndum sem íþróttafólkið keppir
Samanborið við önnur Norðurlönd
fyrir. Og fjarlægðin er ekkert
erum við miklu öflugra fólk. Og
vandamál. Enginn þessara íþróttavið þurfum að velja þær greinar
manna býr á sama stað og ég. Við
sem við viljum skara fram úr samhittumst í 150-180 daga á ári í
kvæmt því. Það sem við höfum
fram fyrir marga aðra
æfingabúðum en þess á
milli sinni ég þjálfuninni
er líkamlegt atgervi. Við
og þeim samskiptum sem
getum ekki ætlast til að
ég þarf að eiga í gegnum
vinna í neinu nema að
netið. Til að verða bestur
við séum betri en hinir.
Til
þess
að
þarf að starfa með þeim
Grunnurinn er góður og
verða bestur
bestu.“
aðstaðan er komin en
það þarf að koma með
Nýjasti skjólstæðingur þarf að starfa
miklu meira fjármagn
Vésteins er Helga Margrét Þorsteinsdóttir, með þeim
inn í starfið.“
sem er í fremstu röð í bestu.
Næsta spurning er
vitaskuld hvaðan pensjöþraut í sínum aldursingarnir eigi að koma.
flokki. „Þannig erum við VÉSTEINN
Ísland er í kreppu og í
að reyna að gera þetta HAFSTEINSSON
hverjum fréttatíma er
með Helgu Margréti og FRJÁLSÍÞRÓTTAsagt frá niðurskurði
erum við rétt komin af ÞJÁLFARI
á mörgum sviðum, til
stað í þeirri vinnu. Við
að mynda heilbrigði og
höfum leitað til bestu
þjálfaranna á hennar sviði, til að
menntum. Vésteinn segir að þetta
mynda þjálfara Carolinu Klüft.
sé ekki samanburðarhæft og að
Við sjáum um að hún fái það sem
hugarfarsbreytingar sé þörf.
hún þarf.“
„ Það er auðvelt að gagnrýna þetta. Það er lúxus að fá
Vésteinn segir að nú þurfi
að vera atvinnumaður í íþróttað búa til umgjörð fyrir annað
um og gera ekkert allan daginn
íslenskt afreksfólk í íþróttum.
nema kasta kringlu. Það bjarg„Mér finnst Ísland vera draumaar enginn mannslífum þannig.
land fyrir íþróttafólk og miklu
Ég er sammála því. Minn besti
meira fjármagn á að koma inn í
vinur er skurð læknir og það
afreksíþróttir. Það er afar auðvelt
er miklu mikilvægara að hann
að halda utan um allt starfið hér
sé á Landspítalanum að bjarga
og hægt að stjórna öllu landinu úr
mannslífum en ég að þjálfa einLaugardalnum. Ísland er svo lítið

hverja menn sem kasta kúlum og
kringlum.
En að sama skapi mætti færa rök
fyrir því að enginn veit af afrekum
skurðlæknisins nema aðstandendur sjúklingsins. Ef Ísland myndi
eignast Ólympíumeistara eða
heimsmeistara yrði allt vitlaust í
öllu þjóðfélaginu. Það hefur verið
sýnt fram á það að slíkur árangur
skili sér í meiri framleiðni á vinnumarkaði sem getur skilað þjóðarbúinu milljörðum.“
Vésteinn nefnir dæmi um Evrópumeistaratitil Dana í knattspyrnu
árið 1992. „Það var fimmtán milljarða danskra króna virði í þjóðarframleiðslu. Þetta er það samhengi
sem við þurfum að skoða þessi mál
í. Annars getum við einfaldlega
lagt afreksíþróttir niður. Það er
ekki hægt að bera það saman við
niðurskurð á öðrum sviðum.“
ÍSÍ veitir árlega afreksmönnum
í íþróttum styrki. Aðeins einn fékk
A-styrk fyrir árið 2010 en það var
spjótkastarinn Ásdís Hjálmsdóttir.
„A-styrkurinn hefur ekki breyst í
20 ár og er enn 160 þúsund á mánuði, alveg eins og ég fékk á sínum
tíma. Þessi upphæð fylgir því
ekki einu sinni verðbólguþróun.
Ef ríkið og sérstaklega stór fyrirtæki myndu setja meiri pening í
þetta starf gæti Ísland orðið eins
og Jamaíka nema bara í öðrum
greinum. Íþróttafólkið gæti haft
þetta sem atvinnu og árangurinn yrði betri. Þetta eru svo litlar
upphæðir í samanburði við margt
annað en gæti skilað sér í milljörðum til baka.“
eirikur@frettabladid.is

Kvennalið Fram spilar við Podatkova í Evrópukeppni bikarhafa um helgina:

Vill sjá liðið fara í undanúrslit
HANDBOLTI Framkonur mæta úkr-

Landssamtök eldri kylfinga
Aðalfundur LEK verður haldinn í golfskála Keilis (GK) Steinholti
1, 220 Hafnarfirði sunnudaginn 28.nóvember 2010. kl. 14:30
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum samtakanna
2. Önnur mál
Kaffiveitingar að loknum aðalfundarstörfum. Nánari upplýsingar
og fundargöng má nálgast á www.lek.is
Stjórnin

aínska liðinu Podatkova í Evrópukeppni bikarhafa og fara báðir
leikirnir fram í Framhúsinu um
helgina. Fyrri leikurinn, sem er
heimaleikur Fram, fer fram klukkan 19.00 í kvöld en seinni leikurinn verður síðan klukkan 17.00 á
morgun.
„Við vitum voða lítið um þetta
lið en ég held að við eigum að klára
þetta nokkuð sannfærandi,“ segir
Einar Jónsson, þjálfari Framliðsins.
„Við ætlum okkur stóra hluti
í þessari Evrópukeppni og ég
myndi vilja sjá okkur reyna við
undanúrslitin,“ segir Einar en liðið

var hársbreidd frá því að fara í
undanúrslit í áskorendakeppninni í fyrra.
„Það verður vonandi
ódýrari kostur fyrir
okkur að spila báða
leikina heima að því
gefnu að fólk mæti á völlinn og við fáum einhverjar
tekjur af leikjunum,“ segir
Einar en Framarar ætla að
bjóða upp á hamborgara og
einhverja kvöldhressingu
á vægu verði fyrir leikinn
í kvöld.
Einar segir fyrri leikinn
skipta miklu máli og hann er
óhræddur við að keyra upp

hraðann þótt það sé
innan við sólarhringur á milli leikjanna.
„Við ætlum að keyra
þetta á háu tempói og
við teljum okkur vera í
það góðu standi og með það
góða breidd,“ segir Einar.
Einar er mjög sáttur við
sínar stelpur það sem af er
tímabilinu.
„Við höfum verið mjög
sannfærandi hérna heima
og spiluðum líka mjög vel í
Evrópuleikjunum úti í Sviss.
Mér sýnist vera smá þroskamerki á liðinu miðað við
árið í fyrra,“ segir Einar. -

*Ef þú sækir.

Allar pizzur af matseðli á 1.390 kr.*

MEGAVIKA
Vikuna 15. – 21. nóvember 2010

*Af matseðli, ef þú sækir.

Stefánsson & Stefánsson 0017

40% AFSLÁTTUR af meðlæti og gosi.*
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Arsenal þarf að nýta tækifærið
Toppliðin þrjú í ensku úrvalsdeildinni verða öll í eldlínunni í dag. Arsenal á möguleika á að komast á
toppinn, um stundarsakir að minnsta kosti, með sigri á erkifjendum sínum í Tottenham í hádeginu.
FÓTBOLTI Chelsea og Manchester

United hafa nánast einokað titilbaráttuna í ensku úrvalsdeildinni
síðustu ár en báðum liðum hefur
gengið nokkuð erfiðlega að finna
sama stöðugleika og hefur einkennt liðin á undanförnum leiktíðum. Arsenal hefur ekki unnið titil
í fimm ár og á í dag möguleika á
að því að komast í toppsæti ensku
úrvalsdeildarinnar með sigri á
grönnum sínum og erkifjendum í
Tottenham.
Lundúnaslagurinn er hádegisleikur dagsins á Englandi og með
sigri kemst Arsenal einu stigi upp
fyrir Chelsea sem á leik síðar í
dag. Chelsea hefur haldið toppsætinu þrátt fyrir að hafa tapað
tveimur af síðustu þremur leikjum
sínum en gæti misst það í dag, þó
ekki nema um stundarsakir.
„Er komið að okkur að vinna titilinn? Það er um að gera að vera
jákvæður gagnvart framtíðinni og
það getur vel verið að það sé komið
að okkur,“ sagði Frakkinn Samir
Nasri, leikmaður Arsenal, sem
átti stórleik í vináttulandsleiknum gegn Englandi í vikunni.
„Þetta verður sannarlega ekki
auðveldur leikur en mér finnst að
orðspor okkar hafi ekki verið jafn
gott í langan tíma og við höfum allt
sem þarf til að standa okkur vel.“
Leikurinn fer fram á Emiratesleikvanginum í dag en heimavöllur Arsenal hefur ekki reynst sama
vígi í ár eins og oft áður. Liðið tapaði þar fyrr í haust fyrir West
Brom og fyrir Newcastle fyrir
tveimur vikum.
Tottenham hefur ekki náð að
fylgja eftir góðu gengi í Meistaradeildinni og er nú þremur stigum

„PLASTIÐ“ Gervigasið er venjulega kallað

plast hér á landi. Það er ekki vinsælt
meðal íslenskra knattspyrnumanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Deilt um gervigras:

Rafrænt sólarljós hjálpar
FÓTBOLTI Á heimasíðu KSÍ, ksi.is,
má lesa tvo áhugaverða pistla um
kosti og galla gervigrass. Hinn
fyrri ritar Lúðvík Georgsson,
formaður mannvirkjanefndar
KSÍ, þar sem hann talar um kosti
gervigrasvalla.
Lúðvík gagnrýnir þá íhaldssemi sem sé í umræðunni hér á
landi um gervigrasvelli. Lúðvík
vill sjá fleiri gervigrasvelli hér
á landi. Hann kallar eftir nýrri
hugsun svo hægt sé að leika fleiri
keppnisleiki og lengja tímabilið.
Lúðvík virðist líta svo á að það sé
ekki hægt nema spilað sé á gervigrasi eða inni í knattspyrnuhöllum.
Viðar Halldórsson, formaður
FH, er algjörlega ósammála
þessu mati Lúðvíks. Viðar segir
að lausnin liggi ekki í því að
fjölga gervigrasvöllum og hann
gagnrýnir mannvirkjanefndina
fyrir að einblína á gervigrasið í
stað þess að skoða aðra kosti.
Viðar vill sjá betri grasvelli
hér á landi sem hann segir ekki
kosta meira en lagning gervigrasvallar. Viðar segir að með
betra grasi, betri umhirðu, rafrænu sólarljósi, undirhita, yfirbreiðslum, vökvunarkerfum og
öðru sé hægt að lengja tímabilið
utanhúss því slíkir grasvellir þoli
betur íslenskt veðurfar. Þar með
þurfi ekki að færa leiki inn í hús
til þess að lengja tímabilið.
Hægt er að lesa pistlana í heild
sinni á ksi.is.

Leikir helgarinnar

- hbg

Laugardagur:
Arsenal - Tottenham
Blackpool - Wolves
Bolton - Newcastle
Birmingham - Chelsea
Manchester United - Wigan
West Brom - Stoke
Liverpool - West Ham

12.45
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
17.30

Sunnudagur:
Blackburn - Aston Villa
Fulham - Manchester City

13.30
16.00

æft með brasilíska landsliðinu í
vikunni.
„Við vitum að hann þarf að fara
í aðgerð en það er hægt að fresta
því eitthvað. Það er engin áhætta
fólgin í því að láta hann spila en
hann þarf samt að ná sér af hnémeiðslunum,“ sagði Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea.

Rooney á bekknum
Sir Alex Ferguson, stjóri Manchester United, hefur staðfest að Wayne
Rooney geti mögulega komið við
sögu í leiknum gegn Wigan í dag.
Rooney hefur verið frá síðan hann
kom inn á sem varamaður gegn
West Brom í síðasta mánuði.
Ef hann spilar í dag verður það
fyrsti leikur hans síðan fréttir af
samningamálum hans náðu ótrúlegum hæðum í fjölmiðlum í síðasta mánuði.
„Ég held að hann verði ekki í
byrjunarliðinu á morgun,“ sagði
Ferguson í gær. „En hann kemst
kannski á bekkinn. Hann spilar þó
vafalaust í leiknum gegn Rangers
[í Meistaradeildinni] á miðvikudaginn.“
United er í þriðja sæti deildarinnar og hefur gert tvö jafntefli
í deildinni í röð. Liðið er reyndar
enn taplaust í deildinni en á fleiri
jafntefli (7) en sigra (6) til þessa.
MÆTAST Í DAG Samir Nasri hjá Arsenal og Gareth Bale hjá Tottenham.

frá Meistaradeildarsæti í sjöunda
sæti deildarinnar. Liðið þarf því
helst að sigra í dag til að missa
ekki toppliðin of langt frá sér.
Gareth Bale er skærasta stjarna
liðsins um þessar mundir og ekki
að ástæðulausu. Hann hefur sýnt
snilldartakta á leiktíðinni og ætlar
ekkert að gefa eftir gegn Arsenal.
„Eins og er þurfum við að vinna
hvern einasta leik sem við förum
í,“ sagði Bale við enska fjölmiðla.
„Og við höfum sýnt að við getum
unnið hvaða lið sem er. Það verður auðvitað mjög erfitt að spila við
Arsenal á Emirates-leikvanginum
en við verðum tilbúnir í slaginn
þegar leikurinn hefst.“

Erfitt hjá Chelsea
Englandsmeistararnir fengu 30 skell gegn Sunderland á heima-

NORDICPHOTOS/AFP

velli um síðustu helgi og vilja
sjálfsagt ólmir komast aftur á sigurbraut. Þeir eiga þó erfiðan leik
fyrir höndum gegn Birmingham á
útivelli í dag og ekki síst fyrir þær
sakir að margir leikmenn liðsins
eiga við meiðsli að stríða.
Fyrst og fremst er liðið án
tveggja þungavigtarmanna sem
hafa verið lykilmenn í liðinu meira
eða minna í áratug, þeirra John
Terry og Frank Lampard. Báðir
eru meiddir, rétt eins og Yury
Zhirkov og Yossi Benayoun. Auk
þess mun Michael Essien taka út
leikbann.
Góðu fréttirnar eru hins vegar
þær að Brasilíumaðurinn Alex
verður í liðinu í dag og mun líklega spila við hlið Branislavs Ivanovic í vörninni. Alex þarf að fara
í aðgerð vegna hnémeiðsla en gat

Enginn Gerrard
Liverpool spilar sinn fyrsta leik í
dag eftir að fréttir bárust af því að
fyrirliðinn Steven Gerrard yrði frá
í 3-4 vikur vegna meiðslanna sem
hann hlaut í landsleik Englands
og Frakklands í vikunni. Forráðamenn félagsins eru æfir út í Fabio
Capello landsliðsþjálfara fyrir að
láta hann spila nánast allan leikinn. Capello lætur það þó ekki á sig
fá og hefur harðneitað að biðjast
afsökunar á þessu.
Það eru þó góðar fréttir fyrir
Liverpool að Fernando Torres
getur spilað í leiknum gegn West
Ham í dag, sem og Dirk Kuyt,
Martin Skrtel og Glen Johnson.
West Ham er á botni ensku
úrvalsdeildarinnar og verður þar
að auki án síns besta leikmanns,
Scotts Parker, sem er meiddur.
eirikur@frettabladid.is

Topplið Akureyrar heimasækir meistaraefnin í FH í Kaplakrikann í dag:

Frábært ef liðin myndu halda
áfram að vanmeta okkur

2.195
SHA-0203

HANDBOLTI Það verður stórleikur í

Vinnuljóskastari 500W
m handf 1,8m snúra

Ath. perur
fylgja

4.295

2.695

3.395 5.995

SHA-3901

SHA-3901A

Loftljós flúor rakaþ.
1x18w 67,5x11,2cm

Loftljós flúor rakaþ.
2x18w 67,5x16,6cm

SHA-2625

Vinnuljóskastari Rone
28W m. innst. blár

5.995

SHA-0207

Vinnuljóskastari
500W tvöfaldur á fæti

5.495
SHA-3902A

Loftljós flúor rakaþ.
2x36w 128x16,6cm

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

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Kaplakrikanum í dag þegar topplið
N1-deildar karla, Akureyri, heimsækir FH-inga sem fyrir mótið
var spáð Íslandsmeistaratitlinum.
Akureyri hefur unnið alla átta
leiki sína í deild og bikar á tímabilinu og hefur fjögurra stiga forskot
á FH-liðið sem er í 4. sætinu.
Bjarni Fritzson kom til Akureyrar fyrir tímabilið og hefur því
ekki enn tapað alvöruleik með
liðinu. „Við erum með rosalega
efnilega stráka í liðinu sem
menn eru aðeins að líta framhjá
á meðan þeir upphefja aðra unga
leikmenn. Þessir strákar hafa
staðið sig virkilega vel og það
eru líka fleiri á bekknum
þannig að maður finnur alltaf vel fyrir því á
æfingum. Það eru allir
voðalega graðir og
tilbúnir að sanna
sig, sem er ótrúlega gott fyrir
okkur,” segir
Bjarni.
„Við
spilum
frábæra
vö r n á
köflum
með

mjög sterkan markmann sem er
lykillinn að góðum árangri. Við
erum samt ekkert nálægt því að
vera búnir að toppa því við erum
oft búnir að vera lélegir inni á
milli en höfum náð að klára leikina og það er það sem skiptir öllu
máli,“ segir Bjarni.
Bjarni lék með FH í fyrravetur og var þá markakóngur deildarinnar. Hann
skipti í Akureyri fyrir
tímabilið og hefur skorað 8,5 mörk að meðaltali
í sex sigurleikjum liðsins í N1-deildinni. Bjarni
mætir í dag gömlu félögunum sínum úr

8,5 MÖRK Í LEIK

Bjarni Fritzson
hefur fundið sig
vel í Akureyrarliðinu og er með
markahæstu
mönnum í N1deild karla.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FH. „Það er mjög skemmtilegt að
spila í Krikanum með húsið troðfullt þó að það sé örugglega betra
þegar maður var með þá með sér.
Við verðum að sjá til hvernig það
er að hafa þá á móti sér. Það á eftir
að koma í ljós hvort þeir láti mann
heyra það,“ segir Bjarni en hann á
góðar minningar úr FH.
„Mér leið mjög vel í FH og það
kom alveg til greina hjá mér að
vera þar áfram. Það er ekkert kalt
þarna á milli því ég hafði afskaplega gaman af því að spila með
þeim. Það verður gaman að koma
aftur þó að það sé bara í
heimsókn. Þeir eru með
frábært lið og ég sé bara
fram á ótrúlega flottan
leik sem verður spennandi og skemmtilegur,”
segir Bjarni. En styttist
ekki alltaf í fyrsta tapleikinn?
„Það er ekkert endilega markmið hjá okkur að fara í gegnum
þetta mót taplausir. Það er engin
pressa á okkur þótt við séum ekki
búnir að tapa. Það sýnir bara að
við erum stöðugir og flottir. Liðin
mega alveg vanmeta okkur áfram
því það er bara frábært,“ segir
Bjarni að lokum en leikur FH og
Akureyrar hefst klukkan 15.45 í
dag.
- óój

með ómótstæðilegri jóladagskrá
Heitt kakó, smákökur, kerti og spil eru ómissandi hluti af dagskrá jólanna rétt eins og sígildar
jólamyndir í bland við það nýjasta og ferska á Stöð 2. Styttum biðina fyrir þau yngstu með vönduðu
talsettu barnaefni, upplifum hátíðlega tónleika og hjúfrum okkur öll saman undir hlýju teppi og
njótum þeirra 200 frábæru kvikmynda sem eru á dagskrá í desember á Stöð 2 og Stöð 2 Bíó.

Frumsýnum yfir 20 stórmyndir
Vandað talsett barnaefni

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Ómissandi þættir og kvikmyndir
Hátíðlegir jólatónleikar

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Kristen Bell

Kristen Bell fer með hlutverk
Söruh Marshall í gamanmyndinni Forgetting Sarah Marshall,
en þar stingur hún góða
gæjann af fyrir þann vonda.
Forgetting Sarah Marshall er
sýnd í kvöld á Stöð 2 Bíó.

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SUNNUDAGSKVÖLD

„Allar stelpur ganga í gegnum tímabil þar sem þær
hrífast af vonda gæjanum. Ég óx upp
úr því mjög snemma og á núna
yndislegan mann sem að er langt
frá því að vera vondi gæinn.“

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.03
Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 08.05
Sumar raddir 09.03 Heimur hugmyndanna 10.05 Veðurfregnir 10.15 Bókaþing
11.00 Guðsþjónusta í Fríkirkjunni í Reykjavík
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00
Útvarpsleikhúsið: Fyrir hamarinn 14.55
Útvarpsperlur: Að taka tungumálið bókstaflega 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

STÖÐ 2 KL. 20.30
Hlemmavídeó
Frábærir gamanþættir með Pétri
Jóhanni Sigfússyni sem leikur
Sigga sem rekur gamla vídeóleigu
á Hlemmi en dreymir um að verða
einkaspæjari. Í þessum þætti er
hrekkjusvín að hrella börnin í hverfinu og Siggi rannsakar málið.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Hringekjan (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Návígi (e)
12.30 Silfur Egils
13.55 Saga vísindanna – Hvert
er leyndarmál lífsins? (5:6) (The
History of Science) (e)

14.45 Álfahöllin - Það hlær
enginn að þjóð sem á Þjóðleikhús (e)

15.45 Kvartanakórinn (e)
16.45 Per Olov Enquist Þáttur
um sænska rithöfundinn Per Olov
Enquist.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Önnumatur (e)
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum (16:52)
18.40 Skúli Skelfir (8:52)
19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir

19.40 Landinn Frétta og þjóðlífsþáttur í umsjón fréttamanna um
allt land.

20.10 Næsti hálftími verður
þrjú kortér Heimildarmynd um
fagurfræði og listsköpun Birgis
Andréssonar.

21.10 Himinblámi (Himmelblå III)
22.00 Sunnudagsbíó - Barnið
hennar Rosemary (Rosemary’s
Baby) Bandarísk bíómynd frá 1968
byggð á skáldsögu eftir Ira Levin.

00.15 Silfur Egils (e)
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Aðalkötturinn
07.25 Litla risaeðlan
07.40 Sumardalsmyllan
07.45 Lalli
07.50 Elías
08.00 Algjör Sveppi
08.40 Go Diego Go! 4
09.00 Mörgæsirnar frá Madagaskar

09.25 Histeria!
09.50 Bolt
11.25 Röddin 2010
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 Smallville (6:22)
15.00 Modern Family (17:24)
15.25 Grey‘s Anatomy (8:22)
16.20 Eldsnöggt með Jóa Fel

Jesse James
00.35 Vantage Point
02.05 Lonesome Jim
04.00 The Assassintation of
Jesse James

09.05 Spænski boltinn: Real
Madrid - Atl. Bilbao

10.50 Spænski boltinn: Almeria - Barcelona
12.35 Veitt með vinum Grænland Farið verður á framandi
slóðir að þessu sinni og Grænland
heimsótt og skoðað hvernig er að
veiða hjá þessari nágrannaþjóð.

13.15 Cimb Asia Pacific Classic Útsending frá Cimb Asia Pacific
Classic mótinu í golfi.

20.35 Hlemmavídeó (5:12) Frábærir gamanþættir með Pétri Jóhanni
Sigfússyni.

21.10 The Mentalist (7:22)
Þriðja serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane.

21.55 Numbers (5:16) Sjötta
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem
sameina krafta sína.
aðir verðlaunaþættir frá framleiðendum Band of Brothers.

23.45 60 mínútur
00.30 Spaugstofan
01.00 Daily Show: Global
Edition

01.25 Glee (1:22)
02.10 V (10:12)
02.55 The Event (7:13)
03.40 Dollhouse (7:13)
04.30 Thank You for Smoking
06.00 Fréttir (e)

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.30 Rachael Ray (e)
12.55 Rachael Ray (e)
13.40 Dr. Phil (e)
15.05 Judging Amy (8:23) (e)
15.50 Spjallið með Sölva (9:13)

skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungnum Loga Bergmann.

16.30 Nýtt útlit (9:12) (e)
17.20 Matarklúbburinn (2:6) (e)
17.45 Parenthood (7:13) (e)
18.35 Rules of Engagement

19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 Röddin 2010 Sveppi kynn-

onto - Boston Bein útsending frá
leik Toronto og Boston í NBA-körfuboltanum.

20.10 Auddi og Sveppi Frá-

21.00 The U
22.50 Árni í Cage Contender VII Sýnt frá Cage Contender þar
sem Íslendingar áttu sinn fulltrúa.

ir hér söngkeppni unga fólksins sem
var haldin í sumar um land allt.

myndir (8:10) Bráðfyndinn fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru
bæði innlend og erlend myndbrot.

Skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.

21.30 Ameríski draumurinn

23.10 That Mitchell and Webb

13.20 Blackburn - Aston Villa
Bein útsending frá leik Blackburn og
Aston Villa.

15.45 Fulham - Man. City Bein
útsending frá leik Fulham og Man.
City.
18.00 Sunnudagsmessan
Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni og Hjörvari
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má
láta framhjá sér fara.

19.00 Blackburn - Aston Villa
20.45 Sunnudagsmessan
21.45 Fulham - Man. City
23.30 Sunnudagsmessan
00.30 Man. Utd - Wigan
02.15 Sunnudagsmessan

19.00 The Office (13:26) (e)
19.25 Parks & Recreation

20.40 Total Wipout (1:12)

Look (1:6)

2010/11 Áhugaverður þáttur þar
sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og
skemmtilegum hliðum.

(4:13) (e)

(23:24) (e)

22.15 Sex and the City (7:18)
22.45 That Mitchell and Webb

07.35 Liverpool - West Ham
09.20 Birmingham - Chelsea
11.05 Arsenal - Tottenham
12.50 Premier League World

(e)

bær skemmtiþáttur með Audda og
Sveppa.

(6:6) Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir með Audda og
Sveppa í æsilegu kapphlaupi yfir
Bandaríkin þver og endilöng.

16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.25 Frasier (16:24)
19.55 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll
heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum.

16.20 Bold and the Beautiful
16.40 Bold and the Beautiful
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Bold and the Beautiful
18.00 Spaugstofan
18.25 Logi í beinni Laufléttur og

16.15 Portúgal - Spánn
18.00 NBA-körfuboltinn: Tor-

(8:12)

22.40 The Pacific (10:10) Magn08.00 Old School
10.00 The Thomas Crown Affair
12.00 Wayne‘s World
14.00 Old School
16.00 The Thomas Crown Affair
18.00 Wayne‘s World
20.00 Forgetting Sarah Marshall
22.00 The Assassintation of
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Look (2:6)

23.35 That Mitchell and Webb
Look (3:6)

00.00 That Mitchell and Webb
Look (4:6)
00.30 That Mitchell and Webb
Look (5:6)

01.00 ET Weekend
01.45 Sjáðu
02.15 Fréttir Stöðvar 2
03.00 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

19.00 Alkemistinn
19.30 Stjórnarskráin
20.00 Hrafnaþing
21.00 Segðu okkur frá bókinni
21.30 Segðu okkur frá bókinni
22.00 Hrafnaþing
23.00 Vogaverk
23.30 Ævintýraboxið
Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn

19.50 Fyndnar fjölskyldu-

20.15 Psych (5:16) Bandarísk
þáttaröð um ungan mann með einstaka athyglisgáfu.

21.00 Law & Order: Special
Victims Unit (16:22) Bandarísk
sakamálasería um sérdeild lögreglunnar í New York.
21.50 Dexter (2:12) Fimmta
þáttaröðin um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan.
22.40 House (13:22) (e)
23.30 Nurse Jackie (7:12) (e)
00.00 Last Comic Standing

10.10 Deal or No Deal 10.50 Top Gear
11.40 Deal or No Deal 12.15 Deal or No
Deal 12.55 Keeping Up Appearances
13.30 Keeping Up Appearances 14.00
After You‘ve Gone 14.30 Absolutely
Fabulous 15.00 Absolutely Fabulous
15.30 Vicar of Dibley 16.00 Last Choir
Standing 17.30 Dancing with the Stars
18.35 Dancing with the Stars 19.20 My
Family 19.50 Silent Witness 20.40 Live
at the Apollo 21.25 Survivors 22.55 Top
Gear 23.45 Deal or No Deal

10.00 Vores Verdensarv
10.30
Mission Ledelse 11.00 DR Update nyheder og vejr 11.10 Boxen 11.25
OBS 11.35 Borgen 12.35 Lulu og
Leon 13.20 HåndboldSøndag 14.50
HåndboldSøndag II 16.30 Shanes verden 17.00 Hammerslag på Fyn 17.30
TV Avisen med Sport og Vejret 18.00
OBS 18.05 Geniale dyr 18.30 Nørd
19.00 Borgen 20.00 21 Søndag 20.40
Fodboldmagasinet 21.05 De forladte
børn 22.00 Kriminalkommissær Foyle
23.00 OBS 23.05 I fremmed fængsel
23.35 Skibet skal sejle

10.45 Sport i dag 11.25 V-cup langrenn
13.15 Sport i dag 13.45 4·4·2 15.35
Sport i dag 16.30 Under open himmel til Santiago de Compostela 17.00
Bokprogrammet 17.30 Newton 18.00
Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen
19.15 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu 19.45 Morskjensler i dyreriket
20.35 Anna Karenina 21.35 En himmelblå konsertfilm 22.00 Kveldsnytt 22.15
Det globale matfatet 23.05 Borgen

(11:14) (e)

01.00 American Music Awards
2010 Bein útsending frá Los Angeles þar sem allar skærustu stjörnur tónlistarbransans koma fram og
almenningur velur hvaða tónlistarmenn eru heiðraðir.

04.00 CSI: Miami (21:25) (e)
04.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
09.00 Hong Kong Open (2:2)
13.00 Hong Kong Open (2:2) (e)
17.00 PGA Tour Yearbooks
(7:10) (e)

17.45 Golfing World (e)
18.35 Hong Kong Open (2:2) (e)
22.35 Junior Ryder Cup (e)
23.25 ESPN America

SVT 1
11.00 Vinterstudion
11.25 Skidor.
Världscupen I Gällivare
13.20
Vinterstudion
14.05 Handboll.
Champions League 15.50 Vinterstudion
16.00 Ridsport 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
The Event 21.00 Inferno 21.30 Skolfront
22.00 Life 23.00 Svindlarna

Sjónvarp Norðurlands er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað
og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

„Framúrskarandi leikur...
Mjög vönduð sýning
á allan hátt“
– L.L., RÚV

„Þetta var geggjuð flott sýning,
eins og gelgjan sagði.
Og hvað viljið þið meira?“
B.S., pressan.is

„Critics choice“
Time Out, London

fim. 6/1 kl. 20 – fös. 14/1 kl. 22 – sun. 16/1 kl. 20 – fim. 20/1 kl. 20

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

FF í í t t oo nn / / SS Í Í AA

Hætti fyrir fullu Borgarleikhúsi í vor.
Sýnt 35 sinnum fyrir fullu húsi í Young Vic leikhúsinu í London.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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> Steve Martin

VIÐ TÆKIÐ STÍG HELGASYNI SÝNIST AÐ BRETAR HAFI TEKIÐ FRAM ÚR KÖNUNUM Í HÖRKU

„Hvað er gamanleikur? Gamanleikur
er listin að geta fengið fólk til þess
að hlæja án þess að það æli.“

Luther er mjög reiður og mjög góður

Steve Martin er í fantaformi
sem hinn eini sanni Jacques
Clouseau í gamanmyndinni
Pink Panther II sem er á
dagskrá Stöðvar 2 í kvöld
kl. 20.05.

Þótt staðalmynd grjóthörðu löggunnar sem lætur illa að stjórn og
sveigir reglurnar eftir hentugleika verði seint þreytt er hún samt sem
áður orðin býsna lúin. John McClane tók við kyndlinum af Harry Callahan og síðan hafa Jack Bauer og Vic Mackey gert allt vitlaust innan
þátta sem utan en bryddað upp á fáum nýjungum. Bretar hafa
heldur setið á hakanum í þessum fræðum, þótt Tommy nokkur
Murphy hafi átt ágæta spretti í þáttunum Murphy‘s Law.
Það var því ákaflega fallega gert af Ríkissjónvarpinu að kynna
okkur fyrir enn einum þrælbreyskum harðhausnum – sem
meira að segja er þrælbreskur í ofanálag. Sá heitir John Luther,
er þeldökkur rannsóknarlögreglumaður og eilífðartöffari sem hefði mjög gott af að komast á langt og
strangt reiðistjórnunarnámskeið, enda þarf hann
jöfnum höndum að glíma við syndir úr fortíðinni, innri angist og allra biluðustu glæpamenn
þessarar jarðar. Þið þekkið söguna.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar Gurra grís,
Teitur, Sveitasæla, Otrabörnin, Konungsríki Benna og Sóleyjar, Mærin Mæja, Mókó,
Einu sinni var... lífið, Hrúturinn Hreinn
10.03 Latibær (133:136)
10.45 Að duga eða drepast (7:20) (e)
11.30 Á meðan ég man (4:9) (e)
12.00 Kastljós (e)
12.35 Kiljan (e)
13.30 Með sínu lagi (Play Your Own
Thing) (e)

15.00 Sportið (e)
15.30 Íslandsmótið í handbolta (Fram
- Valur, konur) Bein útsending frá leik Fram
og Vals í N1-deild kvenna í handbolta.

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Hringekjan Skemmtiþáttur í umsjón Guðjóns Davíðs Karlssonar, Góa. Hann
tekur á móti góðum gestum og þau Katla
Margrét Þorgeirsdóttir, Viktor Már Bjarnason
og Ari Eldjárn bregða á leik.

20.30 Ný í bænum (New in Town)
Bandarísk bíómynd frá 2009.
22.10 Bekkurinn (Bænken) (e) Dönsk
verðlaunamynd frá 2000.

23.45 Prinsessan (Suriyothai) (e) Taílensk/bandarísk bíómynd frá 2001.
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Made of Honor
10.00 Waynes‘ World 2
12.00 Red Riding Hood
14.00 Made of Honor
16.00 Waynes‘ World 2
18.00 Red Riding Hood
20.00 Meet Dave
22.00 Shadowboxer
00.00 Friday the 13th
02.00 Paris, Texas
04.20 Shadowboxer
06.00 Forgetting Sarah Marshall
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07.00 Hvellur keppnisbíll
07.15 Tommi og Jenni
07.40 Gulla og grænjaxlarnir
07.50 Þorlákur
07.55 Sumardalsmyllan
08.00 Algjör Sveppi
09.35 Geimkeppni Jóga björns
10.00 Leðurblökumaðurinn
10.25 Stuðboltastelpurnar
10.50 iCarly (14:25)
11.15 Glee (1:22)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Logi í beinni
14.40 Sjálfstætt fólk
15.20 Hlemmavídeó (4:12)
16.00 Auddi og Sveppi
16.35 ET Weekend
17.25 Sjáðu
17.55 Röddin 2010 Sveppi kynnir hér

eru bestu bardagar í sögu Ultimate Fighting
Champion skoðaðir.

söngkeppni unga fólksins sem var haldin í
sumar um land allt og fjöldi efnilegra söngvara á aldrinum 12-16 ára kom þar fram á
sjónarsviðið.

01.30 UFC Unleashed
02.15 UFC Unleashed
03.00 UFC 123 Bein útsending frá UFC

18.30
18.49
18.56
19.04
19.29
19.35

Fréttir Stöðvar 2

09.25 PGA Tour 2010
10.20 Inside the PGA Tour 2010
10.45 England - Frakkland
12.30 Á vellinum
13.05 Fréttaþáttur Meistaradeildar

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.00 Rachael Ray (e)
12.25 Dr. Phil (e)
14.35 Skrekkur 2010 (e)
16.50 America’s Next Top Model

Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin.

(7:13) (e)

13.35 Kraftasportið- HP Búðarmótið
14.20 CIMB Asia Pacific Classic Út-

17.40 Psych (4:16) (e)
18.25 Game Tíví (10:14) (e)
18.55 The Ricky Gervais Show (4:13)

sending frá CIMB Asia Pacific Classic mótinu í golfi.

17.20 Clasico - The Movie
18.20 La Liga Report Leikir helgarinnar

Spaugstofan Spéfuglarnir Karl
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi Sigurjónsson og Örn Árnason fara nú yfir atburði
liðinnar viku.

20.05 Pink Panther II Stórskemmtilegt
framhald fyrri myndar með Steve Martin
í fantaformi sem hinn eini sanni Jacques
Clouseau.
21.40 Eagle Eye Slungin spennumynd

19.20 The Marriage Ref (10:12) (e)
20.05 Fyndnar fjölskyldumyndir (7:10)
(e) Bráðfyndinn fjölskylduþáttur þar sem
sýnd eru bæði innlend og erlend myndbrot.

18.50 Spænski boltinn: Almeria - Bar-

20.30 Bright Young Thing Bresk kvikmynd frá árinu 2003 sem Stephen Fry leikstýrir og er frumraun hans á því sviði. Sagan
gerist í London á fjórða áratug síðustu aldar
og fjallar um unga og áhyggjulausa aristókrata og bóhem sem lifa hátt og leika sér.

celona Bein útsending.

20.50 Spænski boltinn: Real Madrid Atl. Bilbao Bein útsending.

22.50 Árni í Cage Contender VII
00.50 UFC Unleashed Í þessum þáttum

22.15 The Final Cut (e) Spennumynd frá
2004 með Robin Williams, Mira Sorvino og
Jim Caviezel í aðalhlutverkum. Sagan gerist
í framtíðinni þegar fólki býðst að.láta græða
í sig tölvukubba og sérhvert augnablik er
tekið upp. Bönnuð börnum.

123.

23.50 Spjallið með Sölva (9:13) (e)
00.30 Friday Night Lights (11:13) (e)
01.20 Sordid Lives (11:12) (e)
01.45 Whose Line is it Anyway

10.10 Premier League Review 2010/11
11.05 PL Classic Matches: West Ham

(18:20) (e)

Íþróttir

Veður

(e)

í spænska boltanum krufðir til mergjar og
hitað upp fyrir leikina á Spáni.

Lottó
Ísland í dag - helgarúrval

Þrátt fyrir að búa ekki við sömu lætin og yfirgengilegheitin og kollegar hans í Ameríku er Luther síst minni nagli og hefur það auk þess
fram yfir þá að vera með eitthvað í kollinum. Raunar er Luther svo
óhemjugáfaður að stundum stendur það honum fyrir þrifum.
Þessi afbragðsafurð er á köflum skemmtilega ýkt, reyndar
svo mjög að jaðrar við eins konar draumaraunsæi. Luther á í
einkennilegu ástar-/haturssambandi við brjálað morðkvendi
með þráhyggju sem situr um hann og hittir reglulega aldinn en
tortrygginn reynslubolta úr innra eftirliti sem sýnir honum aðdáunarvert langlundargeð en hverfur sjónum þess á milli. Þetta eru
aðeins tveir gimsteinar úr vel heppnaðri karakterflóru þáttanna.
Og svo spillir ekki fyrir að í þáttunum eru yfirburðaleikarar, sem er orðið of sjaldgæft í sjónvarpi. Bretar
virðast ætla að halda yfirhöndinni á því sviði enn um
sinn. Síðasti þátturinn er á þriðjudag. Ég verð límdur
við skjáinn.

- Sheffield Wed, 1999

11.35 Premier League World 2010/11

á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

19.30 Auddi og Sveppi Frábær skemmtiþáttur með Audda og Sveppa.

20.00 Logi í beinni Laufléttur og
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungnum Loga Bergmann.
20.50 Hlemmavídeó (4:12) Frábærir
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.
21.20 Curb Your Enthusiasm (10:10)
22.05 The Power of One
22.35 Nip/Tuck (7:19)
23.20 Lois and Clark: The New
Adventure (12:21)
00.05 Spaugstofan
00.35 ER (2:22)
01.20 Auddi og Sveppi
02.00 Logi í beinni
02.50 Hlemmavídeó (4:12)
03.20 Curb Your Enthusiasm (10:10)
03.50 The Power of One
04.20 Sjáðu
04.45 Fréttir Stöðvar 2
05.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

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

allan sólarhringinn og um helgar.

Enska úrvalsdeildin skoðuð frá hinum ýmsu
óvæntu og skemmtilegu hliðum.

12.05 Premier League Preview
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina
í knattspyrnu.

12.35 Arsenal - Tottenham Bein útsending frá leik Arsenal og Tottenham.

23.35 The Valley of Light Áhrifamikil
mynd með rómantísku ívafi.
01.15 Stardust Stórbrotin og stjörnum

17.15 Liverpool - West Ham Bein útsending fra leik Liverpool og West Ham.

2010 (5:10) (e)

19.45 Birmingham - Chelsea
21.30 Bolton - Newcastle
23.15 WBA - Stoke
01.00 Blackpool - Wolves

17.50 Golfing World (e)
18.40 Hong Kong Open (1:2) (e)
22.40 LPGA Highlights (7:10) (e)
00.00 ESPN America

03.20 A Prairie Home Companion
05.00 ET Weekend
05.45 Fréttir (e)

18.45 ER (2:22) Sígildir þættir sem gerast

Sjónvarp Norðurlands er endurtekið

06.00 ESPN America
09.00 Hong Kong Open (1:2)
13.00 Hong Kong Open (1:2) (e)
17.00 European Tour - Highlights

hlaðin ævintýramynd fjallar um Tristan sem
er ástfanginn af hinni fögru Viktoríu.

Adventure (12:21) Sígildir þættir um blaðamanninn Clark Kent.

02.10 Jay Leno (e)
02.55 Jay Leno (e)
03.40 Pepsi MAX tónlist

14.45 Man. Utd - Wigan Bein útsending

með Shia LaBeouf í aðalhlutverki.

16.05 Nágrannar
17.35 Nágrannar
18.00 Lois and Clark: The New

fra leik Man. Utd og Wigan.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

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

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 12.35
Arsenal - Tottenham
Bein
útsending frá
nágrannaslag
Arsenal og
Tottenham í
Lundúnum.
Arsenal á
möguleika
á að komast
í toppsætið
með sigri en
erkifjendurnir
í Tottenham
gera eflaust allt sem þeir geta til að
koma í veg fyrir það.

Skelltu þér til New York og
kláraðu jólagjaﬁrnar snemma!

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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 Veðurfregnir
10.15 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: Gunnvör Braga 17.00 Matur
er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Bláar nótur
í bland 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Örlagaár yfir
Eystrasaltslöndum 21.00 Á tónsviðinu 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Stefnumót
23.00 Vikulokin 00.05 Næturtónar

Iceland Express býður fjölda ﬂugsæta til New York á frábæru
tilboðsverði, frá 22.900 kr., aðra leið með sköttum og öðrum
greiðslum. Þeir sem bóka fyrst, fá besta verðið. Bókaðu núna!
Ferðatímabil: 22. nóvember–13. desember 2010
Þú bókar á www.icelandexpress.is

RISLAUR

ÚTSÖEMBER!

Tilboðsverð frá:

TILBO

22.900 kr.

Í NÓV

10.20 Last Choir Standing 11.25 Dancing with the
Stars 12.25 Dancing with the Stars 13.05 Deal or
No Deal 13.40 Deal or No Deal 14.20 Deal or No
Deal 14.55 Deal or No Deal 15.30 The Weakest
Link 16.20 Fawlty Towers 16.50 Fawlty Towers
17.20 Fawlty Towers 17.55 Top Gear 18.45 The
Black Adder 19.15 The Black Adder 19.50 The
Inspector Lynley Mysteries 20.35 The Inspector
Lynley Mysteries 21.20 Fawlty Towers 21.50
Fawlty Towers 22.20 Fawlty Towers 22.50 Spooks
23.45 Fawlty Towers

Ð!

með ánægju

10.00 Tidens tegn 10.15 Sign up 10.30
Lissabontraktaten i praksis 11.10 Troldspejlet
11.30 Boogie Listen 12.30 Lady Gaga - verdens
største popstjerne 13.00 Dig og mig 14.25
Inspector Morse 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
18.00 Min Sport 18.30 Så er der hund 19.00
Solkongen 20.25 Kriminalkommissær Barnaby
22.00 Kramer mod Kramer 23.40 Boogie Mix

11.00 Sport i dag 11.25 V-cup langrenn 13.00
V-cup skoyter 13.25 V-cup snøbrett. Big Air 14.30
V-cup skoyter 16.00 V-cup hopp 17.00 Sport i
dag 17.30 Krem Nasjonal 18.00 Lørdagsrevyen
18.45 Lotto-trekning 18.55 Fleksnes 19.25
Vamp og KORK 20.25 Den store reisen 21.05
Sjukehuset i Aidensfield 21.50 Viggo på lørdag
22.15 Kveldsnytt 22.30 Jerry Maguire
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3.–6. des. / 10.–1
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, frá:

79.900 kr.
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öttum og öðrum
rdir.is
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me
g
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Flu
ex
:
Innifalið
nánar á www.
ru íbúðarhóteli,
3 nætur á frábæ
0 100.
eða í síma 5 90

SVT 1
10.45 Vinterstudion 11.25 Skidor: Världscupen
I Gällivare 12.50 Vinterstudion 13.25 Big Air:
Snowboard och Freeski 14.30 Vinterstudion
14.55 Snowboard: Big Air 16.00 Vinterstudion
16.30 Örter - naturens eget apotek 16.50
Helgmålsringning 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 Svindlarna 22.05 Grotesco 22.35
Enter the Dragon

Hugsaðu
Stelpustígvél
2.litir
6.990 kr

Dömu
vetrarskór
19.690 kr

Dömu
vetrarskór
11.990 kr

Herraskór
9.990 kr

Þegar þig
vantar skó

Stelpuskór
3.litir
8.990 kr

Leður
Tramparar
19.990 kr

Weinbrenner
herra
17.490 kr

Stráka skór 2.litir
4.990 kr

VELKOMINN Í

SMÁRALIND

MIKIÐ ÚRVAL AF BARNA,HERRA OG DÖMUSKÓM
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Ingó gefur litla bróður tækifæri á Nasa

Þórdís Björk Þorfinnsdóttir
Aldur: 19 ára.
Starf: Nemi í

„Hann er yngri, myndarlegri og
betri söngvari. Það er allt sem
þarf,“ segir Ingólfur Þórarinsson,
söngvari Veðurguðanna.
Ingó og Veðurguðirnir koma
fram á Nasa í kvöld. Litli bróðir
Ingós, Guðmundur Þórarinsson,
stígur á svið með hljómsveitinni
og flytur nokkur lög á meðan Ingó
hvílir sig. „Ég ætla að stilla honum
upp og láta hann syngja. Svo ætla
ég að mæma, dansa eða flippa á
meðan. Það er planið,“ segir Ingó
og viðurkennir fúslega að sá yngri
sé endurbætt útgáfa af sjálfum
sér. „Hann er ‘92 týpan af þessum
sama gamla Volvo.“

Verzlunarskóla
Íslands.

Fjölskylda:
Ég á foreldra
og tvo eldri
bræður. Svo á
ég kærasta sem
heitir Jóhann.
Foreldrar: Aðalheiður Bragadóttir,
skólastjóri Hlíðaskóla, og Þorfinnur
Björnsson, starfsmaður Landsbankans.
Búseta: Fossvogurinn
Stjörnumerki: Hrútur
Þórdís vann Söngkeppni Verzló á dögunum.

En ertu að þjálfa hann upp svo
hann geti einn daginn tekið við
kyndlinum í Veðurguðunum?
„Nei, ég held að það sé ekki séns
að hann nenni því. Hann er bara
í boltanum. Enda ætla ég ekki að
borga honum fyrir þetta – bara
gefa honum pítsu, eins og stórir
bræður gera.“
Guðmundur vakti talsverða
athygli á dögunum þegar myndband með atriði hans í söngkeppni
Fjölbrautaskóla Suðurlands gekk
manna á milli á netinu. Honum líst
vel á að stíga á svið með stóra bróður, en þvertekur fyrir að vera betri
söngvari og myndarlegri. „Ég ætla

BRÆÐUR MUNU BERJAST … um hylli

áhorfenda í kvöld. Ingó segir Guðmund
bæði myndarlegri og betri söngvara en
hann sjálfan.

aðallega að reyna að slá í gegn í
boltanum og vera betri en hann
þar. Það hefur alltaf verið markmiðið – hann má eiga hitt,“ segir
Guðmundur í léttum dúr, en hann
gekk nýlega í raðir úrvalsdeildarliðs ÍBV.
En nú ætlar Ingó að borga þér
pítsu fyrir sönginn. Er stóri bróðir svona harður við samningaborðið?
„Nei, engan veginn! (hlær) Launin verða bara gleði og ánægja, held
ég. Hann er alltaf að splæsa einhverju á mig þannig að ég held að
hann eigi inni hjá mér að ég syngi
með honum frítt.“
- afb

BALTASAR KORMÁKUR: ÞETTA ER MIKILL HEIÐUR FYRIR MIG

Leitin að jólunum
Lau 27.11. Kl. 13:00
Lau 27.11. Kl. 14:30
Sun 28.11. Kl. 11:00
Sun 28.11. Kl. 13:00
Sun 28.11. Kl. 14:30
Lau 4.12. Kl. 11:00
Lau 4.12. Kl. 13:00
Lau 4.12. Kl. 14:30

Ö
U
U
U
Ö
Ö
U
Ö
Ö
Ö
U
U

Sun 12.12. Kl. 14:30
Lau 18.12. Kl. 11:00
Lau 18.12. Kl. 13:00
Lau 18.12. Kl. 14:30
Sun 19.12. Kl. 11:00
Sun 19.12. Kl. 13:00
Sun 19.12. Kl. 14:30

Lau 27.11. Kl. 20:00
Sun 28.11. Kl. 20:00
Lau 4.12. Kl. 20:00

Ö
Ö

Sun 5.12. Kl. 20:00

Sun 28.11. Kl. 13:00
Sun 28.11. Kl. 15:00 br. sýn.t.
Sun 5.12. Kl. 13:00
Sun 5.12. Kl. 15:00
Mið 29.12. Kl. 16:00 br. sýn.t.

Ö
U
Ö
Ö
Ö

Fim 30.12. Kl. 16:00 br. sýn.t.

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

Ö
Ö
Ö

Fös 10.12. Kl. 20:00 Aukas.

Sun 5.12. Kl. 11:00
Sun 5.12. Kl. 13:00
Sun 5.12. Kl. 14:30
Lau 11.12. Kl. 11:00
Lau 11.12. Kl. 13:00
Lau 11.12. Kl. 14:30
Sun 12.12. Kl. 11:00
Sun 12.12. Kl. 13:00

U
Ö
U
U
U
U
U
U
Ö

U
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
U

Finnski hesturinn (Stóra sviðið)
Ö
Fös 19.11. Kl. 20:00
U
Lau 20.11. Kl. 20:00
Sun 21.11. Kl. 15:00 br. sýn.t. Ö

Fíasól (Kúlan)
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

Ö
Ö
U
Ö
Ö

Hænuungarnir (Kassinn)
Fös 19.11. Kl. 20:00 U
Lau 20.11. Kl. 20:00 Ö
Fös 26.11. Kl. 20:00 Ö

U
Ö
Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Mið 24.11. Kl. 19:00 Aukas.
Fim 25.11. Kl. 19:00 Aukas.
Fös 10.12. Kl. 19:00 Aukas.
Lau 11.12. Kl. 19:00 Aukas.

Sun 16.1. Kl. 19:00
Lau 22.1. Kl. 19:00
Sun 23.1. Kl. 19:00

U
U
U
U

Sun 12.12. Kl. 19:00 Aukas.
Fim 30.12. Kl. 19:00
Fös 7.1. Kl. 19:00
Lau 15.1. Kl. 19:00

U
Ö
Ö
Ö

U

Fös 2.12. Kl. 20:00

Ö

Fim 3.12. Kl. 20:00 Aukas. Ö

Ö
Ö
Ö

Fös 14.1. Kl. 20:00 7. sýn
Fös 21.1. Kl. 20:00 8. sýn

Ö

Sun 21.11. Kl. 14:00

Ö

Gerpla (Stóra sviðið)
Fös 26.11. Kl. 20:00

Lér konungur (Stóra sviðið)
Sun 26.12. Kl. 20:00 Frums. U
Þri 28.12. Kl. 20:00 2. sýn Ö
Mið 29.12. Kl. 20:00 3. sýn Ö

Lau 8.1. Kl. 20:00 4. sýn
Sun 9.1. Kl. 20:00 5. sýn
Fim 13.1. Kl. 20:00 6. sýn

Íslandsklukkan – á Akureyri (Hof, menningarhús)
Fös 19.11. Kl. 20:00

U

Lau 20.11. Kl. 20:00

U

EKKI
SÍÐRI
„Skemmtileg bók.“
EINAR K ÁRASON

Setur upp Villiönd Ibsens
fyrir norska þjóðleikhúsið

Skáldverk 3.–9.11.10

Baltasar Kormákur hefur verið
fenginn til að setja upp Villiöndina eftir Henrik Ibsen í norska
þjóðleikhúsinu árið 2012. Villiöndin á að vera opnunarsýningin á Ibsen-hátíðinni sem leikhúsið heldur annað hvert ár en Ibsen
er í hávegum hafður í menningarlífi Norðmanna. „Þetta er mikill heiður fyrir mig,“ segir Baltasar í samtali við Fréttablaðið.
Hann er staddur í Los Angeles að
ráða til sín starfsfólk fyrir fyrstu
stóru Hollywood-kvikmyndina
sína, Contraband, sem Universalkvikmyndaverið framleiðir með
Mark Wahlberg og Kate Beckinsale í aðalhlutverki.
Að sögn Baltasars má segja
að upphafið að þessu samstarfi
megi rekja til þess að fyrir fjórum árum mætti hann á sömu
hátíð ásamt leikurum Þjóðleikhússins og sýndi tvær sýningar á Pétri Gauti. „Viðbrögðin við
þeirri sýningu voru mjög góð og
sýningin virðist hafa lifað hjá
fólkinu í norska Þjóðleikhúsinu,“
segir Baltasar en Villiöndin verður að sjálfsögðu sett upp á norsku
og verður að öllum líkindum með
norskum leikurum í helstu aðalhlutverkum þótt Baltasar útiloki
ekki neitt. „Nei, ég meina Gísli
Örn er hálfnorskur.“
Hins vegar var haustið 2012
eina tímasetningin sem hentaði
fyrir leikstjórann, sem verður
ákaflega upptekinn á næstunni
„Ég verð auðvitað upptekinn
við tökur á Contraband, svo er
það Djúpið og loks frumsýning
á Contraband í mars 2012. Ég
hefði því ekki getað gert þetta á
öðrum tíma.“ Leikstjórinn segir
það alltaf vissa áskorun að flakka
milli kvikmyndaformsins og leikhúslífsins, leikstjóri þurfi til að
mynda að geta unnið mun nánar
með leikurum í leikhúsinu heldur
en þegar hann gerir kvikmynd.
„Og maður hefur alveg heyrt
sögur af frægum kvikmynda-

PÉTUR RUDDI VEGINN Uppfærsla Baltasars á Pétri Gauti fyrir fjórum árum skildi
góðar minningar eftir hjá fólkinu í norska þjóðleikhúsinu, sem hefur beðið hann um
að setja upp Villiöndina eftir Henrik Ibsen á Ibsen-hátíð eftir tvö ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

leikstjórum sem eru hreinlega
hræddir við leikara. Mig langaði
hins vegar til að gera þetta því ég

vil ekki sleppa hendinni alveg af
leikhúsinu,“ segir Baltasar.
freyrgigja@frettabladid.is

Kennir Frökkum að taka slátur
„Óskar Magnússon s
skemmtilegt safn af smásögum fyrir fáum árum …
Nú hefur [hann] bætt við öðru safni sem ekki er síðra …
Óskar hefur stílgáfu …“ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON / FRÉT TATÍMINN
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

„Hann viðurkenndi að hann hefði
kúgast yfir þessu,“ segir Nanna
Rögnvaldardóttir matargúrú, sem
sýndi frönskum sjónvarpsmanni í
vikunni hvernig ætti að taka slátur.
Franska sjónvarpsstöðin Arte var
stödd hér á landi til að fjalla um
hvernig Íslendingar hefðu brugðist
við kreppunni sem svo skyndilega
skall á þjóðinni.
„Ég fór með honum í búð til að
kaupa í slátrið og svo myndaði hann
alla sláturgerðina,“ segir Nanna,
sem bauð allri fjölskyldunni í heljarinnar sláturveislu af þessu tilefni.
Í þættinum er talað við marga
Íslendinga sem segja frá raunum
sínum í kreppunni. Sýnt er frá troðfullum bílasölum og tómum húsum
sem og því hvernig Íslendingar gera
slátur. Nanna segir franska frétta-

manninn hafa kannast við slátrið
en þó ekki vitað hvernig það væri
gert. „Hann stóð yfir mér á meðan
ég gerði slátrið og leist ekkert á
blikuna á tímabili, en hann borðaði þetta svo með bestu lyst,“ segir
Nanna.
Frakkar eru mjög áhugasamir
um mat og því vert að vita hvort
Nanna haldi að slátrið slái í gegn í
Frakklandi. „Það held ég ekki. Ég
er allavega ekki viss um að þessi
sjónvarpsmaður muni leggja í
sláturgerðina í Frakklandi,“ segir
Nanna og hlær.
- ka
KENNDI FRÖKKUM AÐ TAKA SLÁTUR

Nanna Rögnvaldardóttir fékk til sín
franskan sjónvarpsmann og sýndi honum
hvernig farið er að í sláturgerðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ANDORRA
leðu
Litir:
Ljós og rsófi
INS 99. svartur
000 KR.
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6 STÓLAR

Handklæð
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150x90cm
70x50cm
Sloppur

1.
45
3.430 kr.
HUDDLE
myndarammi
Tilboðsverð 7.120 kr.

WALLFLUTTER
veggskraut
20 stk. í kassa
Tilboðsv. 4.720 kr.

20
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afsláttur

20

%

FA B R I K A N

afsláttur

BIG BEN
veggklukka
Tilboðsv. 12.640 kr.

%

afsláttur

STARBURST klukka
Tilb. 21.600 kr.
T

Opið: Virka daga kl. 10-18 · Laugardaga kl. 10-17 · Sunnudaga kl. 13-17
Holtagörðum og Kringlunni
Sími 564 4400 – www.tekk.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
Rybak með þrem
Nú styttist í að Alexander Rybak,
norska Eurovision-stjarnan, þenji
raddböndin í Laugardalshöllinni
en hann kemur fram á Jólagestum
Björgvins Halldórssonar hinn 4.
desember næstkomandi. Rybak
kemur ekki einn til landsins því þrír
kvenkyns fiðluleikarar eru einnig
væntanlegir með honum. Rybak,
sem er sjálfur liðtækur
fiðluleikari, ætlar því að
ganga úr skugga um að
ekkert klikki þegar hann
syngur fyrir íslenska
þjóð.

Fljúga saman
Gestir Björgvins bíða væntanlega
spenntastir eftir því að Rybak og
Jóhanna Guðrún syngi dúett
saman en þau höfnuðu í fyrsta og
öðru sæti í Eurovision-keppnninni
2009 sem þá fór fram í Moskvu.
Svo skemmtilega vill reyndar til að
Jóhanna og Rybak fljúga saman
til Íslands frá
Kaupmannahöfn því
Jóhanna þarf
að syngja á tónleikum í Svíþjóð
áður en hún
flytur jólalögin
í Laugardalshöll.

Útgáfudagur hjá Yrsu
Spennusagan Ég man þig eftir
Yrsu Sigurðardóttur kemur út í
dag. Höfundurinn fetar nýjar slóðir
í henni, Þóra lögmaður fær frí
en í staðinn segir hún sögu sem
gerist á Hesteyri í Jökulfjörðum og
á Ísafirði. Sjálf er Yrsa fjarri góðu
gamni á útgáfudeginum því að hún
flaug til Parísar í gær, meðal annars
til að hitta útgefanda sinn ytra og
undirbúa jarðveginn fyrir útkomu
bóka sinna þar í landi í febrúar á
næsta ári.
- fgg , hdm
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