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É g keypti þennan kjól fyrir um það bil fjór-um árum en gleymdi honum síðan! Ég var að uppgötva hann aftur og hef notað hann mikið núna þegar ég kem fram að kynna nýja diskinn minn,“ segir Regína Ósk Óskarsdótt-ir sönkona, en hún gaf nýverið út jóladiskinn, Um gleðileg jól.
Regína segist algjör kjólakona en á umslagi disks-

ins er hún einmitt í drifhvítum kjól sem hún á sjálf. „Ég 
elska kjóla hvort sem  þeir eru síðir eða stuttir og þá sér-
staklega „second-hand“ kjóla, sniðin eru svo kvenleg. Ég 
versla mikið í Rokki og rósum og í búð sem  heitir „Ein-
stakar ostakökur“, en hún selur nýja kjóla í gamla stíln-
um, alveg geggjuð!“Regína segist aldrei ganga í buxum og lýsir fatastíl 
sínum sem kvenlegum og þægilegum. Eins segist hún 
ekki fara út úr húsi nema á háum hælum h ðeigi þá ma h

Geng aldrei 
í buxum

Regína Ósk söngkona er mikil kjólakona og klæðist drifhvítum sparikjól á umslagi nýs jóladisks.
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Skór & töskur í miklu úrvali
www.gabor.is

Sérverslun með

Vefverslunin www.asos.com  býður upp á ótrúlegt úrval kjóla sem er hægt að fá senda heim hvert á land sem er. Leitar-
vélin er sérstaklega aðgengileg og er hægt að leita eftir litum, 

stærðum, merkjum og stíl. Þá er hægt að velja nöfn þekktra ein-
staklinga og fá upp kjóla og föt í þeirra anda. Victoria Beckham 
og Cameron Diaz eru á meðal þeirra sem eru á listanum.SÉRBLAÐ

í Fréttablaðinu
Allt

veðrið í dag
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EM-blað HSÍ fylgir 
Fréttablaðinu í dag

Apple
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Opið til 21 í kvöld

Í takt við breytta tíma...
Frábær 
opnunartilboð!

Rokkabillí ekki búið
Strákarnir í hljómsveitinni 
The 59‘s eru stórhuga og 
flottir í tauinu.
fólk 44

FÓLK Þrjú hundruð eintök af Ævisögu Jón-
ínu Benediktsdóttur, sem verslanir Office 
1 keyptu af N1 og seldu á hálfvirði, komu 
bæði fram í sölutölum frá Office 1 og N1 
vegna bókasölulista þessarar viku. Rann-
sóknarsetur verslunarinnar tekur listann 
saman fyrir Félag íslenska bókaútgef-
enda. Vegna tvítalningarinnar var met-
sölulistinn ekki sendur út til fjölmiðla í 
gær eins og ráð var fyrir gert. 

Emil B. Karlsson, forstöðumaður 

Rannsóknarseturs verslunarinnar, segir í 
samtali við Fréttablaðið að endurskoða verði 
listann í ljósi þess að þrjú hundruð eintök af 
ævisögu Jónínu sem Office 1 keypti í síðustu 
viku voru talin bæði í gögnum frá N1 og Off-
ice 1. „Okkur var sagt að það væri ekki verið 
að telja sömu eintökin,“ segir Emil. Annað 
hafi hins vegar komið í ljós.

Formaður Félags bókaútgefenda, Kristján 
Bjarki Jónasson, segist orðlaus vegna máls-
ins. - fgg / sjá síðu 58 

Birtingu metsölulista frestað vegna rangra talna um ævisögu Jónínu Ben:

Jónína tvítalin á metsölulista
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HVESSIR LÍTILLEGA   Í dag má 
búast við NA 5-10 m/s en aðeins 
hvassara verður við A-ströndina. 
Sunnan og vestan til verður víða 
bjart en N- og A-lands eru horfur á 
skýjuðu veðri, éljum eða lítils háttar 
snjókomu.

VEÐUR 4

FÉLAGSMÁL Lögmaður Götusmiðj-
unnar hyggst eftir helgi kvarta 
til umboðsmanns Alþingis vegna 
Árbótarmálsins. Hann telur að jafn-
ræðisregla stjórnarskrárinnar hafi 
verið brotin og að ríkið hafi bakað 
sér bótaskyldu með því að semja 
með gjörólíkum hætti um uppgjör 
við Götusmiðjuna og Árbót.

Gísli Kr. Björnsson, lögmaður 
Götusmiðjunnar, segir ólíka 
afgreiðslu stjórnvalda á málunum 
tveimur endurspegla brotalamir 
innan stjórnsýslunnar.

„Mér finnst óeðlilegt að ráðherr-
arnir blandi sér inn í annað málið 
en ekki hitt. Þeir hefðu í rauninni 
átt að stíga inn í bæði málin vegna 

þess að það voru sömu aðstæður 
uppi í málunum,“ segir Gísli Kr. 
Björnsson, lögmaður Götusmiðj-
unnar. „Að sama skapi finnst mér 
óeðlilegt af Braga [Guðbrandssyni, 
forstjóra Barnaverndarstofu] að 
klára samninginn við okkur vitandi 
vits að það er verið að gera öðruvísi 
samninga við annan aðila í máli 
sem er alveg eins. Jafnræðisreglan 
er því augljóslega ekki virt.“

Gísli segist hafa kallað eftir því 
að Árni Páll Árnason, þáverandi 
félagsmálaráðherra, blandaði sér 

í málið í júní en ekkert svar hafi 
borist.

„Eftir helgi munum við skjóta 
málinu til umboðsmanns Alþingis 
og senda öllum þingmönnum erindi 
þess efnis að mál Götusmiðjunnar 
verði tekið upp aftur,“ segir Gísli.

Spurður hvort ekki sé nauðsyn-
legt að fara í skaðabótamál fyrir 
dómstólum segir Gísli: „Ef við fáum 
eins fyrirgreiðslu hjá þingmönnum 
og ráðherrum og Árbót fékk þá á 
þess ekki að þurfa.“ 
 - sh, th / sjá síðu 12

Götusmiðjan kvartar til 
umboðsmanns Alþingis
Ólík málsmeðferð stjórnvalda við gerð starfslokasamninga vegna Árbótar og Götusmiðjunnar er brot á 
jafnræðisreglu segir lögmaður. Kvartað verður til umboðsmanns Alþingis og öllum þingmönnum sent bréf.

Mér finnst óeðlilegt 
að ráðherrar blandi 

sér inn í annað málið en ekki 
hitt.

GÍSLI KR. BJÖRNSSON  
LÖGMAÐUR GÖTUSMIÐJUNNAR

SÓLARLAG VIÐ GRÍMSSTAÐAVÖR Þeir sem nutu veðurblíðunnar í vesturbæ Reykjavíkur í gær voru ekki sviknir af sýningunni sem 
máttarvöldin settu þar á svið. Í fjörunni standa minjar um útgerð grásleppukarla við Skerjafjörð. Lengst var róið frá Grímsstaðavörinni en sextán bátar voru 
gerðir þaðan út þegar mest var. Minjar um þessa útgerð verða varðveittar um alla framtíð, samkvæmt ákvörðun borgaryfirvalda. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rooney mættur aftur
Wayne Rooney skaut 
Man. Utd áfram í 
Meistaradeildinni í gær.
sport 52
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Guðmundur, ertu ekki vanur 
samba-töktum úr boltanum?

„Jú, og þó að það sé aðeins öðruvísi 
að vera á spariskónum hef ég mikla 
trú á sjálfum mér í þessu.“

Knattspyrnukempan Guðmundur 
Benediktsson og fleiri valinkunnir kappar 
undirbúa nú dansatriði sem sýnt verður á 
degi Rauða nefsins 3. desember.

ÍRLAND, AP Írska stjórnin kynnti 
í gær aðhaldsaðgerðir í ríkis-
fjármálum til næstu fjögurra 
ára, þær harkalegustu í sögu 
landsins.

Hugmyndin er að lækka útgjöld 
um tíu milljarða evra og hækka 
skatta um fimm milljarða evra, 
þannig að fjárlagahallinn minnki 
samtals um fimmtán milljarða 
evra á tímabilinu 2011 til 2014.

Meðal annars missa þúsundir 
ríkisstarfsmanna vinnuna og líf-
eyrisgreiðslur og ýmis velferð-
arútgjöld verða lækkuð. Á móti 
verður virðisaukaskattur hækk-

aður úr 21 prósenti í 23 prósent 
en skattur á fyrirtæki verður þó 
óbreyttur í 12,5 prósentum.

Aðhaldsaðgerðir þessar eru í 
samræmi við þau skilyrði sem 
Evrópusambandið og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn setja fyrir 
fjárhagsaðstoð upp á 85 millj-
arða evra.

„Þetta er vegvísir beint 
aftur til steinaldar,“ sagði Jack 
O‘Connor, formaður SIPTU, 
stærsta verkalýðsfélags landsins, 
sem ætlar að efna til mótmæla á 
laugardag. 
 - gb

Þúsundir ríkisstarfsmanna missa vinnuna og lífeyrisgreiðslur lækka:

Harkalegt aðhald á Írlandi

BRIAN COWEN Verkalýðsfélög á Írlandi 
eru óánægð og ætla að mótmæla á 
laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNLAGAÞING Hópur blindra og sjónskertra telur 
mannréttindi brotin á sér í aðdraganda og við fram-
kvæmd fyrirhugaðra kosninga til stjórnlagaþings. 
Þeir telja sig ekki sitja við sama borð og ófatlaðir 
þegar kemur að kynningu frambjóðenda og tilhögun 
kosninganna. 

Lögfræðingur þeirra, Ragnar Aðalsteinsson, 
hefur skrifað Ögmundi Jónassyni, dóms- og mann-
réttindamálaráðherra, bréf þar sem þess er farið á 
leit að réttur þeirra sé virtur.

Í bréfinu kemur fram að ekki sé gert ráð fyrir 
nauðsynlegri aðstöðu við kosningarnar. Reyndar 
sé hvergi vikið að réttindum blindra og sjónskertra 
í lögum um stjórnlagaþing. Hins vegar segir á vef 
ráðuneytisins að blindum og sjónskertum sé heimilt 
að hafa með sér aðstoðarmann, en auk þess sé talið 
nauðsynlegt að kjörstjóri eða annar af hálfu kjör-
stjórnar sé viðstaddur þegar seðillinn er fylltur út.

Umbjóðendur Ragnars gera þá kröfu að þeir geti 
kosið í einrúmi í leynilegri kosningu eins og aðrir 
og það sé ótækt að hópur fatlaðra þurfi að kjósa 
undir eftirliti hins opinbera. 

Dómsmálaráðherra sagði í viðtali við Ríkis-

útvarpið í gær að stjórnvöld séu bundin af lögum, en 
í framtíðinni verði fundin lausn sem blindir og sjón-
skertir geta sætt sig við.   - shá

Hópur blindra segir mannréttindi brotin á sér í kosningum til stjórnlagaþings:

Blindir kjósa undir eftirliti

DYGGUR ÞJÓNN Blindir og sjónskertir telja að mannréttindi 
séu brotin á sér vegna framkvæmdar kosninga til stjórnlaga-
þings. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki beint.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FISKELDI Norðmenn munu í fyrsta 
skipti í sögunni ala yfir milljón 
tonn af fiski. Framleiðsla norsks 
fiskeldis hefur aukist um níu pró-
sent milli ára.

Uppistaðan í eldi Norðmanna 
er lax eða 950 þúsund tonn; 50 
þúsund tonn eru framleidd af 
urriða. 

Jon Arne Grøttum hjá norska 
sjávarútvegsráðuneytinu telur að 
reikna megi með svipuðum vexti 
í fiskeldi þegar horft er til næstu 
ára. Þetta mat er byggt á því 
seiðamagni sem nú þegar hefur 
verið sett í sjó. 

Útflutningsverðmæti eldisins 
nálgast 600 milljarða íslenskra 
króna á ári.   - shá

Fiskeldi í Noregi árið 2010:

Framleiða yfir 
milljón tonn 

HEILBRIGÐISMÁL Guðbjartur 
Hannesson heilbrigðisráðherra 
telur ekki að niðurskurður á 
heilbrigðis-
stofnunum 
muni valda því 
að sjúklingar 
komist seinna 
undir læknis-
hendur en ann-
ars hefði verið. 

Þetta kemur 
fram í skrif-
legu svari ráð-
herrans við 
fyrirspurn 
þingmannsins 
Gunnars Braga Sveinssonar.

Í svari ráðherra segir að í 
fjárlagafrumvarpinu sé lögð 
mikil áhersla á að heilsugæsla 
verði áfram öflug og mönnun 
lækna óbreytt í heilsugæslu. 
Þá sé bráðaþjónusta við lands-
menn í föstum skorðum og ekki 
sé ætlunin að hrófla við henni. 
Sérhæfðri þjónustu sé aðallega 
sinnt á tveimur helstu sjúkra-
húsum landsins og á því séu ekki 
fyrirhugaðar breytingar.  
  - shá 

Heilbrigðisráðherra:

Ekki tafir vegna 
niðurskurðar

GUÐBJARTUR 
HANNESSON 

STJÓRNSÝSLA Flytja á alla starf-
semi Vinnumálastofnunar á höf-
uðborgarsvæðinu á einn stað. 
Hún er nú á fjórum stöðum og 
skapast af því 
mikið óhag-
ræði, að sögn 
Gissurar Pét-
urssonar for-
stjóra.

Ríkiskaup 
hafa auglýst 
eftir tilboðum í 
1.800 fermetra 
skrifstofu-
húsnæði fyrir 
stofnunina með „óvenju stóru 
móttökusvæði“. Er gerð krafa 
um góða staðsetningu miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu með góðu 
aðgengi og nægum bílastæðum. 

Flutningarnir hanga saman 
við sameiningu ráðuneyta en 
nýju velferðarráðuneyti hefur 
verið valinn staður í Hafnar-
húsinu, þar sem höfuðstöðv-
ar Vinnumálastofnunar eru til 
húsa. - bþs

Vinnumálastofnun á einn stað:

Víkur fyrir vel-
ferðarráðuneyti

GISSUR 
PÉTURSSON

MENNTAMÁL Á þeim tæplega sex-
tán árum sem liðin eru síðan 
Evrópusambandið fór að styrkja 
starfsmenntun og skólaverkefni 
hér á landi hafa tæplega fimm 
milljarðar króna að núvirði 
runnið til ýmiss konar verkefna 
hér á landi. Árangur starfsins 
verður gerður upp á afmælishá-
tíð í dag.

„Stærstu áhrifin af þessu starfi 
hljóta að vera þau að gefa Íslend-
ingum tækifæri til að sækja 
nám í öðrum Evrópulöndum,“ 
segir Dóra Stefánsdóttir, verk-
efnisstjóri hjá Menntaáætlun 
Evrópusambandsins. 

„Íslendingar hafa fengið mögu-
leika á því að fá styrki til náms, 
allt frá því að fara í viku nám-
skeið og upp í að vera heilu árin í 
háskólanámi,“ segir Dóra. 

Forverar Menntaáætlunarinn-
ar, Leonardo da Vinci og Socrat-
es áætlanirnar, tóku til starfa 
árið 1995, en runnu síðar inn 
í Menntaáætlunina. Alls hafa 
á fjórtánda þúsund Íslendinga 
fengið styrki til að fara í nám af 
ýmsu tagi.

Verkefnin sem hlotið hafa 
styrki hafa verið ótrúlega fjöl-
breytt, segir Dóra. Að þeim hefur 
staðið fólk sem starfar á öllum 
skólastigum, frá grunnskóla upp 
í háskóla, auk endurmenntunar 
og fullorðinsfræðslu.

„Það skiptir oft miklu máli 
fyrir venjulegt fólk að geta feng-
ið námsstyrk og fara utan til að 
læra eitthvað nýtt, sem það gat 
kannski ekki áður. Þetta hefur 
opnað á ýmiss konar samskipti 
og leyft Íslendingum að sjá það 
sem aðrir eru að gera,“ segir 
Dóra. brjann@frettabladid.is

Fimm milljarðar frá 
ESB til menntamála
Á undanförnum 15 árum hafa á fjórtánda þúsund Íslendinga fengið styrki frá 
Evrópusambandinu til að fara í starfsþjálfun og nám. Fjölbreytt verkefni styrkt 
segir verkefnisstjóri. Fyrirmyndarverkefni verða verðlaunuð í Ráðhúsinu í dag.

Á afmælishátíð Menntaáætlunarinnar sem fram fer í Ráðhúsi Reykja-
víkur í dag verða verkefni sem á einhvern hátt hafa skarað fram úr 
verðlaunuð. Hér eru nokkur dæmi um verkefni sem hafa verið tilnefnd:
■ Leikskólinn Dvergasteinn tók þátt í brúðuverkefni ásamt öðrum evrópsk-

um leikskólum. Hver þátttökuskóli var með brúðu sem fór sem nokkurs 
konar skiptinemi til leikskóla í öðrum löndum, og deildi svo reynslu sinni 
með börnunum.

■ Nemendur í Flataskóla í Garðabæ tóku þátt í söngvakeppninni Schoolo-
vision og unnu keppnina í ár. Skólar frá yfir þrjátíu löndum tóku þátt og 
voru sigurvegarar kosnir í beinni útsendingu á netinu.

■ Nemendur í Borgarholtsskóla tóku þátt í samvinnu um nemendaskipti. 
Nemendur úr skólanum sóttu nám í eistneskum skóla í sex vikur.

■ Unnið var að þróun námsleiða í tölvufærni fatlaðra og aldraðra með hjálp 
yngri kynslóða hjá Sjálfsbjörgu – Landssambandi fatlaðra. Fimm Evrópu-
ríki skiptust á heimsóknum kennara og nemenda.

Brúður og söngvakeppni tilnefnd

Dreifing menntastyrkja ESB
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■ Fullorðinsfræðsla
■ Háskólastig
■ Starfsmenntun
■ Grunn- og framhaldsskólastig

SLYS Karlmaður á níræðisaldri 
slasaðist alvarlega þegar ekið 
var á hann á Sæbraut rétt fyrir 
klukkan tvö í gær. Hann var 
fluttur meðvitundarlaus á gjör-
gæsludeild Landspítalans í Foss-
vogi, en var ekki í lífshættu, 
samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglu. 

Maðurinn sem var á leið yfir 
gangbraut við Holtagarða ók 
rafskutlu og er talið að hann 
hafi ekið í veg fyrir bílinn sem 
var á austurleið. Ökumann bíls-
ins sakaði ekki.  
  - shá

Alvarlegt slys á Sæbraut:

Keyrt á mann 
sem ók rafskutlu

FRAKKLAND Eldri konu í París var 
bjargað á dögunum en hún hafði 
setið föst inni á baðherbergi sínu 
í 20 daga. Baðherbergishurðin 
læstist og þar sem herbergið er 
gluggalaust átti hún engin ráð 
með að láta vita af sér.

Nokkrir nágrannar konunnar 
fóru að lokum að undrast og 
gerðu viðvart. Slökkviliðsmenn 
brutust inn í íbúðina og komu 
að konunni aðframkominni af 
hungri. Það varð henni til lífs að 
hafa aðgang að rennandi vatni. 
Konan mun á batavegi. 

Eldri konu bjargað í París:

Var læst inni á 
baði 20 daga

SPURNING DAGSINS



Glaðlegir litir og miklu meira val,
1001 hugmynd - ef góð kaup gera skal.

Piparkökuleikur Kringlunnar, Ljóma og 
Hagkaups til stuðnings Barnaspítala 
Hringsins er hafi nn. 

Þema leiksins er Ísland.

Jói Fel og Rikka velja fl ottustu 
kökurnar. Vegleg verðlaun! 

Nánari upplýsingar á kringlan.is

Mán - mið 10-18:30, fi m 10-21, fös 10-19, lau 10-18, sun 13-18 |  Sími 517 9000Opið til 21 í kvöld

Jólagjafahandbókin er komin út!

Piparkökukeppni!
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ALÞINGI Sex þingsályktunartillögur um 
rannsóknir hafa verið lagðar fram á 
Alþingi síðan það kom saman 1. október. 

Snúa þær að einkavæðingu bankanna, 
Icesave, Íbúðalánasjóði, starfsháttum í 
ráðuneytum, athöfnum þingmanna í bús-
áhaldabyltingunni og stuðningnum við 
innrásina í Írak.

Tillögurnar eru misjafnlega á vegi 
staddar; sumum hefur verið vísað til 
nefndar en aðrar eru óræddar. Alþingi 
samþykkti í lok september þingsályktun 
um viðbrögð þess við skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis. Í henni segir að á 
vegum Alþingis eigi að rannsaka starf-
semi lífeyrissjóða og fall sparisjóða auk 
stjórnsýsluúttektar á Fjármálaeftirlitinu 
og Seðlabanka Íslands.

Flytja þarf sérstök þingmál um hverja 
rannsókn og úttekt. Það hefur ekki verið 
gert. bjorn@frettabladid.is

Alþingismenn vilja að efnt 
verði til fjölda rannsókna
Tillögur að sex rannsóknum liggja fyrir Alþingi. Þingið samþykkti í september að stofna beri til þriggja 
rannsókna og úttekta. Þingmál til að uppfylla samþykktina hafa ekki enn verið flutt.

UNDIR UMRÆÐUM Ekkert bólar á sérstökum þingmálum um rannsóknir á grundvelli samþykktar þingsins frá því í lok 
september.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Icesave
Sérstök rannsóknarnefnd 
rannsaki embættisfærslur 
og ákvarðanir stjórnvalda og 
samskipti þeirra við bresk og 
hollensk stjórnvöld vegna inn-
stæðna í útibúum Landsbank-
ans á EES.

Fyrsti flutningsmaður er 
Sigurður Kári Kristjánsson 
Sjálfstæðisflokki og meðflutn-
ingsmenn eru aðrir þingmenn 
flokksins. 

Einkavæðing bankanna
Einkavæðing og sala hluta-
bréfa í Landsbankanum og 
Búnaðarbankanum og tengd 
málefni verði rannsökuð. 

Forseti Alþingis skipi þriggja 
manna nefnd sjálfstæðra aðila 
til verksins. Hún hafi sömu 
heimildir til skýrslutöku og 
gagnaöflunar og rannsóknar-
nefnd Alþingis hafði.

Fyrsti flutningsmaður er 
Þórunn Sveinbjarnardóttir, 
þingflokksformaður Samfylk-
ingarinnar. Aðrir þingmenn 
flokksins, utan ráðherra, eru 
meðflytjendur.

Íbúðalánasjóður
Rannsókn verði gerð á 
starfsemi Íbúðalánasjóðs 
frá aðdraganda breytinga á 
fjármögnun og lánareglum 
hans sem hrint var í fram-

kvæmd 2004. Í kjölfarið verði 
stefna og starfsemi sjóðsins 
endurskoðuð. 

Fyrsti flutningsmaður er 
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
Samfylkingunni. Þrír samflokks-
menn hennar eru á málinu, 
auk tveggja úr Sjálfstæðisflokki 
og einum úr Hreyfingunni.

Íraksmálið
Alþingi kjósi nefnd fimm 
þingmanna til að rannsaka 
aðdraganda og ástæður þess 
að ríkisstjórnin lýsti yfir stuðn-
ingi við innrásina í Írak 2003. 
Nefndin fái vald samkvæmt 
ákvæði stjórnarskráinnar um 
rannsóknarnefndir þingsins. 

Allir þingmenn VG og Sam-
fylkingarinnar, utan ráðherra, 
eru flutningsmenn að málinu, 
auk þingflokks Hreyfingarinnar 
og tveggja þingmanna Fram-
sóknarflokksins, þeirra Eyglóar 
Harðardóttur og Höskuldar Þór-
hallssonar. Árni Þór Sigurðsson 
VG er fyrsti flutningsmaður.

Starfshættir í ráðuneytum
Þriggja manna nefnd rannsaki 
starfshætti forsætisráðuneytis, 
fjármálaráðuneytis og við-
skiptaráðuneytis frá ársbyrjun 
2007 til loka september 
2010. Rannsóknin beinist að 
ákvörðunum og atburðum sem 
tengjast falli bankanna. 

Þingmenn Hreyfingarinnar 
flytja málið.

Búsáhaldabyltingin
Nefnd þriggja sérfræðinga á 
sviði sakamálaréttarfars, refsi-
réttar og stjórnskipunaréttar 
rannsaki hvort athafnir ein-
stakra þingmanna í búsáhalda-
byltingunni hafi brotið í bága 
við lög, og leggi eftir atvikum 
mat á hvort þeir hafi bakað sér 
refsiábyrgð. 

Gunnar Bragi Sveinsson, 
þingflokksformaður Fram-
sóknarflokksins, er fyrsti 
flutningsmaður og með honum 
á málinu eru tveir samflokks-
menn hans.

Rannsóknirnar sem þingmenn hafa lagt til að ráðist verði í

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 

STJÓRNMÁL Félag atvinnurekenda geldur var-
hug við frumvarpi fjármálaráðherra um að 

heimilt verði að bjóða út 
innkaup í útlöndum. Í grein-
argerð þess er vísað til 
áhuga heilbrigðisráðuneyt-
isins og Landspítala á að 
kanna möguleika á sameig-
inlegum lyfjaútboðum með 
hinum Norðurlöndunum.

Almar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Félags 
atvinnurekenda, segir að 
með frumvarpinu sé opnað 

fyrir mjög almenna heimild til að útfæra opin-
ber innkaup í samvinnu við erlendar innkaupa-

stofnanir. Það þýði að þau færist úr landi. 
„Þetta veldur okkur áhyggjum. Það eru til 

fyrirtæki sem hafa um helming tekna sinna 
af viðskiptum við ríkið og svona opin heim-
ild getur haft mikil neikvæð áhrif á þau, sem 
gæti leitt til fækkunar starfa,“ segir Almar. 
Frumvarpið geri ráð fyrir að um viðskiptin 

gildi lög viðkomandi ríkis. Íslenskri löggjöf sé 
því vikið til hliðar. Þá hafi fáir íslenskir aðil-
ar tök á að taka þátt í sameiginlegum útboð-
um ríkja og margir dæmist því úr leik.

Markmið frumvarpsins virðist fyrst og 
fremst vera að lækka lyfjakostnað.  Í kostnað-
armati fjármálaráðuneytisins segir að hvert 
prósent í lækkuðu innkaupsverði ségreindra 
heilbrigðisvara nemi 100 milljóna útgjalda-
lækkun.

Almar kveðst vitaskuld bera virðingu fyrir 
því markmiði en hugsa þurfi málið til enda. 
Þó sparast kunni við sjálf innkaupin geti auk-
inn kostnaður, til dæmis, vegna byrgðahalds 
og flutninga lagst ofan á. Ekki sé vikið að 
heildaráhrifum í kostnaðarmatinu. - bþs
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Fyrirsögn fréttar af húsnæðismálum 
Héraðsdóms Reykjavíkur í blaðinu í 
gær var röng eins og sjá mátti af efni 
fréttarinnar.

LEIÐRÉTTING

Reykjavík  Akureyri

20% afsláttur af völdum rjúpnaveiðivörum.Síðustu dagarnir.

RJÚPUNNI
Ekki missa af

ellingsen.is

SAMGÖNGUR Kristján Ólafsson, 
bóndi á Seljalandi, segir að land-
eigendur við fljótið telji að fyrir-
hugaður flutningur Markarfljóts 
til austurs vegna áhrifa á Land-
eyjahöfn muni hafa mikil áhrif 
á svæðinu. Í viðtali við eyjar.net 
segir Kristján að á frostavetrum 
hafi fljótið sprengt sér leið aust-
ur. „Nú er verið að hjálpa til við 
það af mannavöldum. Þetta eru 
náttúruhamfarir.“ 

Kristján segir að fólk hafi 
orðið að flýja bæi sína á árum 
áður vegna þessa. „Þarna er 
tekin skyndiákvörðun, það þarf 
að skoða afleiðingarnar miklu 
betur.“ - shá

Bændur við Markarfljót:

Tilfærsla fljóts-
ins varhugaverð

LANDEYJAHÖFN Hugmyndin er að beina 
Markarfljóti til austurs vegna vandræða 
við höfnina. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR
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SVALT Í VEÐRI  
Þessa dagana er 
heldur svalt í veðri. 
Í bjartviðri kólnar 
oft töluvert enda 
streymir varmi 
óhindraður frá 
jörðunni þegar ský-
in skortir. Á morg-
un og laugardaginn 
má búast við tölu-
verðu frosti. Yfi rleitt 
verður bjart S-til 
en þungbúnara og 
stöku él N- og A-til. 

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

Herir enn í viðbragðsstöðu
Herir Kóreuríkjanna eru enn í við-
bragðsstöðu og bandarískt flugmóð-
urskip er á leiðinni þangað ásamt 
fylgdarskipum. Bandaríska flotadeild-
in mun hefja æfingar með suður-
kóreska flotanum. Barack Obama, 
forseti Bandaríkjanna, ítrekaði enn 
í dag að Bandaríkin myndu standa 
við skuldbindingar sínar um að verja 
Suður-Kóreu fyrir öllum árásum.

KÓREURÍKIN

Frumvarp fjármálaráðherra gerir ráð fyrir að heimilt verði að bjóða út innkaup í útlöndum:

Innflytjendur óttast um hag sinn

ALMAR 
GUÐMUNDSSON

Það eru til fyrirtæki sem hafa 
um helming tekna sinna af við-

skiptum við ríkið og svona opin heimild 
getur haft mikil neikvæð áhrif á þau.

ALMAR GUÐMUNDSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI FÉLAGS ATVINNUREKENDA.



ALLAR VÖRUR

Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI 

Á TAX FREE

AÐEINS Í DAG

OPIÐ TIL 22
FIMMTUDAGINN 25. NÓVEMBER

UM LAND ALLT

Að sjálfsögðu stendur 
Húsasmiðjan skil á 
virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

Tax free gildir af öllum vörum en sjálfsögðu 
ekki af vörum sem merktar eru Lægsta 
lága verð Húsasmiðjunnar og tilboðsvörum 
enda höfum við þegar lækkað þær vörur í 
allra lægsta verð sem við getum boðið.
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KJARAMÁL Forystumenn launþega-
hreyfinga hafa misjafna afstöðu 
til hugmynda um gerð nýs stöðug-
leikasáttmála. Sumir eru hlynntir 
en aðrir hafa miklar efasemdir um 
að sú leið gagnist umbjóðendum 
þeirra.

Kristinn Örn Jóhannesson, for-
maður VR, er í hópi jákvæðra.

„Við þekkjum af reynslu fyrri ára 
að kaupmáttaraukning hefur feng-
ist í gegnum þjóðarsáttarsamninga. 
Ég er því þeirrar skoðunar að þetta 
sé skynsamasta leiðin að bættum 
kjörum,“ segir hann. 

Meginkrafa VR er að kaupmátt-
arrýrnunin undanfarið verði stöðv-
uð og að kaupmáttur verði byggð-
ur upp á ný. „Það þarf vegvísi til 
framtíðar með markmiðum um 
skatta, atvinnuuppbyggingu og 
fleira. Stöðugur gjaldmiðill er líka 
grunnforsenda þess að hægt sé að 
gera kjarasamninga sem standast 
til lengri tíma.“ Augljóst sé þó að 
nýr gjaldmiðill verði ekki tekinn 
upp í einu vetfangi en skilyrði fyrir 
upptöku evru séu út af fyrir sig góð 
markmið að fylgja.

BHM ályktaði í vor um skilyrði 
fyrir þátttöku í heildarsátt um 
kjaramál. Í ályktuninni er meðal 
annars krafist leiðréttingar á kaup-
máttarskerðingu frá miðju ári 2008 
og að markvisst verði unnið að því 
að meta háskólamenntun til launa. 

„Ef ályktun okkar verður grund-
völlur viðræðna þá erum við til,“ 
segir Guðlaug Kristjánsdóttir, 
formaður BHM, aðspurð um 
afstöðuna til hugmynda um nýjan 
stöðugleikasáttmála. 

Fram hefur komið að Samtök 

atvinnulífsins vilja samning til 
þriggja ára með „hóflegum“ launa-
hækkunum. Guðlaug segist ekki 
skrifa undir sáttmála um að fylgja 
núverandi láglaunastefnu. Kjör 
félagsmanna aðildarfélaga BHM 
hafi rýrnað mikið, ráðstöfunartekj-
ur sem kaupmáttur. Frá hruni hafi 
allt verið tekið af fólki sem ekki 
hafi verið naglfast í samningum; 
starfshlutafall lækkað, yfirvinna 
skert og vaktakerfum breytt. 

Laun háskólafólks hafi lækkað 

um 30 prósent, jafnvel meira, og 
dæmi séu um að þau séu komin 
undir bætur.

Eiríkur Jónsson, formaður 
Kennarasambandsins, lýsti í Ríkis-
útvarpinu í gær efasemdum um að 
nýr stöðugleikasáttmáli væri góð 
hugmynd. Sá gamli hafi reynst það 
illa.

Möguleg sameigingleg vegferð 
launþega og vinnuveitenda í kom-
andi kjaraviðræðum verður rædd 
á fundi í dag. bjorn@frettabladid.is

Skiptar skoðanir um 
gildi nýs sáttmála
Formaður VR segir nýjan stöðugleikasáttmála skynsömustu leiðina að bættum 
kjörum. Formaður KÍ efast þar sem reynslan sé slæm. BHM setur margvísleg 
skilyrði fyrir samstarfi um heildarsátt á vinnumarkaði. Málin verða rædd í dag.

UNDIRRITUN Forystumenn launþega, atvinnurekenda, ríkis og sveitarfélaga gengu frá 
sáttmála um endurreisn efnahagslífsins sumarið 2009. Samtök atvinnulífsins sögðu 
sig frá honum níu mánuðum síðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Farðu inn á www.oddi.is
og búðu til persónulega gjöf.
Spil og jóladagatöl með þínum myndum.

Hannaðu þín 
eigin spil eða 
jóladagatal 
á oddi.is

Berum virðingu fyrir 
stjórnarskránni

Við verðum að vanda 
til verka á stjórnlaga-
þinginu og ná sátt um 
stjórnarskrána.

Setjum Ingu Lind í  
eitt af efstu sætunum.

8749www.ingalind.is

DÓMSMÁL Kona sem rann á döðlu 
í verslun Hagkaupa við Eiðistorg 
fyrir fimm árum á rétt á skaða-
bótum frá verslanakeðjunni. Hér-
aðsdómur Reykjavíkur kvað upp 
svofelldan dóm í gær.

Konan steig á döðlu sem hafði 
dottið á gólfið af ávaxtaborði 
verslunarinnar. Hún féll við 
og slasaðist á hné svo hún var 
óvinnufær í tíu daga. Hún kveðst 
enn búa að afleiðingum slyssins. 
Hún fór í mál á grundvelli þess að 
Hagkaup hefðu vanrækt þrif.

Hagkaup hafa mótmælt kröfu 
konunnar um viðurkenningu bóta-

ábyrgðar og bera því við að um 
óhappatilvik hafi verið að ræða. 

„Liggi í augum uppi, að rekstr-
araðilum verzlana sé algerlega 
ómögulegt að búa svo um hnút-
ana, að litlir ávextir, eins og döðl-
ur, falli aldrei á gólfið.“

Dómari er ósammála: „Mátti 
stefnandi gera ráð fyrir, að leið-
in inn í verzlunina væri hættu-
laus og verður henni ekki virt það 
til eigin sakar, að hafa ekki haft 
augun á gólfinu, þegar hún gekk 
um ávaxtadeildina.“

Bótaskyldan er því viðurkennd 
og Hagkaupum gert að greiða 740 
þúsund krónur í málskostnað.  
 - sh

Hagkaup báru ábyrgð á að ávaxtadeildin væri hættulaus viðskiptavinum:

Rann á döðlu í Hagkaupum

EIÐISTORG Konan slasaðist á hné við 
fallið og var frá vinnu í tíu daga.

FRÉTTABLAÐIÐ / PJETUR

Hávaði vegna tölvuleiks
Lögregla var kölluð að fjölbýlishúsi 
í Reykjavík í fyrrinótt vegna mikils 
hávaða. Kom í ljós ungur maður 
hafði orðið svo æstur í ofbeldisfullum 
tölvuleik að hann skrúfaði hljóðrásina 
upp. Lögreglan skakkaði leikinn og ró 
komst aftur á í húsinu.

Fundu fíkniefni við húsleit
Fíkniefni fundust við húsleit í Kópa-
vogi á mánudag en um var að ræða 
50 grömm af marijúana og ámóta 
magn af hassi. Hluti fíkniefnanna 
fannst utandyra og auk þess var lagt 
hald á 300 þúsund krónur í reiðufé. 
Húsráðandi var handtekinn og játaði 
hann aðild sína að málinu. 

Ofbeldismenn handteknir
Lögreglan hefur handtekið tvo ofbeld-
ismenn sem ruddust inn á heimili í 
Hlíðunum í fyrradag. Mennirnir voru 
að innheimta skuld sem húsráðandi 
kannaðist ekki við. Húsráðandi snerist 
til varnar og fór svo að ofbeldismenn-
irnir flúðu. Þeir hafa áður komið við 
sögu lögreglunnar. 

LÖGREGLUFRÉTTIR 

SJÁVARÚTVEGUR Frægur breskur 
matreiðslumaður, Hugh Fearn-
ley-Whittingstall, hefur safn-
að yfir 30 þúsund undirskrift-
um þar sem skorað er á Maríu 
Damanaki, fiskveiðistjóra Evr-
ópusambandsins, að banna 
brottkast á fiski. 

Kokkinum ofbýður sóunin 
sem viðgengst undir regluverki 
ESB, en hann segir brottkastið 
alvarlegasta ágalla hinnar sam-
eiginlegu fiskveiðistefnu sam-
bandsins, Common Fisheries 
Policy. Fjallað er um herferðina 
í stórblaðinu The Independent. 

Staðhæft er að allt að því 
helmingi alls afla sé kastað 
aftur frá borði við veiðar í Norð-
ursjó, enm Callum Roberts, 
prófessor í sjávarlíffræði við 
Jórvíkurháskóla, álítur að hlut-
fallið sé jafnvel enn hærra.   
  - shá

Kokkur gagnrýnir ESB:

Vill uppræta 
brottkast á fiski

INDÓNESÍA, AP Pujiono Cahyo Widi-
anto, 46 ára múslimaklerkur í 
Semarang á Indónesíu, var í gær 
dæmdur í fjögurra ára fangelsi 
fyrir kynferðisbrot gegn tólf ára 
stúlku. Widianto bauð þúsundum 
manna í brúðkaup sitt og stúlk-
unnar árið 2008. Hann sagðist þá 
ekki ætla að sofa hjá eiginkonu 
sinni fyrr en hún yrði kynþroska.

Almenningi í landinu ofbauð 
framferði mannsins, einkum 
þegar hann sagðist einnig ætla að 
kvænast tveimur öðrum stúlkum, 
sjö og níu ára gömlum. - gb

Múslimaklerkur á Indónesíu:

Dæmdur fyrir 
kynferðisbrot

STJÓRNSÝSLA  Umboðsmaður 
Alþingis átelur landbúnaðarráð-
herra fyrir að hafa ekki afgreitt 
umsókn innflytjanda um leyfi 
til að flytja inn egg frá Svíþjóð 
tveimur og hálfu ári eftir að 
umsóknin var lögð fram.

Í nýju áliti umboðsmanns 
kemur fram að tilvonandi inn-
flytjandi hafi í febrúar 2008 sótt 
um leyfi til að flytja inn sænsk 
egg. Hann kvartaði til umboðs-
manns í ágúst síðastliðnum, 
þegar umsóknin hafði velkst um 
í kerfinu í tvö og hálft ár. 

Þessi mikli dráttur samrým-
ist ekki ákvæðum um málshraða 
í stjórnsýslulögum, að mati 
umboðsmanns Alþingis.

Í svari ráðuneytisins við fyrir-
spurn umboðsmanns kemur fram 
að málið hafi strandað á því að 
umsögn um innflutninginn hafi 
ekki borist frá Matvælastofnun.

Umboðsmaður Alþingis segir 

ráðherra hafa skyldu til að hafa 
áhrif á hvernig undirstofnan-
ir hans ræki sín verkefni. Hann 
hefði átt að setja stofnuninni 

tímafrest og mögulega áminna 
forstjóra stofnunarinnar hefði 
hún ekki skilað umsögn innan 
þess tíma. - bj

Umboðsmaður átelur ráðherra vegna umsóknar um innflutning á eggjum:

Velktist um í kerfinu í á þriðja ár

FIÐURFÉ Dráttur á umsögn Matvælastofnunar veldur því að óvíst er hvort leyfi fæst 
til að selja sænsk egg hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Getur þú fjármagnað jólahaldið 
vandræðalaust?
JÁ 54,9%
NEI 45,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnur þú fyrir skertri þjónustu 
hjá þínu sveitarfélagi?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups..

Dagana 25. - 28. nóvember
afnemum við VSK af öllum 
BARNAFATNAÐI OG BARNASKÓM.

Þú færð allan Barnafatnað, 
Barnanáttföt, Barnaundirföt, 
Barnasokka, Barnasokkabuxur 
og Barnaskó án virðisaukaskatts 
þessa fjóra daga.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 28. nóvember 2010.

Afnemum VSK af 
öllum barnafatnaði 
og barnaskóm!

ENN BETRA VERÐ 
Á BARNAFATNAÐI!

TAX
FREE
DAGAR
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SJÁVARÚTVEGUR Sex skoskir skip-
stjórar, þar af tveir úr samtök-
um skoskra uppsjávarveiði-
manna, hafa viðurkennt fyrir 
hæstarétti í Edinborg að hafa 
veitt og landað ólöglega tugum 
þúsunda tonna af makríl og síld. 
Samtök uppsjávarveiðimanna 
hafa gengið fremst í flokki 
þeirra sem gagnrýna makríl-
veiðar Íslendinga. 

Ólöglegu landanirnar áttu sér 
stað á Hjaltlandseyjum á árun-
um 2002 til 2005. Alls reynd-
ist um 200 brotatilvik að ræða. 
Aflaverðmætið nemur hátt í 
þremur milljörðum íslenskra 
króna eða fimmtán milljónum 
sterlingspunda.  

Fram kom við réttinn að brot-
in voru þaulhugsað frá hendi 
útgerðarmanna og vinnsluaðila í 
landi.    - shá

Ólögleg veiði viðurkennd:

Stórfelld rán-
yrkja í Skotlandi

Allar verslanir eru sneisafullar af jólavörum, næg 
bílastæði, góðir veitingastaðir og allir í jólaskapi.

Sjáumst - Smáralind

JÓLIN ERU KOMIN
Í SMÁRALIND

Í gjafahandbókinni finnur 
þú góðar gjafir handa öllum 
sem þú vilt gleðja um jólin.

Skoða má gjafahandbókina 
á smaralind.is

JÓLAGJAFA-
HANDBÓK
SMÁRALINDAR 

Einstaklega flott gjöf sem gaman 
er að gefa og þiggja um jólin.

Hægt er að kaupa gjafakort á 
smaralind.is og fá það 
sent heim.

GJAFAKORT
SMÁRALINDAR 

SAMGÖNGUR Í Bretlandi bíða þús-
undir manna enn eftir endurgreiðsl-
um og bótum frá flugfélögum sem 
felldu niður ferðir í vor vegna ösk-
unnar frá Eyjafjallajökli.

Breska flugmálaeftirlitið hefur 
sent viðvaranir til flugfélaganna, 
enda ber þeim bæði að endurgreiða 
fargjöld og greiða sanngjarnar 
bætur vegna viðbótarkostnaðar.

Breska dagblaðið Daily Mail segir 
að flugfélög hafi gert viðskipta-
vinum eins erfitt fyrir og mögu-
legt er. Til að mynda hafi þau ein-
hliða og án heimildar sett hámark 
á greiðslur og margir fái einungis 

greitt fyrir brot af því fjárhags-
tjóni sem þeir urðu fyrir. Einnig sé 
tölvupóstum ekki svarað, þannig að 

viðskiptavinir þurfi að hringja í dýr 
símanúmer til að útskýra mál sitt.

Blaðið segir þetta stinga í augu, 
ekki síst þegar flugfélög á borð 
við Ryanair og EasyJet hafi nýlega 
skýrt frá umtalsverðum rekstr-
arhagnaði. Þannig hafi hagnaður 
Ryanair aukist um 17 prósent og 
verið 452 milljónir punda, sem er 
tíföld sú fjárhæð sem fyrirtækið 
segir það hafa kostað sig að fella 
niður tíu þúsund flugferðir vegna 
öskunnar. Hagnaður EasyJet reynd-
ist þegar upp var staðið 152 millj-
ónir punda, þrátt fyrir 65 milljóna 
kostnað vegna gossins. - gb

Bresk flugfélög draga á langinn bótagreiðslur vegna eldgossins í Eyjafjallajökli:

Þúsundir bíða enn bótanna

SKILA HAGNAÐI Þrátt fyrir tap vegna 
niðurfellingar flugs skila bresku flugfé-
lögin góðum hagnaði. NORDICPHOTOS/AFP

UPPLÝSINGATÆKNI Ísland væri eitt 
mesta ferðamannaland heims ef 
taldir væru með rafrænir ferða-
langar eftir að gagnaver Opera 
Mini farsímavafrans var tekið í 
notkun í byrjun þessa mánaðar. 
Þessu er haldið fram í tilkynningu 
sem norska hugbúnaðarfyrirtækið 
Opera Software sendi nýverið frá 
sér þegar tekin var í notkun þjón-
usta Thor Data Center á Íslandi.

„Með því að smella á rofa ferð-
ast yfir 20 milljónir notenda Opera 
Mini vafrans í Evrópu, Afríku og 
Asíu, um Ísland þegar þeir nota 
farsíma sína til þess að rápa um 
netið,“ segir í tilkynningu fyrir-
tækisins.

Opera Mini er sagður vinsælasti 
farsímavafri í heimi, en yfir 71 
milljón manns er sögð nota hann 
í hverjum mánuði. Vafranum er 
hægt að hlaða niður af vef Opera 

án endurgjalds og mun hann gagn-
ast yfir 3.000 mismunandi gerðum 
farsíma, allt frá einföldum símum 
til hátæknilegra.

Slíkan fjölda notenda segja tals-
menn Opera kalla á mjög öflugan 
bakendabúnað. „Risastór gagnaver 
kalla á mikið umfang vegna orku-
notkunar og kælingar. Stöðugt 
framboð orku og kæling á Íslandi 
gera staðinn að kjörlendi fyrir 
gagnaver,“ segir í tilkynningu 
fyrirtækisins.

„Flutningurinn hefur í för með 
sér margþættan ávinning,“ er 
haft eftir Jóni S. von Tetzchner, 
íslenskum stofnanda Opera Soft-
ware. Hann bendir á umhverfis-
ávinning vegna þess að orkan og 
kæliaðferðir séu „grænar“, hér á 
landi sé öll tækni til staðar og fjár-
hagssvið Opera gleðjist yfir sparn-
aði sem náðst hafi fram. - óká

Í LAUGARDAL Rafrænir ferðalangar hafa viðkomu í íslenskum gagnaverum án þess að 
hafa hugmynd um það. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fólk með símavafra frá Opera Software fer um gagnaver Thor Data Center:

20 milljónir notenda hafa viðkomu hér

UTANRÍKISMÁL Félagið Ísland-Pal-
estína efnir til samstöðufundar 
með palestínsku þjóðinni í Nor-
ræna húsinu 29. nóvember. Fram 
koma Árni Þór Sigurðsson þing-
maður, Sveinn Rúnar Hauksson 
læknir, Kristín Sveinsdóttir og 
Hjálmtýr Heiðdal. 

Að frumkvæði Sameinuðu þjóð-
anna er alþjóðlegur samstöðu-
dagur með palestínsku þjóðinni 
haldinn þennan dag ár hvert, 
en félagið Ísland-Palestína var 
stofnað á þessum degi árið 1987.

 - gb

Efnt til fundar á mánudag:

Samstaða með 
Palestínuþjóð

1. Hver er ríkisendurskoðandi?

2. Mynd af hverju málaði mynd-
listarkonan Bjargey Ólafsdóttir á 
Langjökul í gær?

3. Hvað heitir bók Árna Mathiesen 
um bankahrunið?

SVÖR

1. Sveinn Arason 2. Ísbirni 3. Árni Matt 
– Frá bankahruni til byltingar

VEISTU SVARIÐ?
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HEILBRIGÐISMÁL Greiðslur sjúkra-
dagpeninga úr sjúkrasjóði VR 
lækkuðu um tæplega 140 milljón-
ir króna milli ára. Námu þær 365 
milljónum fyrstu tíu mánuði ársins 
en 505 milljónum á sama tímabili í 
fyrra. Er munurinn 28 prósent.

Kristinn Örn Jóhannesson, for-
maður VR, segir mynstrið klass-
ískt. Þekkt sé að ásókn í sjúkra-
sjóði aukist í kjölfar kreppu og 
annarra áfalla á vinnumarkaði 
og því hafi ekki komið á óvart að 
greiðslurnar hafi stórhækkað á 
síðasta ári frá því sem var áður. 
Lækkunin nú sé til marks um að 

ástandið hafi batnað en framhald-
ið sé vissulega óljóst vegna óvissu 
í efnahags- og atvinnumálum.

Önnur saga er sögð á Akranesi. Í 

frétt frá Verkalýðsfélagi Akraness 
segir að greiðslur sjúkradagpen-
inga hafi hækkað um 123 prósent á 
milli ára. Það sem af er árinu hefur 
sjúkrasjóður félagsins greitt út 23 
milljónir króna í dagpeninga en á 
sama tíma í fyrra nam fjárhæðin 
tíu milljónum. „Ugglaust skýrir 
ástandið á vinnumarkaðnum þessa 
miklu aukningu og bendir margt 
til þess að heilsufar félagsmanna 
hafi í kjölfar kreppunnar versnað 
þónokkuð ef tekið er tillit til þess-
arar miklu aukningar á greiðslum 
úr sjúkrasjóði félagsins,“ segir í 
fréttinni. - bþs

Sjúkradagpeningagreiðslur VR hafa lækkað aftur eftir stórhækkun í kjölfar hruns:

Lækka hjá VR en hækka á Akranesi

VILHJÁLMUR 
BIRGISSON 

KRISTINN ÖRN 
JÓHANNESSON

...vegna þess að hann hefur
einstaka hæfileika til að sjá
hlutina í víðu samhengi.“ 
Helga Barðadóttir, stjórnsýslufræðingur

...til stjórnlagaþings. Einmitt
maðurinn sem við þurfum þar."
Björn Karlsson, brunamálastjóri

„Ég styð Þorkel Helgason ...

www.thorkellhelgason.is
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KALKÚNN SEM LIFIR Dagar þessa 
kalkúns eru ekki taldir þrátt fyrir þakk-
argjörðardag í Bandríkjunum í dag, 
þegar kalkúnakjöt er haft á borðum. 
Bandaríkjaforseti náðar jafnan einn 
kalkún ár hvert. NORDICPHOTOS/AFP

NÝJA-SJÁLAND, AP Engin von er nú 
talin til þess að 29 námuverka-
menn, sem lokuðust inni við 
sprengingu í námugöngum á föstu-
dag, finnist á lífi. Önnur sprenging 
varð í göngunum í gær.

„Þetta er þjóðarharmleikur,“ 
sagði John Key, forsætisráðherra 
Nýja-Sjálands. Fánar verða dregn-
ir í hálfa stöng í dag og þingfund-
ir falla niður vegna atburðanna í 
Pike River-námunni, sem þjóðin 
hefur fylgst grannt með undan-
farna daga.

Báðar sprengingarnar voru 
mjög öflugar. Talið er að eldfimt 
eiturgas í göngunum hafi vald-
ið sprengingunum, en sama gasið 
varð einnig til þess að björgunar-
menn komust ekki inn í göngin til 
að bjarga þeim námuverkamönn-
um sem hugsanlega voru á lífi 
eftir fyrri sprenginguna.

Peter Whittal, framkvæmda-
stjóri námunnar, segir aðstæðurn-
ar í göngunum hafa verið þannig 
að seinni sprengingin hefði getað 
orðið hvenær sem var. Aðgerð-
ir sem gripið var til í von um að 
bjarga mönnum út úr námunni 
hafi ekki orðið til þess að hrinda 
af stað sprengingu.

„Þetta var náttúruleg atburða-

rás. Þetta hefði getað gerst á 
öðrum degi eða þriðja degi,“ sagði 
hann.

Aðstandendur námumannanna 
höfðu safnast saman á dagleg-
an upplýsingafund og voru bjart-
sýnir á aðgerðir til að bjarga þeim 
þegar fréttir bárust af seinni 
sprengingunni.

Whittal fékk það hlutverk að 
segja fólkinu tíðindin en þegar 
hann byrjaði á að segja að björg-
unarmenn hefðu verið í þann 
veginn að búa sig undir að fara 
inn í námuna brutust út mikil 
fagnaðarlæti.

„Ég þurfti að bíða þangað til 
fólkið var búið að klappa til að 
segja þeim að seinni sprengingin 
hefði orðið,“ sagði hann.

Sumir ættingjanna féllu þá 
saman en aðrir reiddust lögregl-
unni. „Þetta er okkar versti dagur,“ 
sagði Tony Kokshoorn, bæjarstjóri 
í Greymouth, sem er skammt frá 
námunni.

Slysið er eitt versta námuslys í 
sögu Nýja-Sjálands. Námuvinnsla 
hefur verið stunduð þar í 114 ár og 
hefur hún kostað 210 manns lífið 
allan þann tíma, að meðtöldum 
þeim sem nú fórust í Pike River-
námunni. gudsteinn@frettabladid.is

Námumenn 
allir taldir af
Eftir að önnur sprenging varð í námugöngunum á 
Nýja-Sjálandi þykja engar líkur til þess að nokkur 
finnist á lífi. Þjóðarsorg er á Nýja-Sjálandi í dag.

ÆTTINGJAR SYRGJA Við tíðindin af seinni sprengingunni féllu sumir aðstandenda 
námumannanna saman. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI Bolungarvíkurkaupstaður 
hefur óskað eftir að 81 milljón-
ar króna skuld við Íbúðalánasjóð  
verði afskrifuð. 

Í byrjun síðasta árs felldi sjóður-
inn niður 73 milljónir af 146 millj-
óna króna skuld sveitarfélagsins. 
Afangurinn var frystur í eitt ár. 
Nú vill Bolungarvíkurkaupstað-
ur að það sem eftir er verði líka 
afskrifað. Ekki hefur verið tekin 
afstaða til þess.

Þetta kemur fram í svari félags- 
og tryggingamálaráðherra við 
fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur 
Framsóknarflokki.

Fyrirspurnin lýtur að skuldum 
sveitarfélaga hjá Íbúðalánasjóði 
vegna kaupa þeirra á félagslegu 
húsnæði. 

Fram kemur að sveitarfélögin 
skuldi sjóðnum 44 milljarða og 
að um sjö og hálf milljón sé í van-
skilum. 

Vigdís spyr sérstaklega um 
afskriftir skulda sveitarfélaga. Í 
svarinu segir að skuldir sveitar-
félaga við sjóðinn séu afskrifaðar 
eftir að eftirlitsnefnd um fjármál 
sveitarfélaganna hefur óskað eftir 
því vegna erfiðrar fjárhagsstöðu 
viðkomandi sveitarfélags.  

Árið 2002 hafi verið afskrifaðar 
84 milljónir hjá Vesturbyggð, árin 
2003 og 2006 hafi samtals 38 millj-
ónir hjá Ísafjarðarbæ verið afskrif-
aðar og 2005 hafi verið afskrifað-
ar 37 milljónir hjá Hríseyjarhreppi 
þegar hann sameinaðist Akureyri.
 - bþs

ÍLS hefur afskrifað skuldir fjögurra sveitarfélaga:

Bolvíkingar vilja 
fá skuld afskrifaða

PÓLLAND, AP Stjórnlagadómstóll Pól-
lands hefur komist að þeirri niður-
stöðu að Lissabonsáttmáli Evrópu-
sambandsins brjóti ekki í bága við 
stjórnarskrá Póllands.

Nokkrir þingmenn úr íhalds-
flokknum Lög og réttlæti, sem er 
næststærsti stjórnmálaflokkur 
landsins, vísuðu því til stjórnlaga-
dómstóls hvort það teldist brot á 
fullveldi landsins að lög Evrópu-
sambandsins gætu verið æðri 
landslögum. Þrátt fyrir áhyggjur 
íhaldsmanna á þingi er stuðning-
ur við Evrópusambandið mikill í 
Póllandi. - gb

Stjórnlagadómstóll Póllands:

Fullveldi ekki 
rofið með ESB
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FRÉTTASKÝRING: Bætur til meðferðarheimilisins Árbótar

Hugsanlegt er að ríkið hafi 
bakað sér bótaskyldu með 
greiðslu 30 milljóna króna 
bóta til meðferðarheimil-
isins Árbótar í Þingeyjar-
sýslu. Lögfræðingur Götu-
smiðjunnar segir að samið 
hafi verið við skjólstæðing 
sinn á allt öðrum forsendum  
í sumar og ætlar með málið 
lengra á grundvelli jafn-
ræðisreglu stjórnarskrár-
innar.

Í lok júnímánaðar var þjónustu-
samningi Barnaverndarstofu við 
meðferðarheimilið Götusmiðjuna 
rift vegna ásakana um að Guðmund-
ur Týr Þórarinsson (Mummi) hefði 
haft í hótunum við börn sem voru 
í vistun á heimilinu. Hinn 15. júlí 
var síðan undirritaður samningur 
um starfslok heimilisins, sem fól í 
sér að Götusmiðjan fékk tæpar 20 
milljónir í bætur frá Barnavernd-
arstofu sem auk þess lagði út um 
10 milljónir vegna ógreiddra launa 
starfsfólks Götusmiðjunnar. 

Gísli Kr. Björnsson, lögfræð-
ingur Götusmiðjunnar, telur að 
óeðlilega hafi verið staðið að lokun 
Götusmiðjunnar. Meintar hótanir 
Guðmundar Týs í garð ungmenn-
anna hafi til að mynda aldrei verið 
kærðar til lögreglu þrátt fyrir að 
þess hafi verið krafist af Guð-
mundi Tý sjálfum. Af þeim sökum 
hafi aldrei verið skorið úr því hvort 

ásakanirnar hafi átt við rök að 
styðjast eða ekki. 

Þetta vekur upp spurningar því 
1. ágúst barst yfirlýsing frá Guð-
mundi Tý og Braga Guðbrandssyni 
um að sættir hefðu náðst. Í yfirlýs-
ingunni kom fram að samkomu-
lagið um starfslok Götusmiðjunn-
ar hefði verið gert í góðri sátt og 
fæli í sér farsælar málalyktir fyrir 
alla aðila. Gísli segir að forsendan 
fyrir starfslokasamningnum hafi 
verið sú að Guðmundur Týr skrif-
aði undir þessa yfirlýsingu þótt það 
hafi verið honum þvert um geð. 

Gísli segir að í ljósi umfjöllun-
ar Fréttablaðsins undanfarna daga 
af því hvernig staðið hafi verið að 
samningum um starfslok meðferð-
arheimilisins Árbótar hyggist Guð-
mundur Týr nú leita réttar síns. 
Samningurinn við Árbót hafi verið 
gerður á nákvæmlega sama tíma 
og verið var að semja um starfs-
lok Götusmiðjunnar. Aðferðin við 
samningana hafi hins vegar verið 
gjörólík.

„Mér finnst þetta óeðlileg stjórn-
sýsla af ráðherrunum og Barna-
verndarstofu, þó af ólíkum ástæð-
um,“ segir Gísli. „Mér finnst 
óeðlilegt að ráðherrarnir blandi 
sér inn í annað málið en ekki hitt. 
Þeir hefðu í rauninni átt að stíga 
inn í bæði málin vegna þess að það 
voru sömu aðstæður uppi í mál-
unum. Að sama skapi finnst mér 
óeðlilegt af Braga að klára samn-
inginn við okkur vitandi vits að það 
er verið að gera öðruvísi samning 
við annan aðila í máli sem er alveg 
eins. Jafnræðisreglan er því aug-

ljóslega ekki 
virt.“ 

Gísli segist 
hafa kallað eftir 
því að Árni Páll 
Árnason, þáver-
andi félagsmála-
ráðherra, gengi í 
málið. Það hafi 
verið gert strax 
í lok júní. Ekkert 
svar hafi borist 

þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.
Spurður hvort Árna Páli hafi 

verið stætt á því að blanda sér í 
málið, þar sem Barnaverndarstofa 
sé sjálfstæð stjórnsýslustofnun 
segir Gísli: „Af hverju virti hann 
það þá ekki í máli Árbótar?“ Árni 
Páll hafi verið farinn að beita sér í 
máli Árbótar löngu áður en málið 
hafi formlega verið komið á for-
ræði félagsmálaráðuneytisins.

„Það var full ástæða fyrir Árna 
Pál að stíga inn í samningaviðræð-
urnar við okkur,“ segir Gísli því 
samningaviðræðurnar við Barna-
verndarstofu hafi lítið gengið.

Gísli segir að afgreiðsla stjórn-
valda á Árbótarmálinu annars 
vegar og Götusmiðjumálinu hins 

vegar endurspegli brotalamir 
innan stjórnsýslunnar. Í Árbótar-
málinu hafi ráðherrar beitt sér 
mjög ákveðið fyrir því að nið-
urstaða næðist en ekki í Götu-
smiðjumálinu. Árbót hafi af þeim 
sökum fengið greiddar hærri 
bætur því auk þess að fá 48 millj-
ónir fyrir að starfa út sex mán-
aða uppsagnarfrest hafi heimilið 
fengið 30 milljónir króna í bætur. 
Götusmiðjan hafi þurft að hætta 
strax starfsemi og því ekki fengið 
greiddan uppsagnarfrest heldur 
aðeins tæpar 20 milljónir króna í 
bætur. 

Á grundvelli alls þessa telur 
Gísli ljóst að jafnræðisreglan hafi 
ekki verið virt. Hann geti ekki 
betur séð en að ríkið hafi bakað 
sér bótaskyldu með þessari ólíku 
málsmeðferð.

„Eftir helgi munum við skjóta 
málinu til umboðsmanns Alþing-
is og senda öllum þingmönnum 
erindi þess efnis að mál Götu-
smiðjunnar verði tekið upp aftur,“ 
segir Gísli. „Mér finnst ekkert 
óeðlilegt við það að Alþingi hlut-
ist til um það að réttindi þegnanna 
séu virt af stjórnsýslunni.“

Gísli segir ekki ákveðið hversu 
háar bætur Götusmiðjan muni 
fara fram á verði málið tekið upp 
á ný. 

„Eðlilegt er að kröfur Árbótar 
um fastan útlagðan kostnað séu 
hafðar til viðmiðunar og líka það 
að það var maður að hætta starf-
semi sem hann hafði sinnt í tólf 
ár.“

Spurður hvort ekki sé nauðsyn-
legt að fara í skaðabótamál fyrir 
dómstólum til að sækja bætur 
segir Gísli: „Ef við fáum eins fyr-
irgreiðslu hjá þingmönnum og 
ráðherrum og Árbót fékk þá á 
þess ekki að þurfa.“

Götusmiðjan vill bætur líkt og Árbót

GÖTUSMIÐJAN Leiðir þeirra Braga Guðbrandssonar, forstjóra Barnaverndarstofu, og Guðmundar Týs Þórarinssonar, fyrrverandi 
forstöðumanns Götusmiðjunnar, skildu síðastliðið sumar þegar Götusmiðjunni var lokað. 

Árbótarmálið í hnotskurn
Fréttablaðið hefur undanfarna þrjá daga sagt frá því hvernig Árni Páll 
Árnason, þáverandi félagsmálaráðherra, og Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra ákváðu að greiða eigendum meðferðarheimilisins Árbótar 
í Þingeyjarsýslu þrjátíu milljónir króna í bætur vegna lokunar heimilisins. 
Þetta var meðal annars gert þvert gegn vilja Braga Guðbrandssonar, 
forstjóra Barnaverndarstofu, og vegna þrýstings frá þingmönnum Norð-
austurkjördæmis. Fjármálaráðherra segir að sanngirnissjónarmið hafi 
ráðið för. Barnaverndarstofa hefur þegar greitt tólf milljónir. Ráðgert er 
að greiða þær átján milljónir sem eftir standa þegar Alþingi hefur afgreitt 
fjáraukalög. 

Þegar Braga var tilkynnt um að til stæði að greiða eigendum Árbótar 
30 milljónir í bætur mótmælti hann því enda mat Barnaverndarstofa 
það svo að uppsagnarákvæðið í samningnum við Árbót hefði verið skýrt 
og því bæri ekki greiða eigendum Árbótar meira en sex mánaða upp-
sagnarfrest. Í bréfi sem blaðið hefur undir höndum segist Bragi ekki telja 
það „samræmast góðri og vandaðri stjórnsýslu að gengið sé frá málinu 
án þess að leitað sé sjónarmiða ríkislögmanns um greiðsluskyldu ríkis-
sjóðs vegna uppsagnar samningsins”. 

Ráðherrarnir töldu ekki ástæðu til að leita álits ríkislögmanns. Í Frétta-
blaðinu í gær var Árni Páll spurður hvers vegna það hefði ekki verið 
gert. „Ég er lögfræðingur sjálfur og get alveg lesið hvað stendur í þessu 
uppsagnarákvæði. Það er ekki ótvírætt - langt frá því.”

GÍSLI KR. 
BJÖRNSSON 

Torfastaðir fengu þrettán milljónir
Árni Magnússon, þáverandi félagsmálaráðherra, gerði 
samning um að greiða rekstraraðilum meðferðarheim-
ilisins Torfastaða þrettán milljónir króna í bætur fyrir 
lokun heimilisins árið 2005, eða tæpa 21 milljón að 
núvirði. Þetta kom fram í Morgunblaðinu í gær. Þar 
sagði jafnframt að fyrir utan Árbót í Aðaldal væru Torfa-
staðir eina meðferðarheimilið sem fengið hefði bætur 
eftir uppsögn þjónustusamnings.

Þetta er athyglisvert í ljósi þess að á þeim tíma var 
leitað eftir áliti ríkislögmanns á því hvort ríkinu bæri 

skylda til að greiða eigendum Torfastaða bætur. Niðurstaða hans var sú að 
þar sem samningnum hefði verið sagt upp með lögmætum hætti bæri að 
hafna öllum kröfum um bætur.

Hjálpum þeim 
sem verst 
eru settir

Næst þegar þú verslar geturðu keypt 
nauðsynjar sem ekki þurfa að vera í kæli 
og gefið þeim sem þurfa á hjálp að 
halda. Þú skilur vörurnar eftir í merktri 
kerru við útganginn og Hjálparstarf 
kirkjunnar kemur aðstoð þinni til 
skila. Aukapokanum má líka skila beint 
til okkar. Takk!

Þessar verslanir eru með:
Krónan – allt höfuðborgarsvæðið 
Bónus – allt höfuðborgarsvæðið  

og Akureyri
Nettó – Mjódd, Hverafold, Akureyri 

og Reykjanesbær
Kostur – Kópavogur
Hagkaup – allt höfuðborgarsvæðið 

og Akureyri
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fimmtudaginn 
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Opið til kl. 22:00Opið til kl. 22:00

AF ÖLLUM VÖRUM

GARÐHEIMAR

Jóla- og aðventuskreytingar á Spírunni 
í kvöld, fimmtudag kl. 19:00 – 21:00
Ásdís V. Pálsdóttir og Bertha Karlsdóttir
blómaskreytar frá Garðyrkjufélagi Íslands
Fyrirlestur og sýnikennsla.   
Aðgangur ókeypis!
Engin skráning!

Aðventan TAX
FREE

gildir einnig á Spírunni 
2.hæð Garðheima.
Spíran er opin 
frá 11:00 – 20:30

Loksins sexbomba á sextugsaldri 

Nýý heimasíða
www.gardheimar.is
N
w

TAXTAX
FREEFREE
afsláttur afsláttur 

Helga Thorberg dregur 
upp hringana á Spírunni 
kl. 17:00 á morgun föstudag.



O.S. JÓLASMJÖR
500g

215 kr.215 k

NÓA
KONFEKT 650g

MACKINTOSH 
QUALITY STREET

Robin klementínur 2,3 kg  

VÍKING JÓLABLANDA

COCA COLA KIPPA

EELLEFU LÍTRAR
kr.

Rafræna Bónus gjafakortið er 
vinsælasta jólagjöfin í Bónus

Skráðu þig á póstlista Bónus
á heimasíðunni www.bonus.is
og fáðu nýjustu Bónustilboðin 

send til þín í tölvupósti
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FRÉTTASKÝRING: Fyrirkomulag stjórnlagaþingskosninga

Kosningakerfið sem notað 
verður í kosningum til 
stjórnlagaþings á laugardag 
hefur ekki verið notað hér 
á landi áður. Þó kjósendur 
gætu við fyrstu sýn talið að 
flókið sé að greiða atkvæði 
er hægt að einfalda málið 
með því að undirbúa sig vel.

Íslenskir kjósendur eru því vanir 
að geta gengið inn í kjörklefann og 
sett X við þann frambjóðanda eða 
flokk sem viðkomandi vill kjósa. 
Í kosningum til stjórnlagaþings, 
sem fara fram á laugardag, þurfa 
kjósendur að átta sig á nýju kerfi 
áður en þeir skunda á kjörstað.

■ Auðkennisnúmer
Hver frambjóðandi hefur fengið 
úthlutað fjögurra tölustafa núm-
eri. Til að kjósa þarf að skrifa 
auðkennisnúmer þess eða þeirra 
frambjóðenda sem á að kjósa í þar 
til gerða reiti á kjörseðlinum.

■ Kjósa 1 til 25 frambjóðendur
Í þessum kosningum geta kjós-
endur kosið frá einum upp í 25 
frambjóðendur. Eins og í öðrum 
kosningum geta kjósendur farið í 
kjörklefann og látið gott heita að 
kjósa einn frambjóðanda. Kjósend-
ur eru þó hvattir til að kjósa sem 
flesta frambjóðendur vilji þeir að 
atkvæði þeirra nýtist sem best.

■ Röðin skiptir miklu máli
Mikilvægt er að þeir kjósendur 
sem kjósa fleiri en einn frambjóð-
anda raði númerum þeirra sem 
þeir greiða atkvæði sitt í forgangs-
röð á kjörseðlinum. Þá er sá fram-
bjóðandi sem kjósandi vill helst 

að komist á þingið settur í fyrsta 
sætið, sá sem hann vill næst helst 
sjá á þinginu settur í annað sætið, 
og svo koll af kolli.

■ Heimavinnan flýtir fyrir
Ólíkt öðrum kosningum geta kjós-
endur þurft að vinna heimavinnu 
fyrir kosningarnar. Frambjóðend-
ur eru 523, og því ekki lítið verk 
að kynna sér þá alla fyrir kosn-
ingarnar. Kjósendur eru eindregið 
hvattir til þess að skrifa upp lista 
með auðkennisnúmerum þeirra 
sem þeir ætla að kjósa, í réttri 
röð, áður en þeir fara á kjörstað. 
Þá er lítið mál að afrita númerin 
af listanum á kjörseðilinn í kjör-
klefanum.

■ Atkvæðaseðillinn
Ætli kjósandi sér að kjósa fleiri en 
einn er mikilvægt að ekki sé haft 
bil á milli þeirra sem til stendur að 
kjósa á kjörseðlinum. Ef kjósandi 
skilur eftir auða reiti á kjörseðlin-
um í einni línu eru allar línur þar 
fyrir neðan ógildar. Sama gildir ef 
númer er tvítekið. Ef efsta línan er 
auð er seðillinn allur ógildur.

■ Strikamerki
Á bakhlið hvers kjörseðils er 
strikamerki. Það er notað til að 
tryggja að aðeins réttir kjörseðl-
ar séu í notkun, og til að hægt sé 
að bera saman skannaða kjörseðla 
og pappírinn komi upp vafaatriði. 
Engin tengsl eru milli strikamerk-
isins og nafns kjósanda.

Hvernig er kosið til stjórnlagaþings?

Upplýsingar á vefnum
Kjósendur geta kynnt sér frambjóð-
endur á kosningavef stjórnvalda, 
kosning.is, og fundið auðkennisnúm-
er þeirra. Þar er hægt að setja upp 
lista yfir þá frambjóðendur sem til 
stendur að kjósa, og prenta svo út 
listann til að taka með sér í kjörklef-
ann.

Upplýsingar í bæklingi
Í 96 síðna kynningarriti sem dóms-
mála- og mannréttindaráðuneytið 
sendi inn á hvert heimili í síðustu 
viku er stuttur kynningartexti um 
alla frambjóðendur, ásamt mynd og 
auðkennisnúmeri þeirra.

Heimavinnan flýtir fyrir
Hver kosningabær maður á að hafa 
fengið sent sýnishorn af kjörseðli. 
Hann geta kjósendur notað til að 
flýta fyrir sér í kjörklefanum og tryggja 
að hinn eiginlegi kjörseðill sé rétt 
út fylltur. Kjósendur geta skrifað 
inn auðkennisnúmer þeirra sem 
þeir hyggjast kjósa, í réttri röð, og 
tekið seðilinn með sér í kjörklefann. 
Þeir sem hafa glatað seðlinum geta 
auðvitað skrifað auðkennisnúmerin á 
hvaða blað sem er.

Atkvæðinu komið til skila
Þegar kjósandinn hefur fyllt út sinn 
kjörseðil er honum stungið í kjörkass-
ann. Mikilvægt er að brjóta hann ekki 
saman þar sem kjörseðillinn verður 
skannaður inn í tölvu. Þá er eins gott 
að gæta þess að setja ekki sýnishorn-
ið sem sent var kjósendum í kjörkass-
ann, ef það er tekið með í kjörklefann 
til að hafa til hliðsjónar.

Óvíst er hvenær úrslit úr kosningunum til stjórnlagaþings verða kynnt, en 
líklegt er að það verði seinnipart dags á mánudag eða á þriðjudag, segir 
Þórhallur Vilhjálmsson, ritari landskjörstjórnar.

Talning hefst á sunnudagsmorgni, en það veltur á þátttöku í kosningun-
um hversu langan tíma talningin mun taka. Öll atkvæði verða talin í Laugar-
dalshöll, og verða kjörkassar fluttir þangað af landinu öllu á laugardagskvöld 
og -nótt. 

Atkvæðin verða skönnuð inn í tölvu af starfsmönnum tölvufyrirtækisins 
Skyggnis og starfsmönnum undirverktaka, undir eftirliti landskjörstjórnar. 
Sérhannaður hugbúnaður sér svo um að lesa úr handskrift landsmanna og 
telja atkvæðin. Eins og í öðrum kosningum mun kjörstjórn skera úr um þau 
vafaatriði sem upp koma.

Þórhallur segir að tölvubúnaðurinn sem notaður verður við skönnun og 
talningu hafi verið notaður áður í sambærilegum kosningum, meðal annars 
á Skotlandi. Þá hafi trúnaðarmenn landskjörstjórnar prófað búnaðinn. Talið 
er að hægt sé að skanna um 75 þúsund kjörseðla á innan við tíu klukku-
stundum.

Úrslitin kynnt á mánudag eða þriðjudag

Kosningavefur og kynningarrit

Sýnishorn af kjörseðli

Kjörklefinn

Kjörkassinn

Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is
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2

3

4

Kjörseðillinn fylltur út
Á kjörstað fá kjósendur afhentan 
sinn kjörseðil. Hann er eins í útliti og 
sýnishornið sem sent var hverjum 
kjósanda. Kjósendur skrifa auðkennis-
númer þeirra sem þeir hyggjast kjósa 
í þar til gerða reiti á kjörseðlinum 
þegar í kjörklefann er komið. Gott er 
að vera búinn að undirbúa sig með 
því að fylla út seðilinn sem borinn 
var í hús, og afrita af honum á hinn 
eiginlega kjörseðil.

Nýtt og betra kjötborð,
frábær afmælistilboð og

25% afsláttur í hverri hillu!

Kíktu í heimsókn,
við tökum vel á móti þér. 

25 ára!

Þín verslun | Seljabraut 54 | sími 557 1780
Opnunartími: Mán.–fös. 9–21 / lau.–sun. 10–21
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hagur heimilanna

„Bestu kaupin eru tvímælalaust þau þegar við hjónin 
keyptum húsið í Kópavogi,“ segir Margrét Frímannsdóttir, 
fangelsisstjóri á Litla-Hrauni. Hún segir allt hafa verið keypt 
í einum pakka, gott hús og stóra lóð, sem nú sé orðin að 
fallegum garði, og góða nágranna. 

„Garðurinn er mitt helsta áhugamál. Ég er nánast 
eingöngu með fjölærar plöntur, auk trjáa og runna. Ég 
var svo heppin þegar við keyptum þá var lóðin í 
algjörri niðurníðslu þannig að ég gat byrjað frá 
grunni.“

Eiginmaður Margrétar, Jón Gunnar Ottósson, 
ræktar með henni garðinn og er auk þess mjög 
lagtækur við allt er varðar viðhald hússins og 
endurbætur.

Auk skrautjurta ræktar Margrét epli í garð-
inum, tómata, gúrkur, kirsuber og plómur. 
Uppskeran varð ríkuleg síðastliðið sumar, 
að sögn Margrétar, sem kveður auðvelt að 
nýta allt það sem tré, runnar og mold gefi 

af sér. Plómurnar sem ekki séu borðaðar ferskar fari í sultu 
og svo megi áfram telja.

„Það er ekki til neitt betra, sé maður þreyttur eða jafnvel 
veikur en að fara út í garð og vinna þar. Það hreinsar 
algjörlega hugann og endurnærir bæði sál og líkama,“ 
segir hún. 

Það vefst ekki fyrir Margréti að nefna verstu kaupin, 
enda passar hún að hafa ávöxt þeirra fyrir augunum til 

áminningar um að gera ekki slíka skyssu oftar.
„Þetta er kápa sem ég keypti á „verslunarflippi“ í New 

York og hef aldrei getað notað. Hún hvorki fór mér né 
passaði almennilega. Ég hef heldur aldrei getað skýrt 
hvers vegna í ósköpunum ég keypti hana. Hún er víti til 

varnaðar því ég læt hana ekki frá mér, heldur hef ég 
látið hana hanga uppi í skáp síðastliðin fimm ár 

eða frá því að hún var keypt. Hún á að minna 
mig á að maður skuli gefa sér tíma áður en 
eitthvað er keypt. Enda hef ég ekki gert 
svona galin kaup síðastliðin fimm ár.“

NEYTANDINN:  Margrét Frímannsdóttir, fangelsisstjóri á Litla-Hrauni

New York-kápan er víti til varnaðar

6,93

Sala á jólabjór hefur aukist um 
130 prósent miðað við sama tíma 
í fyrra. ÁTVR hóf sölu á jólabjór 
á fimmtudaginn í síðustu viku og 
seldust um 75 þúsund lítrar fyrstu 
þrjá dagana. Um 32 þúsund lítrar 
seldust fyrstu þrjá dagana eftir að 
bjórinn kom í sölu á síðasta ári.

Tekjur ÁTVR af jólabjór þessa 
þrjá daga voru um 15 milljónir 
króna með virðisaukaskatti. 

Tuborg Julebryg stendur hæst 
í sölu, en þó segir Sigrún Ósk 
Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri 
ÁTVR, margar af íslensku teg-

undunum seljast mjög vel. „Mér 
finnst vera mun meiri umfjöllun 
um þetta nú í ár heldur en áður,“ 
segir Sigrún Ósk. „Margir af 
íslensku framleiðendunum eru 
mjög sterkir þrátt fyrir að Tuborg 
tróni á toppnum.“ 

Um 32.000 lítrar seldust af 
Tuborg Julebryg, ýmist í dós eða 
flösku. Er það um 43 prósent af 
heildarsölu jólabjórs þessa daga. 
Víking jólabjór og Kaldi jólabjór 
fylgja fast á eftir. 

Alls verður jólabjór frá sjö 
íslenskum og fimm erlendum 

framleiðendum í sölu hjá ÁTVR. 
Að sögn Sigrúnar Óskar hefur 

sala á áfengi þó dregist saman í 
ár miðað við í fyrra. - sv

Andvirði sölu á jólabjór var um 15 milljónir króna fyrstu þrjá dagana í ár:

Um 130 prósenta söluaukning

ÁTVR Vinsældir jólabjórsins aukast til 
muna á milli ára hér á landi.

90 kílómetra hámarkshraði
Aksturshraði Sekt í krónum* Svipting  Refsipunktar
> = 96 km/klst. 10.000   
> = 101/111 km/klst. 30.000/50.000   0/1 punktur
> = 121/131  km/klst. 70.000/90.000   2/3 punktar
> = 141/151  km/klst. 130.000/140.000 1/2 mánuðir 3 punktar
> = 161 km/klst 150.000  3 mánuðir  3 punktar
*Séu sektir greiddar innan 30 daga lækka þær um 25 prósent. 
Heimild: Sektarreiknir Umferðarstofu (www.us.is)

50 kílómetra hámarkshraði
Aksturshraði Sekt í krónum* Svipting  Refsipunktar
> = 56  km/klst. 5.000   
> = 61/66  km/klst. 10.000/15.000   
> = 71/76  km/klst. 20.000/25.000   0/1 punktur
> = 81/86  km/klst. 30.000/40.000   2/3 punktar
> = 91/96  km/klst. 50.000/60.000   3 punktar
> = 101/111  km/klst. 90.000/110.000 3 mánuðir  3 punktar
> = 121  km/klst. 130.000  3 mánuðir  3 punktar

30 kílómetra hámarkshraði
Aksturshraði Sekt í krónum* Svipting  Refsipunktar
> = 36  km/klst. 5.000
> = 41/46  km/klst. 10.000/15.000   0/1 punktur
> = 51/56  km/klst. 20.000/25.000   2/3 punktar
> = 61/66  km/klst. 45.000/55.000 3 mánuðir  3 punktar
> = 71  km/klst. 70.000  3 mánuðir  3 punktar
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„Ég kaupi alltaf rauðvín frá Síle í belgjum og helli 
því í glæsilega karöflu. Þá virðist það ógurlega 
fínt,“ segir Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 
prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 
Hann segir rauðvín frá Síle jafnbest. „Ég kaupi 
yfirleitt ýmist Concha y Toro eða Sunrise Caber-
net Sauvignon. Þá fær maður fjórar flöskur á 
verði þriggja. Þegar ég er með kvöldverðarboð 
helli ég víninu í karöflu. Maður þarf að eiga 
fallega karöflu úr kristal, því þá tekur enginn eftir 
muninum, sem ég held að sé enginn. Kvöldverð-
urinn verður jafn glæsilegur en fyrir 25 prósenta 
lægri vínpening,“ segir Hannes. 

GÓÐ HÚSRÁÐ HAGSTÆTT 
BELJUVÍN Í FALLEGRI KARÖFLU 
■ Háskólaprófessorinn Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson kaupir kassavín frá Síle. 

50

90

Ýmis umferðarlagabrot og sektarfjárhæðir 
5.000 króna sekt* 10.000 króna sekt*  15.000 króna sekt*
Ekið gegn einstefnu Óhlýðni við leiðbeiningum lögreglu Ekið gegn rauðu ljósi
Hangið í ökutæki Umferðarmerki fjarlægt eða breytt Biðskylda ekki virt
Truflandi leikur á vegi  Vanræksla við tilkynningu á slysi Börn undir 15 ára án bílbeltis
Hindra för líkfylgdar Gagnbrautarréttur ekki virtur Aksturskeppni án leyfis
Ekið eftir gangstétt Óþarfa hávaði frá ökutæki  Atvinnuakstur farþega án leyfis
Óheimil stöðvun  Ökutæki lagt á brú 

*Séu sektir greiddar innan 30 daga lækkar upphæðin um 25 prósent. 

Heimild: Umferðarstofa - Reglugerð nr. 930/2006

LÍTRAR AF ALKÓHÓLI  er það magn sem íslendingar yfir 15 ára aldri drukku að 
jafnaði á síðasta ári, samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands. Breytingin er töluverð 
síðustu ár. Tæpum áratug fyrr var talan 6,14 lítrar og 5,24 árið 1990.

lÍs en ku

ALPARNIR
s

ÚRVAL AF ÚLPUM

Faxafeni 8, 108 Reykjavík, Sími: 534 2727, www.alparnir.is 

Góð gæði

Betra verð

Dömu 36 til 44 
Verð 9,995,-
Herra 46 til 56 

Verð 11,995,-

- í bílinn
- skólann
- vinnuna
- strætó 
- á götuna

Mikið úrval af úlpum frá 
Icepeak á alla fjölskylduna

Með loðkraga, 

Stærð 116 til 176 

Verð. 14,995 3-litir

Skóla- og skíðaúlpa

Stærð 116 til 176 
Verð. 13,995 3-litir

Umferðarlagabrot eru 30 
prósentum færri í október 
í ár miðað við sama mánuð 
í fyrra. Nýliðum í umferð 
sem brjóta af sér fækkaði 
um 60 prósent eftir að 
reglur um akstursbann tóku 
gildi árið 2007. 

Skráð umferðarlagabrot í október 
síðastliðnum voru 4.487 og af 
þeim voru um 57 prósent á höf-
uðborgarsvæðinu og 19 prósent 
á Selfossi. Hraðakstursbrot voru 
3.160, sem jafngildir um 102 brot-
um á dag. Í október á síðasta ári 
voru umferðarlagabrot 6.088, sem 
þýðir að brotum hefur fækkað um 
30 prósent miðað við sama mánuð 
í fyrra. 

Einar Magnús Magnússon, upp-
lýsingafulltrúi Umferðarstofu, 
segir hraða á vegum landsins hafa 
lækkað á síðustu árum. 

„Það má segja að harðari við-
urlög, hækkun sekta og ýmis 
önnur úrræði sem tóku gildi árið 
2007 hafi haft áhrif,“ segir Einar. 
„Einnig aukið eftirlit lögreglu, 
hraðamyndavélar og mögulega 

hækkandi eldsneytisverð.“ Svo-
kallað akstursbann tók gildi í 
apríl árið 2007. Það snýr að ungum 
ökumönnum sem eru með bráða-
birgðaskírteini og fái þeir fjóra 
eða fleiri refsipunkta eru þeir 
settir í akstursbann. Banninu er 
aflétt eftir að ökumenn sækja sér-
stakt námskeið og hafa endurtekið 
ökuprófið. 

Nýliðum í umferð sem brjóta af 
sér hefur fækkað um 60 prósent 
síðan bannið tók gildi og 65 pró-
sent þeirra sem gerðust brotleg-
ir brutu ekki af sér aftur. Einar 
segir bannið hafa gefist mjög vel. 

„Það hefur verið frábær árang-
ur af þessu og þetta hefur dregið 
gífurlega úr ofsaakstri ungra öku-
manna,“ segir Einar. 

Varðandi almenn hraðaksturs-
brot og sektarfjárhæðir sem þeim 
fylgja segir Einar að fólk eigi að 
hugsa málin svo að fjárhæðirnar 
séu mun lægri heldur en kostnað-
urinn sem fylgi því að valda slysi 
eða tjóni.

„Í raun þá ætti maður að fagna 
því þegar lögreglan grípur inn í 
áður en  slíkt gerist. Ef Pollýanna 
er tekin á þetta þá getur maður 
séð hlutina með þeim augum.“

 sunna@frettabladid.is

Hærri fjársektir 
skila árangri



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 frábæru verði á www.flysas.is 

Bergen
London
París
Frankfurt
Peking
Tokyo
Bangkok

Ósló
Kaupmannahöfn
Stokkhólmur
Helsinki
Gautaborg
Stafangur
Þrándheimur

Berlín
München
Hamborg
Varsjá
Zürich
Mílanó
Vilníus

flysas.is

Ávallt með SAS

Engin dulin gjöld - innritun án endurgjalds - sætabókun án endurgjalds

Farangursheimild án endurgjalds - EuroBonus-punktar - 25% barnaafsláttur
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Umsjón: nánar á visir.is 

VIÐSKIPTI Microsoft hefur tekið 
íslenska upplýsingatæknifyrir-
tækið Skýrr inn í svokallaðan 
„Inner Circle“ hóp samstarfsaðila 
Microsoft. 

„Þangað komast einungis þau 
fyrirtæki sem Microsoft telur 
hafa sýnt bestan árangur í að 
nýta Microsoft Dynamics-við-
skiptalausnir til að þróa og efla 
starfsemi viðskiptavina sinna,“ 
segir í tilkynningu Microsoft á 
Íslandi. „Fyrirtæki sem komast í 
innsta hring hjá Microsoft halda 
nafnbótinni eitt ár í senn. Í ár 
komast einungis 72 af samstarfs-
aðilum Microsoft í innsta hring 
hjá Microsoft.“ - óká

Skýrr er með í innsta hring:

Halda nafnbót-
inni ár í senn

Heildareignir innlánsstofnana 
námu 2.833 milljörðum króna 
í lok síðasta mánaðar og höfðu 
lækkað um 27,3 milljarða frá 
fyrra mánuði, að því er fram 
kemur í hagtölum Seðlabanka 
Íslands. 

„Innlendar eignir lækkuðu um 
42,9 milljarða króna en erlendar 
eignir hækkuðu um 15,6 millj-
arða,“ segir þar, en jafnframt 
kemur fram að heildarskuldir 
innlánsstofnana hafi numið 2.435 
milljörðum króna í lok október. 
Skuldirnar lækkuðu um 77,4 
milljarða á milli mánaða. „Inn-
lendar skuldir lækkuðu um 64,45 
milljarða króna en erlendar 
skuldir lækkuðu um 13 milljarða 
króna.“ - óká

Heildareignir banka rýrna:

Skuldir lækka 
milli mánaða

Breska fyrirtækið Teknomek 
hefur endurnýjað samning 
sinn við Nordic eMarketing um 
áframhaldandi markaðssetningu 
þess á netinu. Fram kemur í til-
kynningu að um þriðju endurnýj-
un samningsins sé að ræða. 

Haft er eftir Hreggviði 
Magnús syni, framkvæmdastjóra 
Nordic eMarketing, að fyrirtækið 
hafi náð ákveðinni sérþekkingu í 
markaðssetningu viðskipta milli 
fyrirtækja og það sé ástæða þess 
að fyrirtæki á borð við Teknomek 
leiti slíkrar þjónustu hér á landi.

„Teknomek sérhæfir sig í 
framleiðslu húsgagna og búnaðar 
úr ryðfríiu stáli,“ segir í tilkynn-
ingu og haft er eftir forstjóra 
fyrirtækisins að netmarkaðs-
setningin hafi skilað töluverðum 
árangri. - óká

Samstarfið heldur áfram:

Endurnýja 
samning í 
þriðja sinn

Orkuveitan (OR) vinnur að undir-
búningi skuldabréfaútboðs og stefn-
ir á að selja lífeyrissjóðum bréf til 
24 ára fyrir fimm milljarða króna. 
Þetta er framhald af útboði í árs-
lok 2009 þegar OR sótti sér jafn 
háa upphæð. Ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um frekari skuldabréfaút-
gáfur á innlendum markaði hjá OR. 
Rætt er um að auka hlut innlendra 
lána í lánasafni OR með því að gefa 
út skuldabréf með reglubundnum 
hætti í framtíðinni fyrir tiltölu-
lega lágar upphæðir, hálfan til einn 
milljarð króna í hvert sinn. 

Helgi Þór Ingason, forstjóri OR, 
segir umfangsmikla uppstokkun á 
rekstri fyrirtækisins hafa tekist 
vel, sjóðsstreymi hafi verið tryggt 
með gjaldskrárhækkun og vísitölu-
bindingu hennar auk niðurskurð-
ar og áherslum í rekstri breytt. Þá 
muni um að eigendur OR hafi fall-
ið frá arðgreiðslum. Eftir snarpa 
uppgreiðslu lána næstu fimm árin 
verði endurfjármögnunarþörf engin 
að því gefnu að ekki verði farið út 
í frekari fjárfestingar. „Við höfum 
orðið mjög sterka stöðu til að greiða 
niður skuldir,“ segir Helgi. 

Heildarskuldir OR námu tæpum 
236,6 milljörðum króna í lok síðasta 
árs. Þar af voru skammtímaskuldir 
23 milljarðar króna og hefjast við-
ræður fljótlega um hundrað miljóna 
evra láni sem er á gjalddaga árið 
2013. Afgangurinn eru lán í takt við 
endingartíma framkvæmda OR, eða 
til aldarfjórðungs í viðbót.

Orkuveita Reykjavíkur fjármagnar sig með reglubundnum skuldabréfaútboðum: 

Verður á lygnum sjó árið 2015

Á sama tíma og flest virtist í kyrrstöðu hér í fyrra varði OR 21 milljarði króna 
í fjárfestingar. Það sem af er ári hafa framkvæmdir og önnur vinna kostað 
þrettán milljarða. Þar af fóru 27 milljarðar í uppbyggingu virkjana á Hellis-
heiði. Stefnt er á að því að gangsetja 5.áfanga virkjunarinnar næsta haust. 
Anna Skúladóttir, fjármálastjóri OR, segir að gera þurfi ráð fyrir sjö til átta 
milljörðum á ári í  viðhalda eignum OR. Verðmæti þeirra nam 241 milljarðí 
króna í lok síðasta árs. Uppstokkun á rekstri OR meðal annars í sér að auka 
hlutfall innlendra lána. Meirihluti þeirra er þegar í krónum. Þetta ræðst þó af 
því hvaða vaxtakjör eru í boði á innlendum markaði samanborið við erlenda 
að teknu tilliti til áhættu. Tekjur OR af dreifingu og framleiðslu námu um 26 
milljörðum króna í fyrra, Erlendar tekjur OR eru nú 22 prósent af heildar-
tekjum. Gangi áætlanir eftir munu þær verða um fjórðungur.

Fjárfestu fyrir 21 milljarð króna

HELLISHEIÐARVIRKJUN Orkuveita Reykjavíkur hefur varið sextán milljörðum 
króna til uppbyggingar Hellisheiðarvirkjunar það sem af er árs. Stefnt er á að 
ljúka framkvæmdum á næsta ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sala á nýju íbúðarhúsnæði í 
Bandaríkjunum dróst saman 
um 8,1 prósent á milli mánaða í 
október, samkvæmt upplýsingum 
bandaríska viðskiptaráðuneytis-
ins. Þetta er þvert á væntingar 
enda bjuggust flestir við að velta 
á fasteignamarkaði myndi glæð-
ast vestanhafs.

Bloomberg-fréttaveitan bend-
ir á að sala á íbúðarhúsnæði í 
Bandaríkjunum sé enn nálægt 
botninum og hefur eftir sérfræð-
ingum að ekki sé útlit fyrir að 
hún muni aukast fyrr en dragi úr 
atvinnuleysi á næsta ári. Í ágúst 
seldust 275 þúsund nýjar íbúðir 
en svo lágar tölur hafa aldrei sést 
vestra. Viðskiptaráðuneytið hóf 
að taka saman tölur um kaup á 
íbúðarhúsnæði árið 1963.  - jab

Þrengingar í Bandaríkjunum:

Enn samdráttur 
á markaðnum

HÚS TIL SÖLU Mjög hefur dregið úr sölu 
fasteigna í Bandaríkjunum þrátt fyrir að 
það versta í kreppunni virðist að baki. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1% ER SPÁ HAGSTOFUNNAR  um vöxt í útflutningi á næsta ári. Gert er ráð fyrir mikilli 
grósku í þjónustuútflutningi og útflutningi á öðrum vörum en í sjávarútvegi og stóriðju.

Fjárfestahópur undir forystu Heið-
ars Más Guðjónssonar var tilbúinn 
til að greiða samtals ellefu milljarða 
króna fyrir Sjóvá. Stefnt var að því 
að skrá tryggingafélagið á markað 
eins fljótt og auðið var. Ríkið lagði í 
kringum ellefu milljarða inn í Sjóvá 
til að forða félaginu frá gjaldþroti 
í fyrra.

Hópurinn ætl-
aði að kaupa 
tæpan 83 pró-
senta hlut Eigna-
safns Seðla -
b a n k a n s  o g 
Íslandsbanka í 
Sjóvá í tveim-
ur hlutum. Í 
kjölfarið átti að 
bjóða skilanefnd 
Glitnis, sem á 
17,7 prósent í 

Sjóvá, að selja hlut sinn á sama 
gengi og öðrum bauðst. 

Núverandi eigendur Sjóvár voru 
tilbúnir að selja fjárfestahópnum 
hlut sinn nema skilanefnd Glitnis 
sem taldi verðið of lágt. 

Samningar tókust í sumar og 
hefur Heiðar sagt aðeins vanta 
undirskrift Más Guðmundssonar 
seðlabankastjóra til að innsigla þau. 
Dráttur varð á að af því yrði. Fjár-
festahópurinn gaf Seðlabankanum 
frest til 22. október til að ljúka mál-
inu. Að öðrum kosti yrði litið svo á 
að viðræðum yrði slitið. Það seinna 
varð ofan í vikunni.

Heiðar greindi frá því í gær að 
hann hefði sent kvörtun til umboðs-
manns Alþingis vegna vinnubragða 
Seðlabankans og útilokar ekki að 
bankinn sé skaðabótaskyldur.

Heiðar segir í tölvuskeytum til 
Fréttablaðsins í gær fjárfestana 
hafa ætlað að fjármagna kaupin 

með eigin fé að öllu leyti og án lána. 
Stærstu fjárfestarnir voru lífeyris-
sjóðir en sjálfur ætlaði Heiðar að 
leggja til 490 milljónir króna. Hann 
segir skrif og vangaveltur um afl-
andskrónur sem honum er brigslað 
um að hafa í hyggju að nota í við-
skiptunum fjarstæðu og til þess 
eins að sverta mannorð sitt. 

Heiðar ætlaði að koma að kaupun-
um í gegnum félag sitt Ursus. Félag-
ið hagnaðist um 1,2 milljónir króna 
í fyrra. Eignir þess námu tæpum 
208 milljónum króna og skuldir 
108 milljónum. Þar af eru 97 millj-
ónir skuld við Heiðar sjálfan. Eigið 
fé nam 99,9 milljónum króna í lok 
síðasta árs. 

Heiðar bendir á að hrein eign 
Ursusar sé í raun 200 milljónir 
króna. Til viðbótar átti að styrkja  
fjárhaginn um 490 milljónir með 
skuldabréfaútboði. „Ég er síðan 
með peninga tiltæka til að borga 
það sem upp á vantar,“ segir Heið-
ar og bendir á að FME hafi fengið 
allar upplýsingar um hans persónu-
legu hreinu eign. „… sem dugar til 

að borga minn hluta kaupverðsins 
að fullu án nokkurra lána,“ segir 
Heiðar.  jonab@frettabladid.is

HEIÐAR MÁR 
GUÐJÓNSSON

HÖFUÐSTÖÐVAR SJÓVÁR Tryggingafé-
lagið átti ekki að vera lengi í höndum 
fjárfesta. Markmiðið var að skrá það á 
hlutabréfamarkað eins fljótt og hægt 
var.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ætlaði að skrá Sjóvá 
á hlutabréfamarkað
Ríkið hefði komið út á sléttu hefði Seðlabankinn tekið tilboði fjárfestahóps í 
Sjóvá. Fjárfestarnir eru ævareiðir yfir málalokum og hafa kært ferlið til um-
boðsmanns Alþingis. Margar umsóknir eru sagðar rykfalla hjá Fjármálaeftirliti.

Beðið eftir Fjármálaeftirlitinu
Fjármálaeftirlitið (FME) fékk umsókn um hæfi fjárfestahópsins til að kaupa 
Sjóvá inn á borð til sín í ágúst. Umsóknin var enn í vinnslu þegar hópurinn 
hætti við kaupin á föstudag og verður ekki haldið áfram með hana. Lögum 
samkvæmt þurfa virkir eigendur tryggingafélags að ráða yfir fjárhagslegum 
styrk og orðspor þeirra að vera með þeim hætti að það rýri ekki traust 
félagsins. Ekki hafa fengið svör um það frá FME hvort hópurinn hafi uppfyllt 
skilyrðin eður ei. Nokkur fjöldi umsókna um hæfi fólks til að eiga og stýra 
fjármálatengdu fyrirtæki er sagður liggja hjá FME. Nokkrar þeirra frá fyrr-
verandi starfsmönnum bankanna og starfandi fjármálafyrirtækjum. Pirrings 
gætir í röðum nokkurra þeirra sem Fréttablaðið hefur rætt við enda hafa 
þeir lengi beðið svara um hæfi sitt. Sumir þeirra sögðu FME nýta fresti sína 
til hins ýtrasta, jafnvel reyna að hliðra sér hjá því að komast að niðurstöðu 
um hæfið. Ekki fengust upplýsingar í gær um fjölda umsókna hjá FME þegar 
eftir því var leitað í gær.
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Breski fjárfestingarsjóðurinn 3i greindi 
frá því í gær að hann hafi keypt hollenska 
iðnfyrirtækið Stork Material Technologies 
fyrir 150 milljónir evra, jafnvirði 23 millj-
arða króna. Fyrirtækið var hluti af hol-
lensku iðnsamsteypunni Stork. Söluandvirði 
verður nýtt til niðurgreiðslu á skuldum, að 
sögn breska viðskiptablaðsins Financial 
Times.

Eyrir Invest, stærsti hluthafi Marels og 
einn af stærri hluthöfum Össurar, keypti 
Stork með Marel, Landsbankanum og 
breska fjárfestingarsjóðnum Candover síðla 
árs 2007 fyrir 400 milljónir evra. Marel 
keypti Stork Food Systems síðla árs 2007 
og hafa aðrar deildir utan kjarnastarfsemi 

verið seldar síðan þá, svo sem sextíu pró-
senta hlutur í Stork Print, sem framleiðir 
vélar til litunar á fatnaði. 

Stork hefur nú verið skipt upp í tvær ein-
ingar, Fokker, sem framleiðir þyrlur, her-
þotur og flugvélaíhluti, og Stork Technical 
Services, sem starfar í gas-, olíu- og orku-
iðnaði. Eyrir á í dag sautján prósenta hlut í 
báðum félögum með Candover. 

Iðnsamsteypan Stork var skráð á hluta-
bréfamarkað í Amsterdam þegar Eyrir og 
fleiri fjárfestar réðust í yfirtöku á fyrir-
tækinu fyrir þremur árum. Það var tekið 
af markaði í kjölfarið og er stefnan að skrá 
félögin á markað á ný í sitt hvoru lagi innan 
tveggja ára.  - jab

SJOERD VOLLEBREGT Forstjóri Stork er ánægður með sölu á 
eignum fyrirtækisins.  

Eyrir Invest og meðfjárfestar selja eignir í Hollandi fyrir 23 milljarða króna:  

Stefnt er að skráningu á ný
Iceland Express býður nú farþeg-
um sínum til leigu iPad á flestum 
flugleiðum félagsins.

Fram kemur í tilkynningu 
félagsins að það sé fyrst evr-
ópskra flugfélaga til að bjóða slíka 
þjónustu um borð.

„Farþegar Iceland Express geta 
með iPad-num lesið íslensk blöð 
og valin erlend, svo og ýmis tíma-
rit. Þá er einnig mögulegt að horfa 
á kvikmyndir, sjónvarpsþætti, 
hlusta á útvarp og spila tölvu-
leiki,“ segir þar jafnframt.

Samkvæmt upplýsingum fyrir-
tækisins kostar 1.500 krónur að 
leigja tölvuna. - óká

Nýjun í flugafþreyingu:

Fyrst í Evrópu 
með iPad í flugi

Markaðurinn með atvinnuhús-
næði hefur varla verið svipur hjá 
sjón frá bankahruni, að því er 
fram kemur í umfjöllun greining-
ar Íslandsbanka í gær.

„Það sem af er þessu ári hefur 
87 kaupsamningum um atvinnu-
húsnæði verið þinglýst að meðal-
tali í mánuði hverjum en mikl-
ar sveiflur hafa verið í þessum 
tölum á milli mánaða,“ segir í 
Morgunkorni bankans og ekki 
sögð merki um viðsnúning. 
„Þannig var færri samningum 
þinglýst í október í ár heldur en í 
sama mánuði í fyrra.“ Fækkunin 
er sögð nema níu prósentum milli 
ára. - óká

Atvinnuhúsnæðissala dræm:

Engin merki 
um viðsnúning

TÓMLEGT Sala á atvinnuhúsnæði er enn 
dræm, en hún hrundi með bönkunum 
haustið 2008. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Frestur til að skila inn bindandi 
kauptilboði í fasteignafélagið 
Regin A3 ehf. rennur út 20. 
desember næstkomandi. Seljandi 
er Reginn ehf., dótturfélag Lands-
bankans.

Fram kemur í tilkynningu að 
Reginn A3 eigi sjö fasteignir sem 
séu að meginhluta leigðar undir 
smásölurekstur á höfuðborgar-
svæðinu. Félagið er sagt vera með 
24 leigusamninga við 19 leigutaka. 
„Heildarfjöldi útleigðra fermetra 
er um 7.800.“

„Söluferlið er opið öllum áhuga-
sömum fjárfestum, sem standast 
hæfismat og sýnt geta fram á fjár-
festingargetu umfram 350 millj-
ónir króna.“ - óká

Fasteignafélag sett í söluferli:

Þurfa að geta 
fjárfest fyrir 
350 milljónir
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HALLDÓR

Á nýútkominni jólaplötu syngur Sig-
urður Guðmundsson aðventukvæði 

eftir Braga Valdimar Skúlason sem hefst 
svona: „Á fyrsta sunnudegi aðventunnar 
ég ek til kaupmannsins í einum rykk. Því 
þó að fjárhirslurnar gerist grunnar ég 
geri vel við mig í mat og drykk.“ 

Í aðdraganda aðventu og jóla viljum 
við geta fyllt innkaupapoka af allskyns 
gúmmelaði. Í pokana okkar rata jafnvel 
hlutir sem við neitum okkur alla jafna 
um, en af því að jólin nálgast gerum við 
betur við okkur. Erum við til í að leyfa 
öðrum að njóta með okkur og leggja 
þeim lið sem hafa ekki tök á því að kaupa 
inn fyrir jólin vegna þess að þau eiga 
ekki fyrir mat?

Í verslunarferðum aðventu og jóla 
gefst nú kostur á að setja í nauðsynjar og 
matvöru í Aukapoka til að gefa þeim sem 
þurfa á hjálp að halda. Um leið og við 
tínum í okkar eigin poka getum við sett í 
Aukapokann handa náunga okkar. 

Aukapokanum komum við síðan til 
Hjálparstarfs kirkjunnar. Búðirnar 
Kostur, Krónan, Nettó, Bónus og Hag-
kaup á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri 
og Reykjanesbæ taka þátt í þessu hjálp-
arstarfsátaki. Þar eru körfur og stampar 

til að setja aukapokana í. Hjálparstarfið 
sækir þá síðan og kemur til þeirra sem 
þurfa.

Aukapokinn þinn er aðalpoki þeirra 
sem hafa lítið milli handanna þessi jól. 

Aukapokinn er tækifæri fyrir hvert og 
eitt okkar að deila með öðrum því sem 
við viljum og getum, eftir okkar eigin 
efnum og aðstæðum. 

Kaup- og gjafmildi tilheyra þess-
um tíma árs. Með því að leyfa öðrum 
að njóta hans með okkur vekjum við 
von og sýnum kærleika í verki. Þannig 
getur þessi dimmi tími verið gefandi og 
styrkjandi fyrir okkur öll. Gerum vel 
við okkur fyrir jólin og gerum vel við 
náungann. 

Aukapokinn er aðalpokinn
Aðventan

Árni Svanur 
Daníelsson og 
Kristín Þórunn 
Tómasdóttir
prestar

Duglegir
Ríkissjónvarpið sagði frá því á þriðju-
dag, og hafði eftir sænska sjónvarp-
inu, að fyrirtæki athafnamannna 
Kristjáns Ra. Kristjánssonar og Árna 
Þórs Vigfússonar í Svíþjóð skuldaði 
tæpan milljarð króna. Starfsemi 
þess felst í að setja upp leikrit 
og söngleiki sem vissulega er 
útlátafrek starfsemi. Skuldirnar 
hafa orðið til á aðeins tæpum 
þremur árum en fyrirtækið 
var stofnað 2008. Félag-
arnir virðast ætla að við-
halda orðspori lands 
og þjóðar í útlöndum 
þó skuldir þeirra séu 
aðeins skiptimynt 

miðað við þær sem stórmeistararnir 
í faginu stofnuðu til á velmektarár-
unum.

Má ekki
Sem kunnugt er beindi flokksráð VG 

því til Ögmundar Jónassonar 
dómsmálaráðherra 
að hann hefði 
forgöngu um að 
forseti Íslands léti 
málsókn á hendur 
nímenningunum 
niður falla. Ráðherr-

ann hefur nú lýst 
því yfir að lögum 
samkvæmt geti 

hann það ekki.  

Líklegur stuðningur
Forvitnilegt verður að sjá hvernig 
Ögmundur bregst við annarri ályktun 
flokksráðsins, þeirri sem hvetur hann 
til að tryggja að dómstólar gæti 
jafnræðis við nafngreiningu afbrota-
manna í dómum. „Það er með öllu 
ólíðandi að vændiskaupendur fái að 
stunda glæpi sína í skjóli nafnleynd-
ar, ólíkt flestum öðrum dæmdum 
afbrotamönnum,“ segir í ályktun-
inni. Líklegt er að aðstoðarmaður 
Ögmundar, Halla Gunnarsdóttir, 

ráðleggi honum að verða við 
þessari hvatningu. Hún er 

einn ötulasti fylgismaður 
þess að nöfnin verði birt.

 bjorn@frettabladid.isR
eglulega rata í fréttir frásagnir af misindismönnum 
og margvíslegu ofbeldi þeirra. Fregnir af ítrekuð-
um ofbeldisverkum manna, sem jafnvel virðast hafa 
atvinnu af hrottaskap sínum með innheimtu skulda, 
kalla á spurninguna um hvort ekki sé einhver brotalöm 

í því hvernig tekið er á þessum málum. 
Ef sýnt hefur sig að menn hlíti ekki þeim lögum sem samfélag-

ið hefur komið sér saman um og eru hættulegir umhverfi sínu þá 
veltir maður fyrir sér hvort fangelsisvist geri nokkurt gagn. Nær 
væri ef til vill að vista slíka menn á réttargeðdeild og láta þá ekki 
lausa fyrr en að lokinni endurhæfingu og að fenginni staðfestingu 
á því að þeir séu ekki lengur hættulegir samfélaginu.

Nokkurra mánaða fangelsisvist fyrir einhverjar árásir virð-
ist í það minnsta ekki skila sínu. Í sumum tilvikum hefur verið 

hægt að fylgja þessum mönnum 
eftir um árabil og hafa við þá 
eftirfylgni óneitanlega vaknað 
spurningar um hvort um raun-
verulega betrunarvist hafi verið 
að ræða.

Nokkur dæmi eru um menn 
sem ratað hafa bak við lás og 
slá og snúið aftur uppblásnir af 
fæðubótarefnum og kraftlyft-

ingum í líkamsræktaraðstöðu viðkomandi stofnunar. Eitthvað 
hefur hlutum verið snúið á haus ef fangelsi landsins geta virkað 
eins og endurhæfingar- og æfingabúðir fyrir ofbeldismenn. 

Raunar greip Fangelsismálastofnun til aðgerða af þessum 
sökum í haust og hafa fæðubótarefni önnur en lýsi og vítamín 
verið bönnuð innan fangelsismúra síðan í októberbyrjun.

Ef til vill spila fleiri þættir inn í óheillaþróunina, svo sem 
aukið álag á fangelsiskerfið síðustu ár. Ekki er ólíklegt að taka 
þurfi til gagngerrar endurskoðunar þau úrræði sem hér er beitt, 
þótt vissulega komi nýtt gæsluvarðhaldsfangelsi til með að létta 
eitthvað undir.

Fari hins vegar svo að sígi á ógæfuhliðina og þörfin fyrir fang-
elsi aukist enn gæti að minnsta kosti komið til umræðu sá kost-
ur að bjóða út fangelsisþjónustu fyrir íslenska ríkið á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Og taka í kjölfarið hagfelldasta boðinu. Vera 
má að sparnaður væri af því að kaupa þjónustu af fangelsum í 
Póllandi eða einhverju ríkjanna við Eystrasaltið fremur en að 
halda úti starfseminni hér. 

Væntanlega yrði þá skoðað í hverju tilviki fyrir sig, með hlið-
sjón af þyngd refsingar, eðli brots og fjölskylduhögum brota-
mannsins, hvort kæmi til afplánunar hér heima eða utan land-
steinanna. Erlendir brotamenn gætu þá í það minnsta afplánað 
refsivist sína nær heimahögunum og ætti að rýmka um þá sem 
eftir sitja, hvort heldur það er til skemmri tíma eða í gæsluvarð-
haldsvist. Svo mætti náttúrlega líka ákveða að senda alla út sem 
fengið hafa lengri dóm en tólf mánaða fangelsisvist.

Með hliðsjón af fyrirferð glæpamanna og álagi á fangelsis-
kerfið er í það minnsta ekki úr vegi að ræða nýjar og nýstárlegar 
leiðir í fangelsismálum.

Er örugglega betrun af vistinni?

Tvær flugur 
í einu höggi?

SKOÐUN

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Verjum fullveldið
Skemmum ekki
stjórnarskrána 
okkar
Þorstein Arnalds
á stjórnlagaþing

Auðkennistala
í kosningu 2358

Þorsteinn Arnalds   2358

Kaup- og gjafmildi til-
heyra þessum tíma árs. 

Með því að leyfa öðrum að njóta 
hans með okkur vekjum við von 
og sýnum kærleika í verki.
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Næstkomandi laugardag göng-
um við Íslendingar til sögu-

legra kosninga þar sem valdir 
verða fulltrúar á stjórnlagaþing. 
Kosningarnar eru mikilvægur 
þáttur í því merkilega lýðræðis-
ferli sem nú fer fram við mótun 
nýrrar stjórnarskrár fyrir Ísland. 
Vil ég hvetja alla sem kosninga-
rétt hafa til að nýta sér þetta ein-
stæða tækifæri til að hafa áhrif á 
framtíð þjóðarinnar og taka þátt í 
að móta þann ramma eða grund-
völl sem íslenskt samfélag mun 
byggja á.

Ég hef lengi haft þá sannfær-
ingu að forsenda þess að sátt náist 
um heildarendurskoðun stjórnar-
skrárinnar, eins og stefnt hefur 
verið að allt frá stofnun lýðveldis-
ins, sé að þjóðin sjálf og fulltrúar 
hennar sem ekki hafa beina hags-
muni af lítt breyttu fyrirkomulagi 

vinni það verk. Alþingi Íslendinga 
hefur ekki auðnast það þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir. Sem þingmað-
ur flutti ég fyrst frumvarp um sér-
stakt stjórnlagaþing, skipað öðrum 
en þingmönnum, haustið 1994. 
Lengi vel talaði ég fyrir daufum 
eyrum í þessum efnum en eftir það 
mikla efnahags- og stjórnmála-
hrun sem við urðum fyrir haustið 
2008 breyttust viðhorfin.  

Lög um stjórnlagaþing nr. 
90/2010 sem samþykkt voru 16. 
júní 2010 eiga sér fáar hliðstæð-
ur í heiminum og munu þau vænt-
anlega hafa áhrif á lýðræðisþró-
un og aðferðafræði við mótun 
stjórnarskráa. Samkvæmt lögun-
um er sérstöku stjórnlagaþingi 
ætlað það mikilvæga hlutverk að 
semja frumvarp að nýrri stjórn-
arskrá fyrir Ísland og leggja fyrir 
Alþingi til samþykktar. Í þessu 
skyni var á grundvelli laganna 
efnt til 1000 manna þjóðfundar í 
upphafi þessa mánaðar þar sem 
fulltrúar allrar þjóðfélagshópa 
hvaðanæva af landinu komu sér 
saman um helstu gildi og grunn-
þætti sem ný stjórnarskrá ætti að 
byggja á. Þjóðfundurinn heppn-

aðist afar vel og sú uppbyggjandi 
samstaða sem þar sveif yfir vötn-
um vekur góðar vonir um fram-
haldið.

Næsta skref í þessu lýðræðislega 
ferli er að velja fulltrúa á  stjórn-
lagaþingið sem standa mun í 2-
4 mánuði fyrri hluta árs 2011 og 
mun því ljúka störfum í tæka tíð 
fyrir 200 ára afmæli Jóns Sigurðs-
sonar 17. júní 2011. Niðurstöðurn-
ar munu síðan fara til Alþing-
is til afgreiðslu í samræmi við 
ákvæði gildandi stjórnarskrár. 
Líklegt er þó að ákveðið verði að 
þjóðaratkvæðagreiðsla muni fara 
fram um endurskoðaða stjórna-
skrá áður en hún gengur í gildi.

Val fulltrúa á stjórnlagaþingið 
sætir einnig tíðindum í lýðræðis-
þróun á Íslandi enda verða þeir 
kjörnir beinni kosningu með per-
sónukjöri meðal allra landsmanna. 

Með kosningunum er gerð tilraun 
með nýtt kosningafyrirkomulag 
þar sem atkvæði kjósenda nýt-
ast mun betur en í hefðbundnum 

listakosningum og möguleikar 
kjósenda til að kjósa einstaklinga 
í stað flokka verður að veruleika. 
Kosningaþátttakan og hvernig til 
tekst getur því varðað miklu um 
þróun kosningafyrirkomulags og 
lýðræðis á Íslandi. 

Ég vil nota þetta tækifæri til að 

færa þeim einstaklingum miklar 
þakkir sem lagt hafa þessu mikil-
væga samfélagsverkefni lið, ekki 
síst þátttakendum þjóðfundarins 
og þeim fjölmenna hópi frambjóð-
enda sem gefið hafa kost á sér til 
setu á stjórnlagaþingið. Þjóðfund-
urinn og kosningabaráttan hefur 
þegar hrundið af stað mikilli 
umræðu um allt þjóðfélagið um 
grundvöll þess samfélags sem við 
viljum byggja og ég er sannfærð 
um að við munum uppskera vand-
aða stjórnarskrá – umgjörð um 
betra samfélag á Íslandi. Í kom-
andi kosningum á laugardaginn 
getur öll íslenska þjóðin lagt sitt 
af mörkum til þess mikilvæga 
verkefnis. Ég hvet alla til að nýta 
sér þann rétt.

Sögulegar kosningar til stjórnlagaþings
Stjórnlagaþing

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Stjórnarvaldinu skiptum við í 
löggjafarvald, framkvæmdar-

vald og dómsvald. Þetta er stund-
um nefnt þrískipting ríkisvalds-
ins og á sér rætur í stjórnmálum 
í nokkrum Evrópuríkjum á 17. 
og 18. öld. Þar voru þingsinnar 
í stríði við einvalda konunga og 
þá sem vildu verða það og deilur 
hatrammar. Höfundar sem skrif-
uðu um þessa skiptingu sögðu 
löggjafarvaldið upprunalegast 
og hin valdsviðin yrðu að laga 
sig að því. En áherslan, einkum 
hjá Frakkanum Montesquieu, var 
á að jafnvægi væri milli þessara 
sviða valdsins. Sú hugmynd festi 
rætur þegar Bandaríki Norður-
Ameríku voru í fæðingarhríðum 
og jafnvægishugmyndina nefndu 
þeir checks and balances – taum-
hald og jafnvægi. Hvert valdsvið 
myndaði mótsvið við annað með 
taumhaldi og leit að jafnvægi.

Einn mesti vandi íslenskra 
stjórnmála er að illa er komið 
fyrir þessu jafnvægi. Fram-
kvæmdarvaldið ríkir sem á að 
vera þjónn löggjafarvaldsins. 
Dómsvaldið sem dæmir í málum 
hefur ekki haft þau úrræði sem 
þarf til að líta eftir hinum vald-
sviðunum tveim. Ráðherrar 
gegna æðsta framkvæmdar-
valdi og bera ábyrgð gerða sinna 
gagnvart þingi, sitja þar einn-
ig með stuðningi meirihluta 
Alþingis. Þetta er þingræði en 
hefur í reynd orðið ráðherraræði 
á Alþingi. Hér hefur orðið mikil 
röskun með þessum valdsviðum 
innbyrðis og ég hygg það sé ein 
skýring þeirra ófara sem þjóðin 
hefur mátt þola síðustu ár. Ráð-
herraræðið hefur svipt þingið 
eðlilegu málfrelsi, því hefur ekki 
tekist að láta sína sjálfstæðu 
rödd hljóma sem ráðherrar ættu 
að taka undir. Frumvörpin eru 
næstum öll samin í ráðuneytun-
um eða á vegum þeirra í stað þess 
að þingið hefði sérstaka lagastofn-
un sem hefði þetta hlutverk í sam-
vinnu við þingmenn. Verk ráð-
herra yrði síðan að framkvæma 
lögin. Alþingi hefði á sínum 
snærum sérfræðinga til að vinna 
þá vinnu við löggjöf sem nú er 
unnin í ráðuneytum og dómsvald-
ið hefði lagalega eftirlitsstofnun 
til að kanna hvort ný lög stæðust 
stjórnarskrá og brytu ekki í bága 
við eldri lög. Með þessu hefðu 
bæði löggjafarvald og dómsvald 
fengið þá uppreisn æru sem þeim 

ber og framkvæmdarvaldið nauð-
synlega lægingu. 

Annar fylgifiskur 
ráðherraræðisins á 
Alþingi er að sjálf-
stæðar, hreinskiln-
ar og heiðarlegar 
umræður hafa kafn-
að. Á þingi fer mikil 
orka, tími og fyrir-
höfn í það að klekkja á 
ráðherrum sem þing-
menn finna að eru 
fyrir þeim. Heillaspor 
yrði ef ráðherrar sætu 
ekki lengur á þingi 
heldur í ráðuneytum. 
Stjórnmálaflokkar 
veldu ráðherra sem 
áður. Með þessu yrðu 
ráðherrar ábyrgir 
gerða sinna gagnvart 
kjósendum og Alþingi 
líka. Samvinna yrði að 
vera náin með fram-
kvæmdarvaldi og löggjafarvaldi. 
Skoðanaskiptin um stjórnmál 

gætu orðið óþvinguð og hugs-
anlega frjó. Getur ekki af þessu 

sprottið heillavænleg 
samvinna þingmanna úr 
þeim flokkum sem eiga 
menn á þingi? Stærstu 
mál yrðu unnin í sam-
vinnu og karpið rénaði, 
deilt yrði um hugmynd-
ir og stefnu. Menn mega 
ekki halda að ráðherrar 
missi vinnuna með þessu. 
Að framkvæma lögin er 
ærið verkefni og starf 
ráðherra beindist betur 
að þeim stofnunum sem 
undir þá heyra. 

Jafnvægi valdsviðanna 
er eitt brýnasta verkefni 
komandi stjórnlagaþings. 
Efnt er til þess með 
nýstárlegum hætti sem 
hvergi hefur áður verið. 
Vonum að þar spretti 
fram brýnar vel rök-

studdar tillögur um stjórnskipun 
landsins. 

Samspil valdsviðanna
Stjórnarskrá

Haukur 
Sigurðsson
sagnfræðingur

Líklegt er þó að ákveðið verði að þjóðar-
atkvæðagreiðsla muni fara fram um endur-

skoðaða stjórnaskrá áður en hún gengur í gildi

Annar 
fylgifiskur 
ráðherra-
ræðisins á 
Alþingi er að 
sjálfstæðar, 
hreinskilnar 
og heiðarleg-
ar umræður 
hafa kafnað.
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3139
Sigríður er víðsýn, réttsýn, óháð 

hagsmunasamtökum og býður 

fram reynslu af starfi með öðrum 

við lausn flókinna úrlausnarefna.

Stjórnarskrá lýsir því hvernig kjörnir fulltrúar þiggja 
vald frá almenningi , hvernig almenningur lítur 
eftir valdinu og endurheimtir  það til að kjósa sér 
nýja fulltrúa.

Tryggja þarf skýran aðskilnað framkvæmdavalds ,
löggjafarvalds  og dómsvalds .

Tryggja þarf borgurum jafnan rétt  fyrir lögum og 
frelsi  til að leita hamingjunnar á eigin forsendum.

Sjá nánar á www.svipan.is

Þessi auglýsing er að frumkvæði og á kostnað undirritaðs:
Jóhannes Gíslason, Miðtúni 56, 105 Reykjavík.

Tryggjum Sigríði sæti á Stjórnlagaþingi
og merkjum 3139  ofarlega á seðilinn.Sigríði Ólafsdóttur á Stjórnlagaþing!
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Í fyrri hluta umfjöllunar minnar 
um hvernig stemma megi stigu 

við nauðgunum, sem birtist hér í 
Fréttablaðinu í gær, var m.a. fjall-
að um forvarnir og gildi þeirra, nýtt 
samskiptamynstur fólks og tengsl 
þess við sönnunarstöðu í nauðgun-
armálum og ungmenni í áhættu-
hópi.

Hvað er þá til ráða? Ungmenni á 
Íslandi byrja snemma að stíga sín 
fyrstu skref í samskiptum við hitt 
kynið. Það þarf því að brýna fyrir 
þeim í hverju eðlileg samskipti séu 
fólgin með fræðslu sem þarf að vera 
viðvarandi. Á ég þá við fræðslu um 
dagleg samskipti kynjanna, gagn-
kvæma virðingu og kynferðisleg 
samskipti. Í því sambandi sé lögð 
megináhersla á gagnkvæman vilja 
og samþykki. Fróðlegt væri að gera 
skoðanakannanir á meðal ungmenna 
á því hvað þau telja vera „eðlilegt“ í 
dag. Það segir sig nefnilega sjálft að 

hafi þau skakka mynd af því sem er 
eðlilegt nú er það líklegra en ekki 
til fylgja þeim út þeirra fullorðins-
ár. Skoða þarf hvort ekki sé tíma-
bært að endurskoða samræmda 
skólanámskrá en bent hefur verið 
á að styrkja þurfi bæði kennara og 
foreldra til þess að geta rætt opin-
skátt við ungmenni um kynhegðun. 
Þá þarf að leggja áherslu á rétt við-
brögð ef nauðgun á sér stað en það 
er veigamikið atriði. Er þá bæði átt 
við að tryggja sönnunargögn og að 
vita hvert skuli leitað eftir hjálp. 

Til fróðleiks má taka saman 
nokkra punkta sem eru þörf áminn-
ing:

•Berðu virðingu fyrir sjálfum þér 
og öðrum. Ekki samþykkja það sem 
þú vilt ekki gera og ekki þrýsta á 
einhvern annan til þess að gera eitt-
hvað sem þú telur hann ekki vilja 
gera. Sértu í vafa, slepptu því.

•Ekki tala í hálfkveðnum vísum 
er þú lætur vilja þinn í ljós – sendu 
skýr skilaboð ef þess er nokkur 
kostur.

•Þú mátt segja „nei“ jafnvel 
þótt þú sért með því að skipta um 
skoðun.

•Ekki láta undan þrýstingi um 
að hitta einhvern eða fara með 

einhverjum sem þú þekkir ekki, 
farðu aldrei ein/einn.

•Ekki taka þátt í neinu sem þú 
sérð að er rangt. Taktu afstöðu með 
þeim sem hallar á.

•Mundu að fara vel með áfengi 
og verðir þú viðskila við vinahóp 
eftir að áfengis hefur verið neytt 
skaltu fá einhvern sem þú treystir, 
helst fjölskyldu, til þess að fylgja 
þér heim.

•Ekki senda myndir af þér 
fáklæddri/-um eða sýna þig þannig 

í vefmyndavél. Þú veist aldrei hvert 
efnið getur farið að lokum eða í 
hvaða tilgangi það er notað.

•Mundu að vista samskipti þín á 
netinu.

•Ekki hika við að leita ráða og/
eða hjálpar.

Við getum öll verið sammála því 
að hlúa þurfi að og veita þolend-
um nauðgana nauðsynlega aðstoð. 
Á þetta við hvort sem þeir taka 

ákvörðun um að kæra verknaðinn 
eða ekki. Í þessu sambandi hvílir 
mikil ábyrgð á þeim sem fyrst fá 
upplýsingar eða grunar að nauðgun 
hafi átt sér stað. 

Áhrifaríkasta aðferðin að mínu 
mati við að stemma stigu við nauðg-
unum er forvarnir. Í því sambandi 
má nefna að þörf er á opinni og 
upplýstri umræðu þar sem fjallað 
er um nauðganir á málefnalegan 
hátt og frá ýmsum hliðum. Það er 
nefnilega staðreynd að fjaðrafok og 

rangtúlkanir eru aðeins til þess að 
draga kjarkinn úr fólki. Þeir aðilar 
sem koma að þessum málum þurfa 
að viðurkenna hlutverk hvors ann-
ars og treysta því að unnið sé af hei-
lindum.

Nauðsynlegt er að forvarnir nái 
til barna strax á grunnskólastigi 
þar sem það að stemma stigu við 
nauðgunum er gert að markmiði 
vinnunnar. Slíkt forvarnastarf þarf 

að vera öflugt og í takt við þá vinnu 
sem SAFT hratt af stað í tengslum 
við örugga netnotkun. Slíkt verkefni 
væri hverrar krónu virði.

Þá þarf forvarnastarf einnig 
að ná til fullorðinna einstaklinga. 
Skyndikynni eru mjög algeng í dag 
og eiga sér því miður allt of oft stað 
þegar dómgreindin er skert, t.d. 
vegna neyslu áfengis. Einnig hefur 
„stefnumótamenning“ rutt sér til 
rúms með tilkomu samskiptasíðna. 
Þar er boðið upp á nánast hvað sem 
er og gengið út frá því að fólk gangi 
með opnum huga til leiks. 

Efla þarf miðlæga deild lögregl-
unnar sem sinnir kynferðisbrota-
málum. Eins og sakir standa og 
vegna sparnaðar í kerfinu er upp-
bygging deildarinnar í dag ekki 
eins og að var stefnt. Miklu af upp-
lýsingum og þekkingu er fyrir að 
fara í deildinni sem nauðsynlegt er 
að greina og vinna úr. Að mínu mati 
væri kostur að sérstakur forvarna-
fulltrúi starfaði í deildinni eða í 
tengslum við deildina, sem sinnti 
þessum málum eingöngu.

Að sjálfsögðu er lögreglan reiðu-
búin til þess að leggja sitt að mörk-
um til þess að stemma stigu við 
nauðgunum.

Að stemma stigu við nauðgunum – skref í rétta átt
Kynferðisbrot

Sigríður J. 
Hjaltested
aðstoðarsaksóknari hjá 
lögreglustjóranum á 
höfuðborgarsvæðinu

Áhrifaríkasta aðferðin að mínu mati 
við að stemma stigu við nauðgunum er 
forvarnir.

Skammdegið færist yfir og skuggi 
Hrunsins hvílir enn yfir þjóð 

okkar. Allt bendir til að svo muni 
verða enn um hríð. Eins og útlitið 
er nú mun hátíð ljóssins ekki hrekja 
hann burt. Það er vaxandi fátækt í 
ríku landi! Þetta er þverstæða en 
engu að síður raunveruleiki. Það eru 
tvær raðir að myndast. Önnur held-
ur uppi ímynd velmegunar en hin 
er raunveruleiki skugga, óhreinu 
börnin hennar Evu.

Á haustdögum hafa færri fengið 
Frostrósarmiða en vildu. Langar 
biðraðir mynduðust. Fólk vílaði ekki 
fyrir sér að standa í röð til að verða 
sér úti um glæsilega söngveislu með 
úrvals söngvurum þjóðarinnar.

Við heyrum að upppantað sé á 
jólahlaðborðin. Sem betur fer geng-
ur lífið á Íslandi sinn vanagang.

Það hefur ekkert breyst, eða hvað? 
Jú, það er annað fólk í öðrum röðum. 
Biðraðir upp á marga tugi metra eru 
hvarvetna þar sem sjálfboðaliðar 

útdeila mat. Viku eftir viku teyg-
ir biðröðin sig lengra og lengra út 
í kuldann. Undarlega stutt er síðan 
þessi þjóð norður við heimskauts-
baug gortaði af því að vera komin 
fram úr Norðurlöndunum á mæli-
kvarða velmegunar. Hugmynda-
fræðingar litu til Bandaríkjanna 
til að finna nógu glæsilegan sam-
anburð.

Draumsýnin sem vonir stóðu til 
að rættist í almennum glæsileik 
varð ekki að veruleika. Nærtækara 
væri að tala um martröð frekari 
misskiptingar þar sem bláfátæk-
ir eru nú meðal okkar en einnig 
ofsaríkir. Þannig erum við líklega 
eftir allt saman eins og stórþjóðin í 
vestri. En ekki einu sinni þar fáum 
við að vera fremst meðal jafningja. 
Bandaríkin eru komin lengra en við 
í því að mæta fátæktinni með súpu-
eldhúsum og matarmiðum. Okkar 
fólk stendur enn úti í kuldanum.

Jafnvel þótt tekist hafi að verja 
kaupmátt þeirra sem verst standa 
umfram hinna duga lægstu laun 
og bætur engan veginn fyrir 
nauðþurftum. Allt annað en laun 
og bætur hækkar. Við höfum 
glutrað niður því sem við vorum 
hvað stoltust af sem þjóð, nokkuð 

jöfnum hlut fólksins í landinu.
Á undanförnum áratugum var 

hér tiltölulega lítil misskipting. Þá 
horfðum við í forundran á andstæð-
urnar í Bretlandi og Bandaríkjun-
um og skildum ekkert í margföldum 
launamun. Nú erum við engu skárri. 
Auk þess höfum við orðið okkur til 
skammar í alþjóðasamfélaginu.

Það líður að jólum. Það er alltaf 
sárt að standa í biðröð eftir mat. Það 
er jafnvel enn erfiðara um jólaleyt-
ið. Það er kalt og dimmt. Stingurinn 
í brjóstinu meiri en á öðrum tíma 
ársins yfir því að geta ekki séð um 
sig og börnin sín eins og vert væri. 
Það er átakanlegt að verða vitnin að 
röðunum. Mótsögnin við friðar- og 
kærleiksboðskap jólanna er hróp-
andi. Við eigum ekki og megum 
ekki loka augunum fyrir vaxandi 
misskiptingu. Hvernig viljum við 
mæta framtíðinni? Er betra að vera 
í tveim röðum en einni?

Anna Sigríður Pálsdóttir
Arnfríður Guðmundsdóttir
Baldur Kristjánsson
Hjalti Hugason
Pétur Pétursson
Sigrún Óskarsdóttir
Sigurður Árni Þórðarson
Sólveig Anna Bóasdóttir

Tvær raðir

Fyrir nokkrum árum kom sr. 
Hjörtur Magni Jóhannsson, 

prestur í Fríkirkjunni í Reykjavík, 
í heimsókn síðla sumars í Heydali. 
Hann var þá sóknarprestur í Þjóð-
kirkjunni. Á meðan á heimsókn-
inni stóð bárust tíðindi um stórt 
skriðufall sem lokaði þjóðvegin-
um í Kambaskriðum sem skilja að 
Breiðdalsvík og Stöðvarfjörð. Við 
fórum saman á vettvang til að skoða 
aðstæður og blasti þá við hrika-
leg sjón þar sem blautur aurinn 
úr snarbröttu fjallinu lá yfir veg-
inum á löngum kafla og hefti alla 
för. Síðar komu dugmiklir verka-
menn frá Vegagerðinni með sín 
tól og tæki og opnuðu veginn, sem 
er lífæð fyrir samskipti fólksins í 
nálægðum byggðum.

Ég ber mikla virðingu fyrir göf-
ugu og þróttmiklu starfi fríkirkn-
anna sem á rætur að rekja í hug-
sjón innan Þjóðkirkjunnar á síðasta 
áratug 19. aldar og laut að skipulagi 
kirkjunnar, en ekki að kenningum 
eða játningum. Þess vegna varð allt-
af traust samstarf á milli fríkirkna 

og Þjóðkirkjunnar, þær 
nutu sambúðar í hvívetna 
og gera enn m.a. með því 
að Biskup Íslands vígir 
presta til þjónustu við frí-
kirkjurnar, fylgja sömu 
Handbók og helgisiðum, 
styðjast við sömu sálma-
hefð og nýta ýmis hjálpar-
gögn til styrktar þjónust-
unni sem Þjóðkirkjan sér 
um að gefa út. Samstarf-
ið hefur náð langt út yfir 
þetta, verið heilt og traust til heilla 
fyrir kristni og menningu.

En nú finnst mér eins og skriða 
hafi fallið á veginn sem tengir Þjóð-
kirkjuna og Fríkirkjuna í Reykja-
vík. Skriðunni lýsir sr. Hjörtur 
Magni í stóryrtri gagnrýni í garð 
Þjóðkirkjunnar, finnur henni flest 
til foráttu og dregur ekkert undan. 
Ég virði málefnalegar skoðanir 
hans um skipulag kirkjumála þó að 
ég sé þeim ekki öllum sammála, en 
á erfitt með að skilja tilfinninga-
ríku öfgarnar í málflutningi hans 
sem gera lítið úr Þjóðkirkjunni, 
öllu hinu fjölþætta starfi sem hún 
stendur fyrir um land allt og hinum 
fjölmörgu sem þar standa að verk-
um. Ekki styrkir slík óverðskuld-
uð ádeila kristni og menningu. Ef 
ágreiningur er á milli kirkjudeild-
anna væri nær að setjast niður og 
ræða þau mál, komast að niður-

stöðu svo friður megi 
ríkja. Langtum fleira 
sameinar en sundrar. 
Það þekkir fríkirkju-
fólkið af reynslunni með 
þjóðkirkjufólkinu árum 
saman.

Nú þarf að einhenda 
sér í að hreinsa skriðuna 
af veginum sem er lífæð 
í samskiptum Fríkirkj-
unnar í Reykjavík og 
Þjóðkirkjunnar. Vegið 

er að kristinni menningu um þess-
ar mundir í þjóðlífinu, lýðskrum og 
innanát ágerist sem elur á sundr-
ungu og ósamlyndi. Trúfélögin fara 
ekki varhluta af pólitískri ágengni 
með stöðugri skerðingu Alþingis á 
félagsgjöldunum sem nálgast 40% 
á þremur árum ef yfirlýst skerðing-
aráform samkvæmt fjárlagafrum-
varpi ná fram að ganga. Það er ein-
stakt að Alþingi taki í ríkissjóð af 
félagsgjöldum frjálsra félaga sem 
trúfélögin eru að meðtalinni Þjóð-
kirkjunni. 

Kristin trúfélög þurfa að standa 
saman, varðveita og efla kristna 
menningu í þjóðlífinu, stuðla að 
einingu á meðal þjóðar og vekja 
með fólki bjartsýni og von. Þar 
verða Þjóðkirkjan og Fríkirkjan 
í Reykjavík að vera saman hönd í 
hönd á greiðfærum vegi og rækta 
gróandi samstarf.

Skriðan
Þjóðkirkjan

Gunnlaugur 
Stefánsson
sóknarprestur í 
Heydölum

Ég vil þakka séra Erni Bárði 
Jónssyni sneiðarnar í Frétta-

blaðinu 18. nóvember sl. í grein 
hans „Skoðanir úr skólum?“ Mér 
varð á að skrifa grein þar sem 
ég tók undir þá stefnu Mennta-
sviðs Reykjavíkur að forðast 
beri aðstæður í skólum þar sem 
börn eru tekin út úr hópnum eða 
skylduð til að taka þátt í atburð-
um sem ekki samrým-
ast trúar- eða lífsskoð-
un þeirra. Ég ítrekaði 
að sjálfsagt væri að 
fræða börn um trúar-
brögð og þá sér í lagi 
kristni hér á landi en 
samt segir Örn Bárð-
ur í „svari“ sínu um 
mig: „Þessi ákafi trú-
maður virðist vilja 
koma allri umræðu 
um trú og lífsskoðanir 
út úr skólum borgar-
innar og væntanlega 
landsins alls.“ Hugsið 
ykkur. 

En rangfærslurnar eru rétt að 
byrja því sérann ætlar mér og 
öðrum einmitt að vilja það sem við 
berjumst gegn, að börn okkar séu 
tekin út úr hópnum vegna trúar-
skoðana. Um þann strámann segir 
presturinn í heilagri hneykslan: 
„Í ljósi málflutnings trúmanna í 
Vantrú og Siðmennt sem eiga börn 
í skólum, spyr ég, hvort yfirvöld 
þurfi ekki að sjá til þess að slíkt 
fólk haldi börnum sínum ekki í 
skoðana-gettói og meini þeim að 
kynnast viðhorfum annarra?“ 
„Drómaduld, lokunarlosti og 
haftahugnun Reynis og hans skoð-
anabræðra er mér ekki að skapi.“ 
Enn er trú klínt á trúlausa, efast 
um uppeldishæfileika þeirra og 
mér eignaðar annarlegar hvatir. 
Sem foreldri, formanni Vantrúar 
og sálfræðingi, sem hefur þar að 
auki unnið í barnavernd, er mér 
misboðið. 

Ef skólinn gætir þess að fara 
ekki út fyrir hlutverk sitt og 
fræðir börn um trú í stað þess að 
boða þeim, innræta eða láta þau 
iðka trú er engin þörf á að taka 
neinn út úr hópnum vegna trúar-
skoðana. Slíkt kallast mismunun 
og er bannað með lögum. En Örn 
Bárður sér ekkert athugavert við 
trúboð í skólum (brot á aðalnáms-
krá) og mismunun vegna trúar-
skoðana (brot á lögum um leik- 
og grunnskóla). Um það sagði 

hann svo smekklega í Fréttablað-
inu 11. nóv. sl.: „Það hefur alltaf 
haft kostnað í för með sér að til-
heyra minnihlutahópi. Þessi nálg-
un, „vesalings ég og börnin mín“, 
virkar ekki sannfærandi. Þú verð-
ur bara að kyngja því að börn-
in þín uppgötvi að þau tilheyri 
minnihlutahópi ef þú hefur valið 
sjálfum þér og þeim lífskoðanir 
minnihlutans.“ 

En það kveður við falskan tón 
þegar prestur sver af sér að hafa 
„talað um að Gídeon-menn fari 
með bænir í skólum” þótt hann 
viðurkenni að hafa „talað fyrir 
því að þeir gefi börnum NT“. Ekki 
tekur hann svo djúpt í árinni að 
hann sé á móti bænalestrinum 

en það liggur í orðanna 
hljóðan. Er þá eitthvað 
athugavert við bænalest-
ur Gídeon-manna? Er 
börnum ekki hollt að sjá 
hvernig menn, sem kenna 
sig við fégráðugan fjölda-
morðingja og fjölkvæn-
ismann í Gamla Testa-
mentinu, tala við guðinn 
sinn og taki þátt í því? 
Blundar „drómaduld, lok-
unarlosti og haftahugn-
un“ í ranni sérans sjálfs 
eða veit hann að trúboð á 
ekkert erindi í skóla? 

Í grein minni benti 
ég á að enn eru börn skráð við 
fæðingu í trúfélag móður þótt 
slíkt brjóti gegn jafnréttislög-
um og sé í hæsta máta óeðlilegt. 
Um það segir presturinn: „Varð-
andi skráningu barna í trúfélag 
móður þá senda prestar mánað-
arlega skýrslur um skírð börn í 
sínu prestakalli til Þjóðskrár.“ En 
skírn er eitt og skráning annað. 
Undarlegt að prestar skuli ekki 
vita það. 

Örn Bárður kallar það síðan 
lyga- og áróðurstuggu að ríkið 
haldi úti einu trúfélagi en á næstu 
síðu blaðsins þennan dag kallaði 
séra Hjörtur Magni Jóhannsson 
Þjóðkirkjuna orðrétt „ómynduga 
ríkisrekna trúmálastofnun“. 

Eins og hæfir efninu lýkur Örn 
Bárður grein sinni á leikskólaplan-
inu og segir: „Kirkjan mun ávallt 
leitast við að standa á sannleikan-
um og hún mun alltaf lifa því hann 
sem er „vegurinn, sannleikurinn 
og lífið“ er með henni í verki. 
Hann er sigurvegarinn og mun 
að lokum sigra vélráð og vonsku 
heimsins, vonleysi og vantrú.“ 

Kannski má ég teljast sæll fyrst 
prestur vill stimpla mig trúaðan, 
efast opinberlega um foreldra-
hæfni mína og lýgur upp á mig 
vélráðum og vonsku í nafni þess 
sem sagði: „Sælir eruð þér, þá 
er menn smána yður, ofsækja og 
ljúga á yður öllu illu mín vegna.“

Lygi í nafni sannleikans
Skóli og kirkja

Reynir 
Harðarson
formaður Vantrúar

Sérann ætlar 
mér og öðr-
um einmitt 
að vilja það 
sem við berj-
umst gegn

Ég ber mikla 
virðingu fyrir 
göfugu og 
þróttmiklu 
starfi frí-
kirknanna

Aðventan

Átta 
guðfræðingar
skrifa
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Niðurskurður ríkisstjórnar-
innar í heilbrigðiskerfinu 

kom fylgismönnum ríkisstjórnar-
innar mjög á óvart. Þetta er það 
harkalegur niðurskurður,að það 
var strax ljóst, að ríkisstjórnin 
kæmist ekki upp með svo mik-
inn niðurskurð og síst úti á landi. 
Heilbrigðisráðherra hefur lýst 
því yfir, að þessar aðgerðir verði 
mildaðar og harkaleg viðbrögð 
úti á landi leiða til þess, að rík-
isstjórnin á engan annan kost í 
stöðunni en að draga þessar til-
lögur að verulegu leyti til baka.

 Hvað gekk ríkisstjórninni til? 
Niðurskurðurinn í heilbrigðis-
kerfinu átti að spara tæpa 5 millj-
arða kr. á ársgrundvelli. Ekki er 
þar um að ræða svo háa fjárhæð, 
að hún skipti sköpum í fjármál-
um ríkisins. Það vill svo til, að 
hér er um svipaða fjárhæð að 
ræða og nam niðurskurði hjá 
almannatryggingum 1. júlí 2009. 
Það var eins með þann niður-
skurð, að hann skipti auðvitað 
engum sköpum í fjármálum rík-
isins. Ég tel, að draga eigi hvort 
tveggja til baka. Ríkisstjórnin 
lofaði að standa vörð um velferð-
arkerfið og hún á að standa við 
það. Það má að vísu hugsa sér 
að láta standa eitthvað af niður-
skurðinum í heilbrigðiskerfinu, 
þar sem um augljósa hagræð-
ingu væri að ræða. En sýnt hefur 
verið fram á, að það sparast ekki 
mikið á því að flytja sjúklinga 
utan af landi til Reykjavíkur. Það 
yrði mikill flutningskostnaður 

og hvert rúm á Landspítalanum 
er mikið dýrara en rúm í sjúkra-
húsum út á landi. Auk þess eru 
það mannréttindi og skylt sam-
kvæmt lögum að veita sjúkling-
um aðhlynningu heima í héraði. 
Það virðist vera að fljótfærni 
hafi að einhverju leyti stjórnað 
tillögugerð í sjúkrahúsmálunum. 
Það sama gildir um niðurskurð-
inn í almannatryggingum. Þar 
hefur einnig fljótfærni ráðið för 
og gleymst, að búið var að lofa 
því að standa vörð um almanna-
tryggingarnar. Nýlega var skýrt 
frá nýjum tölum um afkomu ríkis-
sjóðs á þessu ári. Í ljós kom þá, að 
afkoman var 19 milljörðum betri 
en áætlanir höfðu sagt fyrir um. 
Það á því að vera unnt að draga 
megnið af niðurskurðinum í heil-
brigðiskerfinu og almannatrygg-
ingum til baka.

Ráðist gegn hjúkrunarheimilum
Svo mikil fljótfærni hefur ráðið 
ferðinni við niðurskurðinn í heil-
brigðiskerfinu, að það er einn-
ig ráðist gegn hjúkrunarheim-
ilum og deildum fyrir aldraða 
á sjúkrastofnunum. Þannig er 
fækkað um mörg hjúkrunarrúm 
fyrir aldraða á Akureyri. Það er 
eins og menn hafi ekki vitað hvað 
þeir voru að gera. Það var eitt 
aðalstefnumál Samfylkingarinn-
ar í alþingiskosningunum 2007 
að fjölga hjúkrunarrúmum. Mig 
minnir, að það hafi átt að fjölga 
þeim um 400 á ákveðnu tíma-
bili. Ingibjörgu Sólrúnu tókst að 
koma þessu stefnumáli Samfylk-
ingarinnar inn í stjórnarsáttmál-

ann 2007. En nú er fyrsta hreina 
vinstri stjórnin á Íslandi farin að 
rífa þetta niður og fækka hjúkr-
unarrúmum fyrir aldraða. Það er 
ekki heil brú í þessu. Það verður 
strax að afturkalla fækkun hjúkr-
unarrúma fyrir aldraða. Annað 
eru svik við kjósendur. Það er 
ekki unnt að halda uppteknum 
hætti og segja eitt í kosningum 
en framkvæma annað. Það eiga 
að vera breytt vinnubrögð nú. 
Það þýðir ekkert að koma með 
þau rök að það þurfi að skera 
svo mikið niður. Það verður ein-
faldlega að lengja niðurskurðar-
tímabilið, ef ekki er unnt að gera 
þetta á annan veg. Það verður að 
gæta að grunnþjónustu í velferð-
arkerfinu. Veikir sjúklingar eiga 
að hafa forgang og aldraðir eiga 
að njóta mannsæmandi kjara og 
umönnunar. Þess vegna má ekki 
skerða kjör aldraðra. Það á að 
bæta þau og það á að fjölga hjúkr-
unarrúmum aldraðra en ekki að 
fækka þeim. 

Niðurskurður lítill 
í öðrum ráðuneytum
Í mörgum ráðuneytum er lít-
ill sem enginn niðurskurð-
ur. Það á t.d. við um sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðuneytið, 
umhverfisráðuneytið og efna-
hags- og viðskiptaráðuneytið. 
Og í dómsmálaráðuneyti er mjög 
lítill niðurskurður. Í rauninni er 
niðurskurður mestur í heilbrigð-
isráðuneytinu, almannatrygging-
um og í samgönguráðuneytinu. 
Áður en skorið er harkalega niður 
í heilbrigðismálum og í almanna-
tryggingum verður að skera 
niður í þeim ráðuneytum, þar 
sem enginn niðurskurður er enn 
eða mjög lítill. Miðað við yfirlýs-
ingar ríkisstjórnarinnar um að 
hlífa velferðarkerfinu á að byrja 
niðurskurð í öðrum ráðuneytum 
en velferðarráðuneytunum.

Hlífa þarf velferðarmálunum
Ríkisfjármál

Björgvin 
Guðmundsson
viðskiptafræðingur

Það gefur ekki góða tilfinningu 
fyrir stjórn landsins að verða 

vitni að því að yfirvöld taki vond-
ar og vitlausar ákvarðanir í mála-
flokki þar sem maður þekkir til. 

Þannig er um þá tillögu mennta-
málaráðuneytis fyrir næsta ár, 
að halda áfram 25% niðurskurði 
kvikmyndasjóða sem farið var út 
í á síðasta ári.  Allir geta gert sér 
í hugarlund hvílíkt reiðarslag nið-
urskurður af þessari stærðargráðu 
væri nokkurri atvinnugrein, fram-
tíðarmöguleikum hennar og fólkinu 
sem í greininni starfar. 

En látum það allt vera ef hægt 
væri að taka þá peninga sem spar-
ast og nota t.d. í heilsugæslu.

En það er ekki hægt. 
Ástæðan er sú að 250 milljóna 

niðurskurður til kvikmyndasjóða 
minnkar umsvifin í kvikmyndaiðn-
aðinum um einn milljarð króna og 
tekjur ríkisins af þessari atvinnu-
starfsemi minnka um meira en 250 
milljónir. Sparnaðurinn er með 
öðrum orðum enginn! Þvert á móti 
tapar ríkið peningum á þessari ráð-
stöfun, peningum sem t.d. mætti 
nota í heilsugæsluna.

Á síðasta hausti þegar þessi 
áform voru uppi hvöttu kvikmynda-
gerðarmenn til þess að ráðuneytið 
eða fjárlaganefnd skoðuðu málið 
betur og bentu á fordæmi Íra sem 
einnig eiga í miklum hremmingum 
en féllu frá áformum um veruleg-
an niðurskurð til kvikmyndasjóða 
eftir að þingnefnd skoðaði málið og 
komst að því að slíkur niðurskurð-
ur borgaði sig alls ekki.

Hér á Íslandi var málið ekki skoð-
að heldur var ákvörðunin tekin án 
þess að aflað væri upplýsinga um 
afleiðingarnar. Eftir þá niðurstöðu 
gengust samtök kvikmyndagerðar-
manna fyrir umfangsmikilli könn-
un þar sem fjármál kvikmynda-

iðnaðarins síðastliðin fjögur ár 
voru kortlögð. Yfir 80% allra kvik-
myndaverka sem framleidd voru 
á Íslandi á þessum árum voru sett 
inn í gagnagrunninn sem þýðir að 
upplýsingarnar eru tölfræðilega 
afar áreiðanlegar.

Niðurstaðan birtist í „Rauðu 
skýrslunni“ svonefndu sem sýnir 
með óyggjandi hætti að þessi skertu 
framlög til kvikmyndasjóða leiða 
til þess að tekjutap ríkisins verður 
meira en þeir fjármunir sem spar-
ast. Niðurskurður kvik-
myndasjóða skaðar sem 
sagt fjárhag ríkisins og 
sparar ekki neitt. Mennta-
málaráðuneytinu og fjár-
laganefnd til afsökunar 
má segja að þessar upp-
lýsingar lágu ekki fyrir 
á síðasta ári þegar niður-
skurðurinn var ákveðinn 
– en þeirri afsökun er ekki 
til að dreifa nú. 

Þessi niðurskurður 
kemur vissulega fram 
sem lækkun á útgjöldum 
menntamálaráðuneytis en 
tekjur fjármálaráðuneyt-
is minnka enn meira. Hér 
er því á ferðinni vitleysis-
gangur sem skilar samfé-
laginu engum ávinningi 
– en veldur verulegum 
skaða. 

Skaðinn er m.a. sá að við miss-
um 200 störf í nýsköpunariðnaði 
sem ungt fólk sækist eftir að vinna 
í. Iðnaði sem vinnur með íslenskt 
hugvit og hæfileika við að skapa 
menningarafurðir sem eiga mark-
að um allan heim. 

Menningarlegi skaðinn til 
skamms tíma er sá að við fáum 
aldrei að sjá fjórar leiknar sjón-
varpsþáttaraðir, fjórar kvikmynd-
ir, og yfir tuttugu heimildarmyndir.  
Langtímaáhrifin eru að kyrkja vöxt 
og viðgang þeirrar íslensku list-
greinar sem talar tungumál mynd-
arinnar sem allir jarðarbúar horfa 
á í margar klukkustundir á dag. 

Efnahagslegi skaðinn er einn-
ig verulegur því kvikmyndaiðn-
aður á Íslandi getur veitt þúsund-

um manna atvinnu og aflað mikilla 
gjaldeyristekna – fyrir utan að efla 
og styrkja ferðaþjónustuna.  Það er 
því ekki nokkur leið að sjá hvernig 
sú ráðstöfun að skera kvikmynda-
gerðina niður, langt umfram allar 
aðrar listgreinar, geti þjónað hags-
munum Íslands þegar sparnaður-
inn er enginn en skaðinn veruleg-
ur.

Ríkisstjórnin segist hafa þá 
stefnu að efla mannaflsfrekar 
framkvæmdir þar sem stór hluti 

kostnaðar sé launa-
g reiðs lu r.  R auð a 
skýrslan sýnir að 2,7 
milljarða fjárfesting 
ríkisins í kvikmynd-
um, á fjögurra ára 
tímabili, skilaði sér öll 
til baka á mjög skömm-
um tíma. En auk þess 
laðaði þessi fjárfesting 
að sér innlent og erlent 
fjármagn svo hér var 
framleitt kvikmynda-
efni fyrir 12 milljarða 
króna, og yfir 70% 
þess fjár fóru í launa-
greiðslur. Þeir pening-
ar runnu til fólks um 
allt land sem vinnur 
störf sem þjóna kvik-
myndaframleiðslunni 
á margvíslegan hátt. 

Ef landinu er nú stjórnað, á 
öðrum sviðum, af sama skeyting-
arleysi um staðreyndir máls og 
landsins hag, eins og hér er verið 
að gera, er óhætt að biðja guði allra 
trúarbragða að blessa Ísland – og 
mun ekki duga til.

Það er nú í höndum Alþingis 
hvort málið fái þá meðferð að verða 
skoðað áður en ákvörðun er tekin 
(eins og írska þingið gerði) eða 
hvort sömu vitleysunni verði haldið 
áfram að óathuguðu máli til veru-
legs tjóns fyrir menningu okkar og 
efnahag.  

P.S.: Kvikmyndaiðnaðurinn á 
Írlandi er eini iðnaðurinn sem 
gengur vel í kreppunni þar og er 
talinn munu velta um 24 milljörð-
um á þessu ári samanborið við 8 
milljarða í fyrra.

Er landinu svona illa stjórnað?
Kvikmyndagerð

Björn B. Björnsson
kvikmyndagerðarmaður

250 milljóna 
niðurskurð-
ur til kvik-
myndasjóða 
minnkar 
umsvifin í 
kvikmynda-
iðnaðinum 
um einn 
milljarð

Háskólamenntaðir launamenn 
hafa orðið hart úti í aðhalds-

aðgerðum hins opinbera eftir 
hrun og búið við skert launakjör 
jafnt á almennum sem opinberum 
vinnumarkaði. Félagsmenn aðild-
arfélaga BHM eru millitekjufólk 
og hafa ekki þótt þurfa vernd í 
þrengingum, þvert á móti eru 
úrræði sniðin að því að þeir beri 
stóran hluta kostnaðar. Nægir þar 
að nefna skattabreytingar, aukna 
tekjutengingu bóta, svo ekki sé 
minnst á beinar launaskerðingar 
á tímum verðbólgu. Þá hafa úrræði 
vegna skulda hingað til ekki tekið 
tillit til námslána.

Menntun er samfélagsauður
Góð menntun er forsenda fram-
þróunar á vinnumarkaði og und-
irstaða samfélagslegra gæða. Öll 
viljum við njóta nýjustu þekkingar 
í menntakerfinu, heilbrigðisþjón-
ustu, náttúruvöktunar og félags-
legra úrræða. Miklar kröfur eru 
gerðar til fagfólks og þeim verður 
að fylgja eftir með starfsaðstæð-
um sem hvetja til fagmennsku, 
bjóða upp á sí- og endurmenntun, 
alþjóðleg tengsl og innleiðingu 
nýrrar þekkingar. 

Kjör háskólamenntaðra verða að 
taka tillit til þess að slíkar kröfur 
verði uppfylltar. Til að svo megi 
verða þarf að snúa við öfugþró-
un á vinnumarkaði þar sem hlut-
ur menntunar er ítrekað verð-
felldur í kjarasamningum. Frá 
undirritun stöðugleikasáttmála 
hefur legið fyrir tilboð ríkisins 
um kjarasamning við aðildarfélög 
BHM sem heggur enn í sama knér-
unn og er því ekki hægt að ganga 
að. Á sama tíma hefur markvisst 
verið skorið niður í launagreiðslum 
háskólamenntaðra. 

Flytjum út hugvit, ekki fólk!
Ísland er ekki samkeppnishæft um 

störf háskólamenntaðra, launa-
kjör þeirra hér á landi standast 
ekki alþjóðlegan samanburð. Lágt 
gengi og láglaunastefna valda því 
einnig að íslenskur vinnumarkað-
ur laðar ekki til sín sérfræðinga að 
utan, þannig að vandséð er hvernig 
fylla má í eyðurnar sem innlendur 
atgervisflótti skapar.

Vangaveltur um að samfélag 
hafi ekki efni á að meta menntun 
að verðleikum á krepputímum eru 
hættulegar og til marks um úrelt-
an, metnaðarlausan og einangr-
andi hugsunarhátt. Við eigum 
ekki að ýta undir málflutning sem 
hvetur til að láglaunastörfum sé 
fjölgað en þekkingu kastað á glæ. 
Klisjukennd svör við áhyggjum 
af brottflutningi menntaðs fólks 

á borð við „menntum bara fleiri“ 
eru innantóm, því við bætum ekki 
fjárhagslegt tap af landflótta með 
frekari fjárfestingu í menntun til 
útflutnings. 

Kostnaður samfélagsins við að 
mennta einstakling frá leikskóla 
til fyrstu háskólagráðu er lauslega 
áætlaður 23 milljón krónur. Með-
alskatttekjur af háskólamenntuð-
um starfsmanni eru ríflega millj-
ón á ári. Um 2.600 Íslendingar 
stunda nú nám erlendis. Ef tveir 
þriðju þeirra skila sér ekki til baka 
er fjárfesting upp á 40 milljarða 
horfin – eitt Icesave. Því til við-
bótar verður hið opinbera af bein-
um skatttekjum upp á meira en 2 
milljarða á ári.

Menntun er dýrmæt. Missum 
verðmætin ekki úr landi! 
Horfum fram á veginn og stefn-
um upp á við. Ísland þarf á því að 
halda að hér verði til fjölbreytt 
og vel launuð störf, til þess að svo 
geti orðið verðum við að viður-
kenna mikilvægi þess að menntun 
sé metin til launa.

Educated by Iceland
Menntun

Guðlaug 
Kristjánsdóttir
formaður BHM

Góð menntun er 
forsenda framþró-

unar á vinnumarkaði

AF NETINU

Ísland og Írland
Munurinn á Íslandi og Írlandi er að Írar hafa reynt eins og þeir geta, að fylgja 
öllum reglum og lögum.  Þeir völdu aðra leið en Ísland vegna þess að þeir 
höfðu val og stjórn á eigin málum og hafa alltaf ræktað góð samskipti við 
sína nágranna.  Ísland hafði ekki þetta val, hafði ekki stjórn á hlutunum, það 
voru utanaðkomandi aðilar sem hreinlega blöskraði ástandið hér, og tóku til 
örþrifaráða og þvinguðu Ísland í „gjaldþrotameðferð“ undir umsjón AGS.
Ef leið Íra er sönnun þess að Ísland hafi „valið rétt“ (aðrir völdu en Íslending-
ar, en látum það liggja á milli hluta) þá má halda fram með sömu rökum að 
Gordon Brown hafi verið mesti bjargvættur Íslands, og að hryðjuverkalögin 
sem felldu Kaupþing hafi, eftir allt, verið blessun!  Má þá ekki búast við að 
Íbúðarlánasjóður verði næstur í röðinni og þurfa kröfuhafar þar ekki að fara 
að undirbúa sig undir „hárklippingu“ eins og það heitir á erlendu fjármála-
máli?
blog.eyjan.is/andrigeir
Andri Geir Arinbjarnarson

 Það verður ein-
faldlega að lengja 

niðurskurðartímabilið

STINGUM SAMAN

NEFJUM!

www.rauttnef.is

Söfnunar- og skemmtiþáttur 

3. desember á Stöð 2
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Farþegum fjölgar hjá Strætó, 
sem ekki getur sinnt þessari 

auknu eftirspurn vegna samdrátt-

ar. Sorglegt að geta ekki boðið upp 
á meiri þjónustu í samræmi við 
kærkomna eftirspurn. 

Strætófarþegi sem mætir til 
vinnu sinnar eða í skóla þarf ekk-
ert bílastæði, eins og augljóst má 
vera. Hann er þess vegna ódýr-
ari fyrir þá stofnun eða fyrir-
tæki sem hann vinnur hjá en sá 
sem notar bílastæði. Er strætó-
farþeginn að hagnast á því? Nei, 

því miður, nema í algerum undan-
tekningartilfellum. Ég sé ekkert 
réttlæti í því að bílandi starfs-
maður fái að leggja frítt við sinn 
vinnustað á kostnað vinnuveit-
andans, en starfsfélagi hans sem 
kemur með strætó njóti þess ekki 
að spara vinnuveitandanum bíla-
stæði fyrir sig.

Bílastæði eru hluti af rekstrar-
kostnaði fyrirtækja og stofnana, á 

stórum vinnustöðum getur hann 
verið umtalsverður. Ég tel því 
eðlilegt og sanngjarnt að fyrir-
tæki og stofnanir innheimti sann-
gjarnt gjald fyrir notkun á bíla-
stæðum sínum. Gjald sem gæti 
verið eins konar þjónustugjald til 
Strætó fyrir að koma sínum starfs-
mönnum til vinnu. Þannig gætu 
þau tekið þátt í kostnaði við rekst-
ur Strætó og jafnvel stuðlað að 

bættri þjónustu, samhliða minnk-
andi eftirspurn eftir bílastæðum.

Slíkt yrði allra hagur því stræ-
tófarþegar eru ekki frekir til pláss-
ins í sínum ferðamáta. Þeir stuðla 
ekki að auknu flæmi bílastæða eða 
annarra dýrra umferðarmann-
virkja, sem er hagkvæmt fyrir 
þjóðarbúið. Að auki stuðlar bíl-
laus lífsstíll að fegurra umhverfi 
og afslappaðra mannlífi.

Strætófarþegar nota ekki bílastæði
Strætó

Ari 
Tryggvason
starfsmaður LSH

Er ekki  
betra að vita 
nákvæmlega 
hvaða vexti 
þú færð?

Vextir á fastvaxtareikningum

1 mánuðir

3 mánuðir

6 mánuðir

12 mánuðir

4,02%

3,82%

3,66%

3,35%

islandsbanki@islandsbanki.is

www.islandsbanki.is

Sími 440 4000



28  25. nóvember 2010  FIMMTUDAGUR

Þeir sem vinna að jafnréttis-
málum vilja að við Íslending-

ar séum í fararbroddi á því sviði. 
Fyrir skömmu var ennfremur 
greint frá því að hvergi í heimin-
um væri meira kynjajafnrétti en á 
Íslandi. Er það svo? 

Einn mikilvægasti þáttur jafn-
réttismála eru forsjár- og umgengn-
ismál en þar er Ísland að jafnaði 
15-20 árum á eftir nágrannalönd-
unum. Ég ætla að nefna nokkrar 
staðreyndir í því samhengi. 

Í fyrsta lagi er athyglisvert að 
skoða þróun forsjár á Íslandi síð-
ustu áratugi. Þar kemur fram að 
sameiginleg forsjá er orðin lang-
algengust en það segir þó lítið því 
öll félagsleg réttindi miðast ein-
göngu við lögheimili barns þó það 
dvelji til jafns hjá báðum foreldr-
um. Þannig skapast ójafnvægi milli 
foreldra því velferðarkerfið styður 
eingöngu við lögheimilið en tekur 
ekkert mið af umgengni barnsins 
við hitt foreldrið. 

• Tölur frá Tryggingastofnun 
benda líka til að lögheimili sé í um 
95% tilfella hjá móður. 

• Um 95% meðlagsgreiðenda eru 
karlar skv. tölum frá Trygginga-
stofnun. 

Þarna er augljós kynbundinn 
munur sem rýrir og gengisfellir 
hlutverk feðra. 

Í Noregi er félagslegur stuðn-
ingur velferðarkerfisins jafnari 
þar sem barnameðlög miðast við 
tekjur og umgengni.

Hvers vegna ætti slíkt ekki að 
vera hægt hér? 

Sé litið nánar á tölur um forsjá 
og sé hún þá ekki sameiginleg, 
kemur eftirfarandi í ljós: 

• Í áratugi hefur forsjá verið í 
vel yfir 90% tilfella hjá móður eftir 
lögskilnað eða sambúðarslit sé hún 
ekki sameiginleg. Þannig var hlut-

fallið 92-94% hjá móður á árunum 
2001-2008, svipað hlutfall og fyrir 
30-40 árum (www.hagstofa.is). 

Þannig endurspeglast yfir-
burðastaða mæðra og er óhætt er 
að segja að á vettvangi forsjár- 
og umgengnismála á Íslandi ríkir 
mæðraveldi. 

Í öðru lagi er enn ekki hægt 
dæma í sameiginlega forsjá á 
Íslandi jafnvel þó það 
séu bestu hagsmunir 
barns og foreldrar séu 
jafnhæfir.

• Ísland er eina ríkið 
á Norðurlöndunum þar 
sem sameiginleg for-
sjá er ekki mögulegur 
valkostur fyrir dómara 
jafnvel þó hann telji það 
bestu hagsmuni barns-
ins. 

Þannig er hægt að 
þvinga forsjá af hæfu 
foreldri í kjölfar skilnað-
ar og með því rýrnar for-
eldrahlutverk þess. Það 
er því jafnvel ákjósan-
legt fyrir annað foreldr-
ið að neita sameiginlegri 
forsjá á hnefanum með 
hefð og líkur að vopni. Hafi dóm-
ari þriðja valkostinn standa báðir 
foreldrar jafnfætis og sáttalíkur 
og samstarfsvilji eykst til muna. 
Þetta er reynslan erlendis. Það 
er nefnilega fjöldi af hæfum for-
eldrum sem eru forsjárlausir gegn 
vilja sínum því sameiginleg forsjá 
er ekki valkostur fyrir dómi.

Síðast en ekki síst vil ég nefna til-
hæfulausar tálmanir og foreldraf-
irringu sem fyrirfinnst hér á landi 
og það er fjarstæða og í raun veru-
leikafirring að halda gagnstæðu 
fram. Það er alvarlegt að árið 2010 
komist foreldrar upp með að svipta 
börn hinu foreldri sínu með til-
hæfulausum tálmunum. Þarna er 
ég að tala um tilhæfulausar tálm-
anir sem brjóta gegn úrskurðum 
yfirvalda um umgengni enda hafi 
yfirvöld þá ekki talið umgengni 
ógna velferð barnsins. Úrræði í 
slíkum málum eru mun skilvirk-
ari erlendis og þarf sannarlega að 

bæta úr þeim hér á landi. Það hljóta 
allir að vera sammála um það að 
foreldri sem að mati fagaðila beitir 
ástæðulausum tálmunum, virðir að 
vettugi úrskurði og sviptir þannig 
barn öðru foreldri sínu telst varla 
hæft foreldri. Þannig ætti t.d. að 
vera hægt að svipta það forsjá en 
slík úrræði eru til staðar erlendis – 
Hvers vegna ættu þau ekki að vera 

til staðar hér? 
Fyrir tveimur áratug-

um stóð þjóðin agndofa 
yfir málefnum Sophiu 
Hansen. Barnsfaðir 
hennar komst upp með 
ástæðulausar tálmanir 
árum saman. Sambæri-
leg mál eiga sér stað á 
Íslandi árið 2010.

• Það er brýnt að hafa 
í huga að tilhæfulaus-
ar tálmanir bitna fyrst 
og fremst á börnunum 
sjálfum og skaða þau 
fyrir lífstíð. Það er mik-
ilvægt réttlætismál að 
skilgreina tilhæfulaus-
ar tálmanir sem andlegt 
ofbeldi. 

Núverandi stjórnvöld 
kenna sig við norræna velferð og 
jafnrétti. Það er einmitt á Norð-
urlöndum sem þessum málum er 
betur háttað – stjórnvöld ættu að 
taka mið að því. Allir eru sammála 
um að báðir foreldrar eru jafnmik-
ilvægir börnum sínum óháð búsetu 
en núverandi kerfi lítur framhjá 
því og rýrir foreldrahlutverk ann-
ars foreldrisins með sjálfvirkum 
hætti. 

Allir eru sammála um að það er 
úreltur hugsunarháttur að annað 
foreldrið eigi að víkja til hliðar og 
vera eins konar áhorfandi að lífi 
barna sinna en slíkt gerist þó á 
Íslandi árið 2010. 

Ef við viljum kenna okkur við 
raunverulegt jafnrétti og vera 
í fararbroddi í jafnréttismálum 
þurfum við foreldrajafnrétti. Það 
er grunnurinn að raunverulegu 
jafnrétti. Þá fyrst getur Ísland 
staðið undir nafni sem fyrirmynd 
í jafnréttismálum.

Ísland – fyrirmynd í jafnrétti?
Jafnréttismál

Karvel Aðalsteinn 
Jónsson
félagsfræðingur og 
í stjórn Félags um 
foreldrajafnrétti

Ísland er eina 
ríkið á Norð-
urlöndunum 
þar sem 
sameiginleg 
forsjá er ekki 
mögulegur 
valkostur fyr-
ir dómara

Nýútkomin sjáfsævisaga Tony 
Blair, A Journey, er eins og 

vænta mátti mikill og merkileg-
ur fróðleikur frá ötulum forsæt-
isráðherra sem var við völd í heil-
an áratug. Af mörgu er að taka. 
Í afar ítarlegri frásögn hans af 
ákvörðuninni um þátttöku í stríð-
inu gegn Írak segir í 
þeirri hreinskilni sem 
auðkennir skrifin, að 
hin meintu gereyð-
ingarvopn hafi aldrei 
verið fyrir hendi og 
aðgerðaáætlun eftir 
að hernaðarátökum 
lyki var í molum. Engu 
að síður er því afdrátt-
arlaust haldið fram að 
Saddam Hussein yrði 
að víkja.

Stefnumarkanir 
hans til endurlífgun-
ar flokksins í New Labour-and-
anum svokallaða voru vissulega 
heilladrjúgar en formennskan 
var ekki alltaf neitt sældarbrauð. 
Spurningatími forsætisráðherra í 
þinginu eru pólitískar stórskylm-
ingar og fjölmiðlar, gula press-
an og jafnvel stórblöðin og BBC, 
oft vægðarlausir. George Brown 
er árum saman að reyna að bola 
Blair frá og reynist svo lítt hæfur 
til forystuhlutverks eða „unsuit-
ed to the modern type of political 
scrutiny in which characters are 
minutely dissected“ eins þarna 
segir. Kaflinn um dauða Díönu 
prinsessu hrífur lesandann með 
á vettvang þeirrar miklu þjóðar-
sorgar.

Afar athyglisvert var að kynn-
ast Evrópuumsvifum ríkisstjórn-
ar Blairs og hversu hann helgaði 
sig hlutverki forsætisráðherrans 
í þátttöku ákvarðana ESB. Náið 
vinfengi og virðing verður milli 
leiðtoganna þótt hart sé stundum 
deilt. Hann segir í bókarlok að í 
Evrópusamstarfinu blasi nú við 
skeið ákvarðana og ekki það þras 
um stofnanir og ferli sem ESB 

hafi stöðugt haldið uppi fram að 
samþykkt Lissabon-sáttmálans. 
Nú sé tími stefnuákvarðana ef 
Evrópa ætlar að skipa sér þann 
sess sem henni ber í samstarfi 
við Bandaríkin og Kína. Þar hafi 
fimm atriði grundvallarþýðingu 
og ekki megi bíða. Þau eru að 
meginmáli:

Í fyrsta lagi þurfi að nýta efna-
hagskreppuna til hins ítrasta til að 
endurskoða hið félagslega módel, 
samhæfa stefnur í fjármálum og 
peningamálum og koma á auknu 
frjálsræði í innri markaðnum.

Í öðru lagi þurfi að móta sam-
eiginlega evrópska 
varnarstefnu til að 
taka á nýrri ógn upp-
reisna og hryðju-
verka.

Í þriðja lagi myndi 
það vera Evrópu til 
geypimikils efnahags-
legs ávinnings að móta 
sameiginlega stefnu á 
sviði orkumála.

Í fjórða lagi blas-
ir við ógn við gæslu 
sameiginlegra evr-
ópskra landamæra 

vegna ólöglegra fólksflutninga 
og skipulegrar glæpastarfsemi. 
Þetta kallar á hagnýta samvinnu 
um löggjöf og starfsemi löggæslu 
en jafnframt þurfi að bægja frá 
útlendingahatri.

Í fimmta lagi er Evrópulönd-
um það brýn nauðsyn að stór-
auka gæði og samstarf háskóla 
þeirra sem áður fyrr voru leið-
andi stofnanir í heiminum. Tala 
þeirra í Evrópu sem eru meðal 
hinna fimmtíu eða hundrað bestu 
ber skammarlegt vitni um getu-
leysi til að nútímavæða.

En það er líka spaugilega hlið-
in. Á einum leiðtogafundi ESB 
var Bush Bandaríkjaforseti gest-
ur en þegar hann kom var forset-
inn, Verhofstadt forsætisráðherra 
Belgíu, að flytja ræðu um orkumál 
og nauðsyn þess að hækka gjöld 
á fljótandi eldsneyti í Bandaríkj-
unum. Bensíneyðsla þeirra væri 
stór hluti vandans. Bush heyrir 
þetta, líkar illa og spyr vin sinn 
Tony: Who is this guy? Hann fær 
að vita það og segir undrandi: 
Eru nú Belgar farnir að stjórna 
Evrópu? 

Tony Blair og Evrópa
Evrópa

Einar Benediktsson
fyrrverandi sendiherra

Hann segir í 
bókarlok að í 
Evrópusam-
starfinu blasi 
nú við skeið 
ákvarðana 

Fyrr í þessum mánuði birtist 
lágstemmd frétt í fjölmiðlum 

þess efnis að lögreglustjóri hefði 
beðið Björgvin Björgvinsson að 
taka aftur við fyrra starfi sem 
yfirmaður kynferðisafbrotadeild-
ar lögreglunnar, en hann sagði af 
sér í ágúst sl. vegna ummæla í DV 
sem erfitt var að túlka á annan hátt 
en að hann telji kynferðisofbeldis-
glæpi ekki síður vera á ábyrgð þol-
enda en gerenda, sbr. eftirfarandi 
ummæli: „Oftar en ekki eru þessi 
mál tengd mikilli áfengisnotkun og 
ekki á ábyrgð neins nema viðkom-
andi sem er útsettur fyrir því að 
lenda í einhverjum vandræðum.“

Í þessu sambandi vil ég taka 
fram að ég held ekki að Björgvin 
Björgvinsson sé slæmur rann-
sóknarlögreglumaður, raunar má 
vel vera að hann sé einn af okkar 
allra hæfustu í þeim hópi. Eins 
held ég ekki að ríkissaksóknari 
noti óvandaðar aðferðir og fari 
ekki að lögum í meðferð kynferð-
isofbeldismála. Ég trúi því meira 
að segja að hann vilji vanda sig 
eins vel hann getur. Staðreyndin 
er þó sú að það blasir við stór óbrú-
uð gjá á milli meintra brota í kyn-
ferðisofbeldismálum og úrlausna í 
dómskerfinu, en þar virðist hvorki 
rannsóknarhæfni Björgvins né 
vandaðar starfsaðferðir ríkissak-
sóknara geta bætt úr. Mikill minni-

hluti þeirra sem verða fyrir kyn-
ferðisofbeldi leggur fram kæru. Í 
málum þar sem kæra er lögð fram 
er hlutfall niðurfelldra nauðgunar-
mála gríðarlega hátt, en árið 2009 
var hlutfall niðurfelldra mála 66%. 
Sakfellt var í sjö málum, en um 240 
manns leituðu á neyðarmóttöku 
og til Stígamóta vegna nauðgana á 
árinu 2009.

Það gleymist oft í þessari 
umræðu að lög eru mannanna verk 
og endurspegla þau gildi og valda-
tengsl sem eru ríkjandi hverju 
sinni. Í meistararitgerð Önnu 

Bentínu Hermansen kynjafræð-
ings, sem kynnt var í þættinum 
Friðhelgi í Ríkisútvarpinu þriðju-
daginn 16. nóvember og fjallar um 
langtímaáhrif kynferðisofbeld-
is á konur, dregur Anna Bentína 
þá ályktun að lagaleg staða kynj-
anna sé ójöfn. Samkvæmt úttekt 
Önnu Bentínu er upplifun fórnar-
lamba kynferðisofbeldis af dóms-
kerfinu sú að þau séu tortryggð 
og kerfið sé í raun sniðið að ger-
endum. Ofan á kynferðisofbeldið 
sjálft bætist iðulega sektarkennd 
og skömm hjá þolendum ofbeldis-
ins sem er borin uppi af viðhorfum 
innan samfélagsins og dómskerfis-
ins þar sem ábyrgðinni er velt yfir 
á þolandann. 

Mikilvægt skref til þess að vinna 
gegn kynferðisofbeldi er einmitt 
að ráðast gegn slíkum viðhorfum. 
Þau viðhorf að brotaþolar beri á 
einhvern hátt ábyrgð á ofbeldinu, 
bjóði hættunni heim með áfengis-
neyslu, gáleysislegu framferði og 
gjálífislegum klæðaburði o.s.frv. 
er enn ríkjandi og endurspeglast 
því miður í ummælum Björgvins. 
Að sjálfsögðu er mikilvægt að vara 
fólk, og þá sérstaklega ungt fólk, við 
hættum sem geta fylgt neyslu áfeng-
is og annarra fíkniefna, en ummæli 
Björgvins ganga lengra. Þau styrkja 

einmitt þessar skaðlegu hugmyndir 
um ábyrgð brotaþola. Þau fara yfir 
það strik sem yfirmaður kynferðis-
afbrotadeildar má ekki fara yfir ef 
hann á að viðhalda því trausti sem 
nauðsynlegt er að ríki milli hans 
og þeirra sem verða fyrir kynferð-
isofbeldi. Hér er í raun um „prins-
ip“ mál að ræða sem varðar grund-
vallarafstöðu lögregluyfirvalda til 
þeirra sem þeim ber að vernda og 
vinna fyrir. Mér fannst Björgvin 
sýna samfélagslega ábyrgð með 
því að segja af sér starfi yfirmanns 
kynferðisafbrotadeildar í ágúst sl. 
Endurráðning Björgvins nú sýnir 
fram á vinnubrögð innan lögregl-
unnar sem ég tel að ekki sé hægt að 
sætta sig við.

Athugasemd vegna endurráðn-
ingar hjá kynferðisbrotadeild

Kynferðisbrot

Ragnheiður 
Hrafnkelsdóttir
kaupmaður og 
myndlistarmaður

Er upplifun fórnarlamba kynferðis-
ofbeldis af dómskerfinu sú að þau séu 
tortryggð og kerfið sé í raun sniðið að 
gerendum
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Arnarhóll jakki    24.800 kr.
Logn hettupeysa 14.800 kr.
Dickies buxur 11.500 kr.
Dickies skór     15.800 kr.
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Í kvöld verður frumsýndur í Smára-
skóla í Kópavogi forvarnasöngleikur-
inn Lífið er leikur eftir Elvar Braga-
son og Katrínu Magnúsdóttur. Þau hafa 
unnið sýninguna í samstarfi við fimmt-
án krakka á aldrinum níu til fimmtán 
ára á sjálfsstyrkingarnámskeiðinu 
TST.

„TST er barna- og unglingastarf Líf-
sýnar,“ segir Elvar. „Við erum með 
sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir 6-16 
ára krakka í samstarfi við námsráð-
gjafa grunnskólanna í Kópavogi. Hóp-
arnir okkar eru aldursskiptir og við 
tvinnum saman tómstundir, sjálfs-
styrkingu og tónlist. Stefna TST er að 
efla sjálfstraust barna og ungmenna og 
byggja þannig upp sterka forvörn fyrir 
framtíðina.“

Elvar fór af stað með starfsemi Líf-
sýnar fyrir fjórum árum norður á 
Húsavík, en þaðan er hann upprunn-
inn. Hvernig kom það til? „Ég er sjálf-
ur óvirkur alkóhólisti og búinn að vera 
edrú í átta ár,“ segir Elvar. „Fljótlega 
eftir að ég varð edrú fór ég að skrifa 
hugleiðingar á heimasíðuna. Í kjölfar-
ið fór ég af stað með tónlistarnámskeið 
fyrir tólf til sextán ára unglinga.“

Starfsemin hefur vaxið mikið síðan 
og í höfuðstöðvum Lífsýnar á Digranes-
veginum í Kópavogi er boðið upp á ráð-
gjöf fyrir fólk á öllum aldri, sem á erf-
itt með að fóta sig í lífinu hvort heldur 
er vegna fíknar eða annarra erfiðleika. 
Lífsýn er einnig komin í samstarf við 
grunnskólana í Kópavogi með námskeið 
eins og það sem gat af sér söngleikinn 
Lífið er leikur. En hvert er viðfangs-
efni verksins? „Söngleikurinn fjallar 
um unglinga í grunnskóla í Kópavogi í 
dag, sem eru að uppgötva hver þau eru 
og hvernig þau vilja vera og líta út og 
svo framvegis,“ segir Elvar. „Það er 
erfitt að vera unglingur á Íslandi í dag. 
Það þarf að berjast fyrir viðurkenn-

ingu frá jafnöldrum, kennurum og for-
eldrum sem reynist oft vera þrautin 
þyngri og margt getur farið úrskeið-
is. Söngleikurinn fjallar um forvarnir 
gegn vímugjöfum, einelti, ótta og öllu 
þessu sem mæðir á unglingunum. Með 
þessari sýningu viljum við vekja umtal 
og umfjöllun um forvarnir af ýmsu 
tagi og leggja áherslu á það að börn og 

unglingar fái að njóta þess að vera þau 
sjálf eins og þau eru.“ 

Krakkarnir á námskeiðinu lögðu 
sjálfir til sögur sem unnið var úr við 
gerð söngleiksins, en Elvar semur alla 
tónlist og söngtexta sjálfur. 

Nánar má fræðast um starfsemi Líf-
sýnar á heimasíðunni www.lifsyn.is.

 fridrikab@frettabladid.is

SJÁLFSSTYRKINGARNÁMSKEIÐ LÍFSÝNAR:  LÝKUR MEÐ SÝNINGU SÖNGLEIKS

Lífið er leikur í Kópavogi

NÝR SÖNGLEIKUR Krakkarnir á námskeiðinu lögðu sjálfir til sögur sem unnið var úr við gerð 
söngleiksins, en Elvar semur alla tónlist og söngtexta sjálfur.

Merkisatburðir
1491 Umsátrið um Granada, síðasta vígi Mára á Spáni, byrjar.
1867 Alfred Nobel fær einkaleyfi fyrir dínamíti.
1905 Karl Danaprins kemur til Noregs til að taka við konung-

dómi sem Hákon VII. 

1920 Fyrsta þakkargjörðarskrúðgangan farin í Fíladelfíu. 
1940 Breska herstjórnin lýsir allt hafsvæðið milli Vestfjarða og 

Grænlands hættusvæði. Gjöful fiskimið eru því lokuð fyrir 
sjómönnum þar til hættusvæðið er minnkað 21. janúar 
1941.

1961 Sundlaug Vesturbæjar í Reykjavík vígð. Hún er talin mjög 
fullkomin.

1963 John F. Kennedy, bandaríkjaforseti, jarðsettur í Arlington-
kirkjugarðinum í Washington DC. 

1976 Hljómsveitin The Band heldur lokatónleika sína í Winter-
land Ballroom í San Fransisco.

1984 Julio M. Sanguinetti kosinn forseti Úrúgvæ.
2008 Bílsprengja verður þremur mönnum að bana og særir 

einn í Pétursborg í Rússlandi.

ANTHONY BURGESS 
rithöfundur, sem þekktastur er fyrir Clockwork Orange, lést þennan dag árið 1993, 76 ára að aldri.

„Hlæðu og heimurinn hlær með þér, hrjóttu og þú sefur einn.“

Leikrit Agöthu Christie, Músagildran, var frum-
sýnt í New Ambassadors Theatre í London 
hinn 25. nóvember 1952. Þar var það sýnt 
óslitið þangað til í mars 1974, þegar sýningin 
var flutt í leikhúsið við hliðina, St Martin’s 
Theatre, þar sem hún gengur enn. 

Christie átti sjálf ekki von á þessari vel-
gengni. Í sjálfsævisögu sinni segir hún frá sam-
tali sem hún átti við Peter Saunders, framleið-
anda sýningarinnar, sem sagðist gera ráð fyrir 

að sýna leikritið í fjórtán mánuði. „Það gengur 
aldrei svo lengi,“ svarar Christie. „Kannski átta 
mánuði í mesta lagi.“

Á frumsýningunni var Trotter liðþjálfi leikinn 
af Richard Attenborough og konu hans, Sheila 
Sim, lék Mollie Ralston. Núorðið er leikurum 
í sýningunni skipt út árlega, oftast í kringum 
afmæli sýningarinnar í nóvember.
 Heimild: Wikipedia

ÞETTA GERÐIST 25. NÓVEMBER 1952

Músagildran frumsýnd í London

Vegna jarðarfarar Eyjólfs Karlssonar verður 
fyrirtækið lokað frá kl.12:00 – 16:00 í dag 

fimmtudag 25. nóvember 2010.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Sverrir Aðalbjörnsson 

andaðist á Líknardeild Landakotsspítala sunnudaginn 
21. nóvember. Útförin fer fram frá Neskirkju 
mánudaginn 29. nóvember kl. 15.00. Þeim sem 
vildu minnast hins látna er bent á Minningarsjóð 
Líknardeildar Landakots.

Ragnheiður J. Sverrisdóttir
Aðalbjörn J. Sverrisson Anna J. Karlsdóttir
Ágúst B. Sverrisson Erla Kjartansdóttir
Þorbjörg Steinarsdóttir Pétur Ágústsson
Heidi Krogholt 
Normandy del Rosario
John Paul del Rosario
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra er 
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu

Ásdísar Gíslínu 
Ólafsdóttur
Miðtúni 7, Sandgerði.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki D-deildar á 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fyrir einstaka umönnun 
og hlýtt viðmót.

Arthúr Guðmannsson
Ólafur Arthúrsson           Eygló Antonsdóttir
Guðrún Arthúrsdótttir      Eggert Þór Andrésson
Hallgrímur Arthúrsson    Inga Jóna Ingimarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegi pabbi okkar,

Carl J. Brand

andaðist á Hrafnistu, Hafnarfirði laugardaginn 
20. nóvember. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Elísabet M. Brand
Bergljót B. Brand

Eiginmaður minn og faðir okkar

Sigurður Sigurðsson
Hamrahlíð 30, Vopnafirði,

lést á heimili sínu 20. nóvember. Útför hans fer fram 
frá Vopnafjarðarkirkju mánudaginn 29. nóvember 
kl. 14.

Friðdóra Tryggvadóttir
Sigtryggur Sigurðsson
Sigurður Sigurðsson
Gerður Sigurðardóttir
Jóhanna Sigurðardóttir
og aðrir aðstandendur.

„Þetta er hafsteinn,“ sagði 
Hafsteinn Karlsson glettn-
islega í upphafi máls síns 
er hann afhenti nýlega 
Önnu S. Björnsdóttur Stein-
inn, heiðursviðurkenningu 
félaga í Ritlistarhópi Kópa-
vogs. „Það kom vel á vond-
an,“ segir Anna glaðlega 
þegar Fréttablaðið náði tali 
af henni eftir athöfnina. „Ég 
hafði nefnilega gefið út bók 
fyrir sautján árum sem hét 
Skilurðu steinhjartað og það 
var mynd utan á henni af 
hangandi steini.“

Anna er að vonum ánægð 
með viðurkenninguna og 
hina glæsilegu athöfn sem 
lista- og menningarráð 
Kópavogs stóð á bak við. 
Þar fjallaði Sölvi Björn Sig-
urðsson bókmenntafræðing-
ur um skáldskap hennar og 
Þorvaldur Örn Árnason og 
Ragnheiður E. Jónsdóttir 
fluttu ljóð hennar við gítar-
undirleik. Auk þess las Anna 

sjálf upp eigin verk. Hún er 
með nýja bók sem nefnist 
Draumar eru lengi að ræt-
ast og kemur líka út á þýsku 
enda kveðst hún hafa heil-
mikil tengsl við Þýskaland. 
„Ég er að fara á bókamess-
una í Frankfurt 2011,“ segir 
hún brosandi. „Er búin að 
stefna að því í þrjú ár.“ - gun

Hlaut Steininn í 
skáldaverðlaun

VERÐLAUNAHAFINN „Þetta var 
yndisleg athöfn og ég fékk bæði 
verðlaun og blóm,“ segir Anna 
ánægð. MYND/LILLÝ GUÐBJÖRNSDÓTTIR 
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

É
g keypti þennan kjól fyrir um það bil fjór-
um árum en gleymdi honum síðan! Ég var 
að uppgötva hann aftur og hef notað hann 
mikið núna þegar ég kem fram að kynna 

nýja diskinn minn,“ segir Regína Ósk Óskarsdótt-
ir sönkona, en hún gaf nýverið út jóladiskinn, Um 
gleðileg jól.

Regína segist algjör kjólakona en á umslagi disks-
ins er hún einmitt í drifhvítum kjól sem hún á sjálf. „Ég 
elska kjóla hvort sem  þeir eru síðir eða stuttir og þá sér-
staklega „second-hand“ kjóla, sniðin eru svo kvenleg. Ég 
versla mikið í Rokki og rósum og í búð sem  heitir „Ein-
stakar ostakökur“, en hún selur nýja kjóla í gamla stíln-
um, alveg geggjuð!“

Regína segist aldrei ganga í buxum og lýsir fatastíl 
sínum sem kvenlegum og þægilegum. Eins segist hún 
ekki fara út úr húsi nema á háum hælum, hvað ætli hún 
eigi þá marga hælaskó?

„Ekkert eitthvert rosalegt magn,“ segir hún hlæj-
andi. „Þetta eru kannski sjö til átta pör sem ég nota 
en ætli að það leynist ekki um það bil tuttugu pör í 
skápnum í heildina.“

Geng aldrei 
í buxum

Regína Ósk söngkona er mikil kjólakona og klæðist drifhvítum sparikjól á umslagi nýs jóladisks.

Listh

Sofðu vel um jólin

IQ-Care heilsudýnur. IQ-Care
Verð Queen 153x203 cm áVerð
íslenskum botni: 179.900 kr.

Íslenskur höfuðgafl 84.900 kr.öfuðgÍslens
(Sé keypt rúm fæst 20%m fæsé
afsláttur af höfuðgafli.)

Úrval af stillanlegum
rúmum.úmu
2x80x200 cm með 2x80
okkar bestu IQ-care u IQ-cak
heilsudýnu.u.
Verð frá 339.900 kr.39.900 k

BOAS BOAS 
Leður hægindastóll. Leður
Verð 79.900Verð 7

Leður hægindasófi 3 sæta 
Verð frá 169.900
Svefnsófi verð frá 169.90000

Sími 581 2141  •  www.hjahrafnhildi.is

20% afsláttur
af öllum kjólum 

og skokkum
Frábært úrval af hversdags og 

sparikjólum!
Stærðir 36-52

F Á K A F E N I  9  -   -  S í m i :  5 5 3  7 0 6 0
O p i ð  m á n u d - f ö s t u d .  1 1 - 1 8  &  l a u g a r d .  1 1 - 1 6

 
Skór & töskur í miklu úrvali

www.gabor.is

Sérverslun með

Vefverslunin www.asos.com  býður upp á ótrúlegt úrval 
kjóla sem er hægt að fá senda heim hvert á land sem er. Leitar-
vélin er sérstaklega aðgengileg og er hægt að leita eftir litum, 

stærðum, merkjum og stíl. Þá er hægt að velja nöfn þekktra ein-
staklinga og fá upp kjóla og föt í þeirra anda. Victoria Beckham 
og Cameron Diaz eru á meðal þeirra sem eru á listanum.
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Í vor- og sumarlínu sinni fer 
Paul Smith með tískuna til tíma 
þar sem rokkabillýið er málið og 
konur klæðast fötum karla.

Útkoman á tískusýningu Paul 
Smith í London á dögunum var 
skemmtileg þar sem 
fyrirsætur klæddust 
karlmannsfötum í 
rokkabillý-stíl. Undir 
herrajökkum voru 
fallegar og fínlegar 
blússur teknar 
beint frá hús-
mæðrum sjötta 
áratugarins, 
með tilheyr-
andi doppum og 
blómamunstri. 
Belti og bindi, 
skór, gleraugu og 
töskur undirstrik-
uðu töffaraskap 
rokkabillýsins, 
svo ekki sé talað 
um greiðslur í 
anda Billy Idol. 
Litaspjald Pauls 
Smith var fallegt 
og voru haustlitir 
áberandi, enda brún-
ir tónar það sem koma 
skal.

Rokkaður 
Paul Smith

Rokkabillý og strákslegur 
klæðnaður er málið sam-
kvæmt Paul Smith.

Monti-slaufa, 
Herragarð-
urinn, 5.980 

krónur.

Monti-ermahnappar, Herragarðurinn, 6.980 krónur.

Klassískir og
ljúfir litatónar

Rautt skýtur upp kollinum fyrir þessi jól í 
hálstaui og vasaklútum fyrir herra en mál 
manna er þó að fjólublátt og lilla séu málið. 

Þessa skemmtilegu liti er tilvalið að nota við 
grá og svört jakkaföt til að brydda upp á nýj-
ungum og kannski spara sér í leiðinni smá aur.

Slaufa, verslun Guð-
steins Eyjólfssonar, 
2.200 krónur.

Ermahnappar, 
Verslun Guð-
steins Eyjólfsson-
ar, 3.900 krónur.

Sandi-bindi, 
Herragarðurinn, 

9.980 krónur stykkið.

Silkibindi, Verslun 
Guðsteins Eyjólfs-
sonar, 3.900 
krónur.

Monti-vasaklútur, 
Herragarðurinn, 
3.980 krónur.

5.000 KR. SPRENGJA Í FLASH
Kjólar og Skokkar 
áður 14.990 

nú 5.000

Gallabuxur 
áður 9.990

nú 5.000

Peysur 
áður 9.990 

nú 5.000

Fatnaður í miklu úrvali

LAURA ASHLEY
Faxafeni 14 • S: 551-6646 • Opið virka daga frá kl 10-18 • Laugardaga 11-16

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
AFÞREYING
Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

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

Hringir  í stærri kantinum hafa verið áberandi síðustu misserin en þeir þykja vel til þess fallnir að 
poppa upp hefðbundinn sem og fínni klæðnað. Ódýrir fylgihlutir ryðja sér gjarnan til rúms á kreppu-
tímum og eru stóru hringirnir gott dæmi.
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Helstu tískudrósir ríka og fræga fólksins voru valdar af tísku-
tímaritinu Vogue á dögunum.

Ritstjórn tískutímaritsins Vogue tók nýverið saman þær 
konur sem hún telur vera þær best klæddu þetta árið. 
Hægt er að kjósa um þá best klæddu úr hópi þeirra á vef-
síðu Vogue, www.vogue.com. Niðurstöður kosninganna 
verða svo birtar í janúar á næsta ári, en það telst vera 
mikill heiður að hljóta viðurkenningu 
Vogue. Allar eru hinar tilnefndu 
stórglæsilegar og hver annarri 

flottari. Hver þeirra hefur 
sinn einkennandi stíl og má 
segja að hér sé um ágætan 
þverskurð af smekk fína og 
fræga fólksins að ræða.  - jbá

Þær best klæddu

Lady Gaga 
hefur vakið 
athygli 
fyrir afar 
sjónræna 

búninga, á 
sviði sem á 

götum úti.

Jessica Biel er 
hin fullkomna 
ameríska kona, 
bæði falleg og 
settleg, að mati 
Vogue.

Blake Lively er 
ókrýnd bomba 
í heimi fræga 
fólksins og er 
alltaf vel til 

fara.

Íslensk hönnun

Sölustaðir:
Meba Kringlunni og Smáralind  |  Michelsen úrsmiðir, Laugavegi 15  |  Kraum Aðalstræti 10
Gullsmiður Dýrfinna Torfadóttir, Akranesi  |  Halldór Ólafsson, Glerártorgi Akureyri
Klassík, Egilsstöðum  |  Karl R. Guðmundsson, Selfossi  |  Palóma föt og skart, Grindavík

NÝ SKÓSENDING
Í GYLLTA KETTINUM, 

Allir skór á
12.800 kr.

stærð 36-41

AUSTURSTRÆTI 8-10 • SÍMI 534 0005

Hátísku bóhemstíll 
Söruh Jessicu Parker 
kom henni á kortið og 
er hún nú ein af tísku-
drottningunum í heimi 
fína og fræga fólksins.

Michelle Obama 
hefur hlotið lof 
fyrir bjartan og 
litríkan klæðnað.
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Tískuspámenn sem leggja 
í vana sinn að greina 
strauma og stefnur tísk-
unnar reyna sífellt að 

finna upp hjólið þó ekki væri 
nema til þess að lifa af í hverful-
um fjölmiðlaheimi. Þess vegna 
má reglulega lesa í tískublöð-
um allt um það hvernig fara eigi 
að því að vera „inn“ á hverjum 
tíma, sem að sjálfsögðu getur 
ekki verið það sama 
og síðast.

Í vetur hafa sér-
fræðingarnir fundið 
út að naglalakk sé 
það sem skipti mestu 
fyrir heildarútlit-
ið og í gegnum það 
megi jafnvel lesa 
persónuleika hverrar 
konu. Lakkið á helst 
að vera áberandi, 
til dæmis í sterkum 
bleikum litum, skær-
grænu, andarbláu 
eða hárauðu. Nagla-
lakk er í vetur aðal 
„fylgihluturinn“ og hlýtur að 
teljast með þeim ódýrari.

Reyndar er merkilegt að 
skoða sögu naglalakks í dag-
legri tísku en í upphafi innihélt 
það meðal annars nitrocellu-
lose sem, ef blandað er saman 
við nitroglycerine, myndar 
dínamít og var ekki ráðlegt að 
nota nálægt eldi. Naglalakkið 
er upprunnið í Bandaríkjunum 
af frönskum snyrti sem horfði 
á fallega lakkaðar bifreiðar í 
kringum 1930. Hún fékk þá flugu 
í höfuðið að neglur hlytu að vera 
sérlega glæsilegar lakkaðar eins 
og bílar. Hollywoodstjörnur tóku 
lakkið strax í sína þjónustu sem 
þótti ótrúlega flott. Stjörnur eins 

og Mae West og Rita Hayworth 
og seinna Marlene Dietrich voru 
myndaðar með fallegar, rauðar 
neglur og langar sígarettur. 
Það er merkilegt að naglalakkið 
komst í tísku á kreppuárunum 
þegar almenningur var dapur og 
hafði lítið milli handanna. Þetta 
var því ódýr lausn til að gefa líf-
inu lit. Merkilegt að enn á ný, í 
miðri heimskreppunni, virðist 

naglalakk í áberandi 
litum, með pallíettum 
og jafnvel álímdar 
neglur úr plasti með 
alls kyns skrauti, 
vera í sókn í götu-
tískunni. Neglurnar 
geta verið með sem-
ilíusteinum, blóma-
mynstri og slagorð-
um eins og „Yes 
we can“, svo dæmi 
sé nefnt. Spurning 
hvort þarna sé enn á 
ferðinni ódýr aðferð 
til að hressa upp á 
annars litlaust útlit. 

Í kreppunni unnu konur 
hörðum höndum til dæmis 
í verksmiðjum og hend-
ur þeirra báru þess merki. 
Hvítar hendur með rauðum 
nöglum þóttu því afskaplega 
„chic“. Í dag eru lökkin eins 
og varalitir og augnskuggar, 
tugir nýrra lita í boði á hverri 
árstíð.

Franskur málari og bókarhöf-
undur, Camille Saint-Jacques, 
greinir förðunartísku í bók sem 
hún hefur skrifað. Hún segir 
neglur leifar af klóm frumdýrs-
ins sem mannskepnan hafi tekið 
upp á að setja í forgrunn með 
málningu sem tælingartól. 

bergb75@free.fr 

Pallíettur og Yes we can-plastneglur
Hönnuður Loewe, Stuart Vevers, 
lítur vor og sumar næsta árs 
björtum augum. 

Bjartir og sumarlegir litir voru 
allsráðandi á tískusýningu Loe-
wes á tískuvikunni í París sem 
haldin var nú á haustmánuð-
um. Hvort sem um var að ræða 
pils eða buxur, varalit eða augn-
skugga, tösku eða skó, var lita-
spjald Stuarts Vevers, hönnuðar 
Loewe, stútfullt af björtum litum 
sem ættu að geta komið hverjum 

sem er í sumarskap. 
Vevers lagði mikla 

áherslu á fylgihluti 
í þessari nýjustu 
línu sinni og voru 
töskur Vevers í 
senn klassískar og 

skemmtilegar, 
með elegant 
sniði í glað-
legum 
litum. Skór 
Vevers 
voru með 
litlum hæl 
sem setti 
sportleg-
an svip á 
klæðnað 

fyrirsætn-
anna, sem 
í  þet t a 
skiptið 
áttu ekki 
í erfið-
leikum 
með að 

þramma 
tískupall-

ana vegna fóta-
búnaðarins.

- jbá

Bjartur 
Loewe

Bjartir litir eru það sem 
koma skal næsta vor 
hjá Loewe.

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18. Lau. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.misty.is

TVEIR ALVEG 
HRIKALEGA 

FLOTTIR

teg. 100161 - létt fylltur og virkilega 
þægilegur í BC skálum á kr. 4.350,- 

buxur í stíl á kr. 1.990,-

teg. 7273 - mjög fallegur blúnduhaldari 
í BC skálum á kr. 4.350,- 
buxur í stíl á kr. 1.990,-

SKARTHÚSIÐ
LAUGAVEGI 44
SÍMI 562 24 66

Tilvalin jólagjöf  
Ný sending af vinsælu 

hringtreflunum - mjúkir, 
hlýir og flottir. Einnig mikið 

úrval af húfum, treflum, vett-
lingum, grifflum, hnésokkum 

og legghlífum. 

Barnafatnaður frá Ej sikke lej , Mini A
Ture, Bifrost og Danefae. Sokkabuxur
frá Melton og íslensku merkin Rendur
og Sunbird .

20% afsláttur á öllum vörum frá Ej
sikke lej, Mini A Ture og Bifrost.

Laugavegi 61 - 101 Reykjavík - S: 552 7722

• Kjólar
• Kjólabolir
• Bolir
• Peysur
• Pils

• Leggings
• Buxur
• Jakkar
• Yfirhafnir
• Skart og klútar

Full búð af nýjum
og flottum fötum
fyrir flottar konur 

Stærðir 40-60

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
FRÉTTIR

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá París
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Nú fögnum við þeim árangri 
að kvennalandsliðið okkar er 
að taka þátt í stórmóti í fyrsta 
sinn. Þessu hefur verið beðið 
eftir, en það kom ekki af sjálfu 
sér.

Stórstígar framfarir hafa 
átt sér stað í kvennaboltanum 
á undanförnum árum auk þess 
sem mikill metnaður er hjá 
stúlkunum. Einnig hafa þær 
gott bakland á áhorfendabekkj-
unum og margar eiga foreldra 
sem hafa fylgt þeim öll árin í 
boltanum.

Fyrir fjórum árum var stefna 
HSÍ sett á stórmót og reynt að 
skapa umgjörð sem drægi að 
stuðningsaðila sem væru til í 
að standa við bakið á átakinu. 
Fyrirtækin Lyfja, Míla og Ís-
landspóstur brugðust vel við 
og svara því hvert fyrir sig hér 
í blaðinu af hverju þau eru með. 
Þá var VR stuðningsaðili fyrstu 
tvö árin og ber að þakka það.

Umfjöllun hefur aukist jafnt 
og þétt í fjölmiðlum og fylgja 
Fréttablaðið, Morgunblaðið og 
RÚV okkur á EM. Það er já-
kvætt fyrir sjálfstraust lítill-
ar þjóðar að stimpla sig enn 
einu sinni inn á meðal þeirra 
bestu, þar viljum við Íslending-
ar ávallt vera. 

Með þessu blaði er reynt að 
veita smá innsýn í handbolta-
heiminn og er það von okkar að 
lesturinn veiti ánægju um leið 
og við þökkum þeim fjölmörgu 
sem studdu verkefnið.

Áfram Ísland!

Við viljum allt-
af vera á meðal 
þeirra bestu

Landliðsnefnd kvenna Frá vinstri: 
Guðbjörg Jónsdóttir, Þorbjörg Gunn-
arsdóttir og Aðalheiður Pálmadóttir. 
Sitjandi er Árni Þór Árnason. Á 
myndina vantar Helgu H. Magnús-
dóttur og Ásmund Jónsson.

S elfyssingurinn Þórir Her-
geirsson er þjálfari eins 
allra besta landsliðs heims, 

norska landsliðsins, sem á undan-
förnum ellefu árum hefur orðið 
heims-, Evrópu- og Ólympíumeist-
ari. Þórir var lengi aðstoðarþjálf-
ari Marit Breivik sem náði þessum 
glæsilega árangri með liðið en tók 
við sem aðalþjálfari þegar Breivik 
hætti í fyrra.

Þóri tókst að koma liðinu á verð-
launapall á sínu fyrsta stórmóti er 
Norðmenn unnu til bronsverðlauna 
á HM í Kína í fyrra. Nú stefnir 
hann á gull enda liðið á heimavelli 
að þessu sinni. Evrópumeistara-
mótið, sem hefst hinn 7. desember 
næstkomandi, fer fram í Noregi og 
Danmörku.

„Undirbúningurinn gengur 
þokkalega. Maður vildi auðvitað 
hafa alla leikmenn fríska en þannig 
er það yfirleitt ekki í þessum 
bransa,“ segir Þórir í samtali við 
Fréttablaðið. „Það er ávallt áskor-
un að koma liðinu saman og gera 
ráðstafanir vegna heilsufars leik-
manna og fleira í þeim dúr. En ef 
okkur tekst að halda góðum dampi 
á liðinu eigum við möguleika á að 
fara langt og koma liðinu í baráttu 
um verðlaun. En að spila á heima-
velli getur verið eins og tvíeggja 
sverð. Hann getur reynst dýrmæt-
ur en einnig hættulegur því kröf-
urnar vilja verða enn meiri þegar 
leikið er heima. Við höfum undir-
búið okkur eins vel og kostur er og 
tökum því sem verða vill.“

ÁTJÁN VERÐLAUN Á 24 ÁRUM
Norðmenn eru vanir mikillar vel-
gengni hjá landsliði sínu. Það er 
ekki furða enda hafa norsku stúlk-
urnar fjórum sinnum orðið Evr-
ópumeistarar í þau átta skipti sem 
keppnin hefur verið haldin. Þar 
af hafa þær fagnað sigri á síðustu 
þremur mótum í röð. Reyndar 
hefur þeim aðeins einu sinni mis-
tekist að komast á verðlaunapall á 
þessum átta mótum en það var árið 
2000. Annars er árangurinn fjögur 
gull, tvö silfur og eitt brons.

Þótt ótrúlega megi virðast hafa 
Norðmenn alls átján sinnum unnið 
til verðlauna á stórmótum í hand-
bolta síðustu 24 árin. Þórir segist 
þó ekki leiða hugann mikið að því 
og er ekki hræddur við að takast á 

við þær miklu kröfur sem gerðar 
eru til liðsins.

TEK ÁSKORUNINNI
„Fólk er góðu vant og enginn spyr 
hvort önnur lið séu góð eða ekki. 
Það er krafa um að vera í toppbar-
áttunni ég hefði ekki tekið að mér 
þessa stöðu ef ég hefði ekki verið 
tilbúinn að takast á við það,“ segir 
Þórir. „Þess fyrir utan er mikill 

metnaður í leikmannahópnum og 
við viljum öll ná langt. Við höfum 
þó inni á milli lent í mótum þar sem 
við höfum lent í basli. Þetta gengur 
því ekki alltaf eins og í sögu.“

Norska landsliðið hefur tekið 
nokkrum breytingum síðan liðið 
varð bæði Evrópu- og Ólympíu-
meistari árið 2008. „Um helming-
urinn af liðinu er eftir – góður 
kjarni 5-6 lykilleikmanna sem eru 
í kringum þrítugsaldurinn. Þess 
fyrir utan erum við með yngri 
leikmenn, þar af þrjár sem urðu 
heimsmeistarar í flokki U-20 liða 
nú í sumar. Ég myndi ekki segja 
að um kynslóðaskipti sé að ræða 
því við viljum frekar gera þetta 
smám saman. Handbolti er reynsl-
uíþrótt og því hættulegt að missa 
of marga sterka leikmenn á einu 
bretti,“ segir Þórir.

MARGAR STERKAR ÞJÓÐIR
Hann segir stefna í jafna og spenn-
andi keppni á EM. „Það eru mörg 
góð lið að keppa og það er mun meiri 
breidd í alþjóðlegum bolta í dag en 
fyrir 10-15 árum. Það eru mörg lið 
sem geta blandað sér í toppbarátt-
una. Það sést best á því að allir riðl-
arnir eru gríðarlega sterkir.“ Nor-
egur og Rússland hafa átt mestri 
velgengni að fagna í gegnum árin 
og þá hafa Ungverjar og Frakkar 
einnig oft blandað sér í baráttuna 
um verðlaun. Þórir á von á að það 

verði einnig tilfellið nú, en að fleiri 
lið geti blandað sér í slaginn. „Þjóð-
verjar eru með skemmtilegt lið sem 
þeir hafa verið að yngja upp síðustu 
árin, Spánverjar og Rúmenar eru 
líka með geysisterk lið og þá hafa 
Svíar tekið miklum framförum og 
hafa verið við það að slá í gegn á 
stórmóti. Danirnir geta líka orðið 
hættulegir ef allir þeir leikmenn 
sem hafa verið að glíma við meiðsli 
geta verið með. Svo eru það þjóð-
irnar frá Balkanskaga – þær geta 
strítt og eyðilagt fyrir mörgum þótt 
þær verði ekki endilega með í topp-
baráttunni,“ segir Þórir. „Ég á von 
á afar erfiðri keppni fyrir okkur.“
 eirikur@frettabladid.is

Óhræddur við kröfurnar í Noregi
● Þórir Hergeirsson er landsliðsþjálfari Noregs, eins allra sterkasta landsliðs heims, sem spilar nú á heimavelli. Norðmenn 
hafa alls fjórum sinnum orðið Evrópumeistarar og hafa einokað titilinn síðustu sex árin. 

● ÆTLAÐI BARA AÐ VERA HÉR Í 2-3 ÁR  „Upphaflega ætlaði 
ég bara að vera hér úti í 2-3 ár en þau eru nú orðin 24,“ segir Þórir 
Hergeirsson sem hefur náð langt sem handknattleiksþjálfari í Noregi á 
þessum tíma. 

„Ég er Selfyssingur og tók þátt í því að byggja upp handboltastarfið þar 
frá því að íþróttahúsið var byggt árið 1978. Ég spilaði með 
yngri flokkunum og í næstefstu deild með meistaraflokki 
félagsins. Svo ákvað ég að fara í nám í Íþróttaháskólanum í 
Ósló,“ segir Þórir. Hann hafi fljótlega eftir það farið á fullt í 
þjálfuninni.

„Ég spilaði með til að byrja með en hætti því þó fljót-
lega og hef stundum séð eftir því. En ég var nú aldrei í 

neinum landsliðsklassa og þá fannst mér alveg eins 
gott að einbeita mér að þjálfuninni.“

Þórir hóf störf hjá norska handboltasamband-
inu árið 1994 eftir að hafa þjálfað félagslið í 
nokkur ár, þar af karlalið Elverum í fimm ár. 
Hann á norska eiginkonu og þrjú börn á aldrin-
um 10-17 ára. Og það er ekki útlit fyrir að hann 
sé á heimleið í bráð.

„Ég reyndi nú á sínum tíma að plata konuna 
með mér heim til Íslands. En það varð ekkert úr 
því enda höfum við það mjög gott hér.“

ÁRANGUR NOREGS

Árangur Norðmanna á stórmótum 
undanfarinn áratug:

EM 2000 6. sæti
Ólympíuleikarnir 2000 Brons
HM 2001 Silfur
EM 2002 Silfur
HM 2003 6. sæti
EM 2004 Gull 
HM 2005 9. sæti
EM 2006 Gull
HM 2007 Silfur
EM 2008 Gull
Ólympíuleikarnir 2008 Gull
HM 2009 Brons

Þórir Hergeirsson hefur stýrt norska landsliðinu í rúmt ár en var áður aðstoðarmaður  Marit Breivik til fjölda ára. NORDIC PHOTOS/AFP

Útgefandi: HSÍ
Ábyrgðarmaður: Árni Þór Árnason

Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt 
Freyr Jónsson s. 512 5411

Þórir Hergeirsson er ekki eini ís-
lenski þjálfarinn í Noregi en æ 
fleiri íslenskir handknattleiks-
þjálfarar hafa ákveðið að freista 
gæfunnar í Noregi á síðustu árum.

Nægir þar að nefna menn eins 
og Ágúst Jóhannsson, fyrrum 
landsliðsþjálfara kvenna, Gunnar 
Magnússon, aðstoðarmann karla-
landsliðsins, Alfreð Finnsson, 
fyrrum þjálfara Gróttu, sem og þá 
Ólaf Sveinsson og Halldór Harra 
Kristjánsson.

Þá spila einnig fjölmargir ís-
lenskir handknattleiksmenn í 
Noregi.

Fleiri þjálfa 
í Noregi



Við ákváðum að styðja stelpurnar 

í handboltanum til þess auka 

tækifæri þeirra til þess að sýna getu 

sína. Meirihluti starfsmanna og 

viðskiptavina Lyfju eru líka konur 

svo okkur þótti passa vel að styðja 

við konur. Stelpurnar hafa sýnt hvað 

í þeim býr og við erum afar stolt af 

árangri þeirra.

Þorgerður Þráinsdóttir
Forstöðumaður verslana- og 
markaðssviðs.

Míla leggur áherslu á að fyrirtæki taki 

samfélagslega ábyrgð. Stefna Mílu 

er að taka virkan þátt í uppbyggingu 

á íslensku þjóðfélagi. Frá upphafi 

ákvað Míla að leggja lóð sitt á 

vogarskálarnar með stuðningi við 

uppbyggingu afreksíþrótta á Íslandi 

með samstarfi við Fimleikasamband 

Íslands til þriggja ára. Handbolti 

kvenna er í mikilli sókn hérlendis og 

Míla vill leggja sitt af mörkum til að 

tryggja að sú sókn haldi áfram. Það 

er með mikilli ánægju sem Míla tekur 

þátt í þessari uppbyggingu og við 

óskum þess að kvennaboltinn nái jafn 

miklu flugi og karlaboltinn hefur náð. 

Með sams konar stuðningi er enginn 

efi á því.

Míla hefur þar að auki mótað sér 

stefnu í lýðheilsumálum. Fyrirtækið 

leggur mikla áherslu á líkamlegt og 

andlegt heilbrigði starfsmanna sinna. 

Til þess að efna lýðheilsumarkmið 

sín styður Míla starfsmenn til 

heilbrigðrar hreyfingar og almennrar 

hollustu. Stuðningur Mílu við 

handboltalandslið kvenna fellur vel að 

lýðheilsustefnu Mílu.

Eva Magnúsdóttir, 
forstöðumaður hjá Mílu ehf.

Pósturinn hefur alltaf lagt metnað 

sinn í að styrkja öflug og þörf málefni 

og við viljum láta gott af okkur leiða 

varðandi m.a. heilbrigði, menningu, 

listir og íþróttauppbyggingu í landinu.

Það að Pósturinn styrki landslið 

kvenna í handknattleik er því hluti af 

stefnu fyrirtækisins að efla íþróttir 

og þá sérstaklega kvennaíþróttir. 

Við fögnum því tækifæri að geta 

starfað með HSÍ og hvetja til áhuga 

á kvennaíþróttum en áður hefur 

Pósturinn t.d. styrkt kvennalandsliðið í 

knattspyrnu.

Við bíðum spennt eftir að fylgjast 

með hvernig stelpunum okkar gengur 

á EM í desember og sendum þeim 

baráttukveðjur frá öllu starfsfólki 

Póstsins.

Ágústa Hrund Steinarsdóttir
Forstöðumaður markaðsdeildar.

Hvers vegna við styðjum kvennaboltann?

Aðalstyrktaraðilar kvennalandsliðs Íslands á EM 
eru Lyfja, Míla og Pósturinn
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Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
þingkona og handboltadómari, 
lærði dómgæslu eftir dómara-
skandal í leik ÍR. „Eins og vinkona 
mín segir söguna þá vorum við ÍR-
stelpurnar í Tumerik að keppa og 
það varð skandall í dómaragæsl-
unni. Við ræddum mikið hvern-
ig við gætum lagað þetta því ekki 
þýddi að fjasa í dómaranum. Ég fór 
í framhaldinu á dómaranámskeið. 
Ákvað bara að gera þetta sjálf, 
eins og maður gerir oft, veður bara 
í verkin,“ segir Þorgerður Katrín 
og dómarastarfið átti vel við hana. 
„Ég hef óskaplega gaman af íþrótt-
inni sem slíkri og fannst ótrúlega 
skemmtilegt að fara þessa leið.“

Þorgerður dæmdi aðallega leiki 
í kvennahandboltanum en þó tvo 
leiki í efstu deild karla. Hún segir 
þolinmæði það helsta sem prýða 
þurfi góðan dómara. „Þolinmæði 
og að hafa skilning á því að þeir 
sem verið er að dæma hjá eru lif-
andi verur með tilfinningar. Það 

sem við erum að dæma getur auð-
vitað farið í taugarnar á þeim og 
á því verður maður að hafa skiln-
ing upp að vissu marki. Ég hafði 
þá reglu að ef menn voru mikið að 
þusa 15 sekúndum eftir brot þá fór 
ég að spjalda en ég var ekki mjög 
spjaldaglöð varðandi kjafthátt 
nema það væri eitthvað svívirði-
legt. En það var alls ekki mikið um 
það,“ segir hún. 

Gæti það verið vegna þess að 
kona var í dómarahlutverkinu? 
„Einu sinni sagði einn dómar-
inn við mig að það væri áberandi 
minna um svívirðingar þegar ég 
væri að dæma, leikmenn vildu 
kannski sýna að þeir væru vel 
upp aldir. Einu sinni dæmdi ég 
bikarúrslitaleik hjá körlum á Húsa-
vík. þá sagði þar ein kona: „Jem-
inn, það er kona dómari!“ Ég átta 
mig ekki enn þá hvort þetta var 
hneykslunartónn eða hvort hún 
meinti að loksins væri eitthvað að 
breytast í þessum málum.“

Spjald eftir 15 sekúndur

Oddný Sigsteinsdóttir er fyrrver-
andi landsliðskona í handbolta og 
hún spilaði einnig með Fram á 
sínum tíma. Hún segir að fyrir-
komulagið á landsliðinu hafi verið 
svipað þegar hún var að spila og nú 
og að það hafi verið skemmtilegt og 
heilmikil upphefð að vera í lands-
liðinu. „Ég spilaði með landsliðinu í 
fimmtán ár en leikirnir voru færri 
en þeir sem stelpurnar spila núna,“ 
segir hún. Aðspurð segist hún að-
eins fylgjast með landsliðinu í dag, 
þó hún mæti ekki endilega á leikina. 
„Boltinn er hraðari og þar af leið-
andi skemmtilegri núna en þegar ég 
var að spila. Líklega eru stelpurnar 
með mun meira úthald í dag.“ 

Oddný er hins vegar hörð á því að 
stelpurnar verði að sækja meira í að 
fá að spila úti. Hún segir að íslenska 
kvennalandsliðið verði ekkert betra 
nema stelpurnar nenni að leggja það 
á sig að reyna að komast til útlanda 

að spila. „Hjá strákunum er enginn 
alvöru handboltaspilari nema hann 
fari eitthvað út.“  

Oddný telur einnig mikilvægt að 
bíða ekki of lengi með að fara út. 
„Ég var sjálf 28 ára þegar ég hélt 
til Noregs að spila. Þegur ég lít til 
baka finnst mér að ég hefði átt að 
fara strax um tvítugt,“ segir hún 
og telur að kvennahandboltinn hér 
á landi sé á miklu lægra plani en 
hjá nágrannalöndunum og þar spili 
smæð landsins inn í. 

Aðspurð um hvort hún telji að 
stelpurnar falli of mikið í skuggann 
af karlalandsliðinu segir hún að 
það sé að einhverju leyti verðskuld-
að. „Meðan stelpurnar sýna ekki 
getulega það sama og strákarnir á 
heimsmælikvarða, er það réttlátur 
skuggi sem fellur á kvennalandslið-
ið.“ Engu að síður hlakkar hún til að 
fylgjast með stelpunum í komandi 
leikjum. 

Verða að sækja út

Oddný Sigsteinsdóttir, sjúkraþjálfari og fyrrverandi landsliðskona í handbolta, telur 
mikilvægt að handboltakonur spili með erlendum liðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hrafnhildur Skúladóttir er önnum 
kafin kona. Þrátt fyrir að vera 
orðin þrjátíu og þriggja ára spil-
ar hún enn með meistaraflokki 
Vals í handbolta auk þess að leika 
með kvennalandsliðinu. Þá vinnur 
hún sem umsjónarkennari fjórða 
bekkjar í Hofstaðaskóla ásamt því 
að þjálfa litlar stelpur í handbolta. 
Þess utan sinnir hún fjölskyldu og 
börnum. 

„Þetta er púsluspil sem gengur 
upp og er vel þess virði,“ segir 
Hrafnhildur sem kemur úr mik-
illi handboltafjölskyldu. „Við 
erum sex systkinin, fimm stelp-
ur og einn strákur og höfum öll 
æft handbolta auk þess sem fjórar 
af okkur systrunum höfum verið 
í landsliðinu.“ En hvaðan kemur 
þessi gríðarlegi handboltaáhugi 
fjölskyldunnar? „Ég ólst upp í 

Breiðholti og þar var mikill upp-
gangur í íþróttinni. Það voru 
margir sem æfðu og voru jafnvel 
a, b, c og d-lið í hverjum flokki.“ 
Hrafnhildur segir foreldra sína 
hafa hvatt þau systkinin áfram 
alla tíð. „Það er ótrúlegt hvað þau 
hafa nennt að mæta á leiki hjá 
okkur upp alla flokka og ég man 
meira að segja eftir mömmu fár-
veikri uppi í stúku á mikilvægum 
leik.“ 

En ætli dætur Hrafnhildar hafi 
erft handboltaáhugann? „Þessi 
eldri sem er tíu ára er farin að 
æfa með Val og sú yngri sem er 
þriggja ára er farin að kasta bolta 
hér heima. Hún kastar bæði með 
hægri og vinstri og eru miklar 
vonir bundnar við að hún verði 
örvhent enda opnar það fleiri 
möguleika.“ - ve

Púsluspil sem gengur upp

Hrafnhildur segir það vel ganga upp 
að vera handboltakona og mamma. 
Hér er hún ásamt nemendum sínum í 
Hofstaðaskóla. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þórdís Rúnarsdóttir er hand-
boltamamma af Guðs náð og á 
met í fjölda landsliðskvenna.

„Íþróttir skipta höfuðmáli í upp-
eldi barna því útrásin er góð, fé-
lagsskapurinn skemmtilegur og 
dýrmæt vinatengsl sem myndast. 
Handbolti hefur því reynst fjár-
sjóður að komast í,“ segir Þórdís 
Rúnarsdóttir, sjúkraliði og hand-
boltamamma fimm dætra og eins 
sonar sem öll hafa náð miklum ár-
angri í handbolta, en fjórar dætra 
hennar hafa spilað með lands-
liðinu, þar af tvær núna, sem er 
Hrafnhildur, sú elsta, og Rebekka, 
sú yngsta. Einnig voru tvíburarnir 
Dagný og Drífa í landsliðinu áður 
en standa nú í barneignum, og 
þau Hanna Lóa og Daði leika með 
meistaraflokkum sinna liða, þar af 
varð Daði bikarmeistari með ÍR.

„Það er engin ein skýring á þess-
um mikla handboltaáhuga. Syst-
kinin eru öll miklir og góðir vinir. 
Hrafnhildur ruddi brautina fyrir 
systkini sín; hún byrjaði barn-
ung í fimleikum og allur hópurinn 
fylgdi á eftir. Átta ára prófaði hún 
svo handbolta og þótti svo gaman 
að hin vildu prófa líka og allar 
götur síðan hefur áhuginn verið 
brennandi,“ segir Þórdís sem sjálf 

stundaði frjálsar íþróttir á yngri 
árum, en maður hennar, Skúli Guð-
mundsson, var mikið í fótbolta. 

En hvernig skýrir Þórdís fram-
úrskarandi árangur barna sinna í 
handboltaíþróttinni?

„Ja, það er spurning. Börnin 
hlutu afar venjulegt og frjálst upp-
eldi, og alls ekki strangt. Ég hef 
alltaf unnið úti og ávallt á nætur-
vöktum meðan ég var að ala þau 
upp. Með því gat ég alltaf verið til 

staðar fyrir þau. Það kostaði vita-
skuld mikla keyrslu milli staða 
og drjúgan tíma í áhorf á leiki, og 
þá hentaði ekki að vinna á dag-
inn eða kvöldin. Ég vann því bara 
á næturnar og svaf þegar hent-
aði, því ég get alltaf sofnað og 
sef enn í stuttum skorpum,“ segir 
Þórdís og kvittar undir að börn-
um sé mikils virði að foreldrar 
þeirra séu til staðar og fylgist með 
íþróttaiðkunum þeirra.

„Það skiptir öllu, sem og hrós 
fyrir góða ástundun og árangur. 
Frá fyrstu tíð hef ég mætt á allar 
keppnir og geri enn. Það hefur auð-
vitað verið stíf dagskrá, en ég var 
alltaf heppin að flokkarnir voru 
ekki með sömu helgar undirlagðar. 
Lífið hefur því snúist um handbolta 
og maður búinn að alast mikið upp 
í íþróttahúsum,“ segir Þórdís og 
hlær dátt, en til þessa hefur hún 
gert mæðra best í fjölda landsliðs-
kvenna í handbolta.

„Ég stefndi nú ekki að því að 
eignast svo stóran barnahóp en 
hef haft ómælda gleði af þeim. 
Mér hefur aldrei þótt erfitt að 
vera með svo mörg börn, því þau 
hafa svo mikinn félagsskap hvert 
af öðru. Nú þegar á ég sjö barna-
börn og það elsta er byrjað í hand-
bolta, og auðvitað er amma byrjuð 
að horfa á hana líka.“ - þlg

Handbolti fjársjóður barna
Handboltasystkinin knáu í einni kös, samhent og mestu mátar: Hanna Lóa 24 ára og Daði 28 ára í efri röð, og Dagný 30 ára, 
Rebekka Rut 22 ára, Hrafnhildur 33 ára og Drífa 30 ára í neðri röð. 

Þórdís segir íþróttaiðkun barna kosta 
tíma og peninga, en sú fjárfesting sé 
miklum mun verðmætari en verðbréf.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir, þingkona og 
handboltadómari, leyfir 
15 sekúndna raus áður 
en spjaldið fer upp.
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Fyrsta kvenkyns dómaraparið 
á Íslandi í handknattleik eru 
þær Guðrún Dóra Bjarna-
dóttir og Ragna Karen 
Sigurðardóttir.

Þær Guðrún Dóra og Ragna Karen 
hafa lengi verið viðloðandi hand-
bolta. Þær byrjuðu ungar að æfa 
og spiluðu lengi saman. Báðar 
eru þær hættar spilamennsku að 
mestu leyti en þær tóku nýverið 
dómarapróf og eru fyrsta kven-
kyns dómaraparið á Íslandi.

En af hverju ákváðu þær að taka 
dómarapróf og hvað var það sem 
heillaði við að verða dómari?

„Ég er nú svo stjórnsöm og hef 
mitt álit á leiknum þannig að loks-
ins fæ ég að stjórna einhverju. Við 
vorum búnar að pæla í þessu lengi 
og svo settu meiðsli og aldur strik 
í reikninginn þannig að ég get 
ekki spilað mikið lengur. Þetta er 
mín leið til að halda mér í kring-
um boltann,“ svarar Guðrún Dóra 
en Ragna segist lengi hafa þjálfað 
og dæmt á æfingum. „Og síðan var 
maður að dæma fyrir félaga líka 
og eitt hefur leitt af öðru.“

Guðrún Dóra bætir við: „Það er 
eftirsótt núna að hafa stelpur að 
dæma. Við erum fyrsta kvenkyns 
dómaraparið, en nokkrar konur 
voru komnar í það á undan okkur. 
Ég er búin að vera í kringum þetta 

í 16 ár. Þú leggur ekkert í þetta ef 
þú hefur aldrei horft á handbolta 
áður.“

Og báðum tveim líkar vel við 
dómarahlutverkið. „Ég myndi nú 
segja að það væri skemmtilegra 
að vera leikmaður. En þegar ald-
urinn færist yfir og líkaminn verð-
ur lúinn þá er það kannski ekki í 
boði. Til þess að vera góður dóm-
ari þarf maður að vera fastur fyrir, 
með yfirsýn og yfirvegun. Síðan 

hjálpar til að vera með skilning á 
leiknum,“ segir Guðrún Dóra.

Ragna segir mjög gaman að vera 
dómari. „Ég hef ekki beint áhuga 
lengur á að spila handbolta, þó að 
það hafi auðvitað verið gaman að 
vera leikmaður. Sem dómari þarf 
maður aðallega að hafa góðan leik-
skilning á handboltanum. Maður 
þarf að standa fastur á sínu en 
auðvitað gera dómarar líka mistök 
eins og hver annar leikmaður.“

Röggsamir dómarar 

Guðrúnu Dóru og Rögnu Karen líkar vel dómarahlutverkið en þær tóku nýverið 
dómarapróf. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Gauti Grétarsson er sjúkraþjálf-
ari hjá Sjúkraþjálfun Reykjavík-
ur og hefur starfað sem slíkur í 
25 ár. Þá hefur hann einnig þjálf-
að handbolta fólk frá árinu 1978. 
Gauti hefur í nokkurn tíma haft 
miklar áhyggjur af heilsu, þjálf-
un og uppbyggingu íþróttafólks á 
Íslandi. Segir hann varla talað við 
þjálfara í dag um frammistöðu liðs 
nema minnst sé á hve meiðsli leik-
manna séu mikil.

„Ég tel að þjálfun íþróttafólks 
þurfi að vera betri og að fara verði 
í það með skipulögðum hætti að 
skoða íþróttafólk með tilliti til þess 
hvort það sé í nógu góðu ástandi til 
að stunda íþróttina,“ segir hann og 
líkir þessu við ástandsskoðun bíla. 

Gauti segir mikla kyrrsetu og 

tölvunotkun hafa slæm áhrif á stoð-
kerfið. Hann segir margt íþrótta-
fólk meiðast eftir að hafa setið og 
staðið í slæmum stöðum allan dag-
inn, auk þess sem það hiti illa upp 
og sé því ekki tilbúið í þau átök sem 
íþróttin krefst.  

Að hans mati er ekki hægt að 
hefja þjálfun á íþróttafólki nema 
vita hver líkamleg staða þess er. 
Gauti notar meðal annars tæki frá 
íslenska sprotafyrirtækinu KINE 
til að skoða og meta íþróttafólk. 
„Ég nota þau til að meta styrk- 
og veikleika einstaklinga,“ segir 
hann og kallar þetta leitina að 
týndu vöðvunum. Hann segir að 
með hreyfimati náist að finna réttu 
vöðvana og fá þá til að vinna á rétt-
um tíma þegar á þarf að halda.

Áhyggjur af íþróttafólki

Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari vill að íþróttamenn fari í reglulegar skoðanir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þökkum stuðninginn

styður 
kvennahandbolta
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ANNA ÚRSÚLA 
GUÐMUNDSDÓTTIR
Landsleikir: 56 Mörk: 130
Aldur:  25 ára 
Leikstaða:  Línumaður 
Félagslið:  Valur 
Starf:  Þjónustufulltrúi hjá 
Eimskip og er að klára BA-
ritgerð í stjórnmálafræði.

ARNA SIF PÁLSDÓTTIR
Landsleikir: 46 Mörk: 51
Aldur:  22 ára 
Leikstaða:  línumaður 
Félagslið:  Esbjerg (Danmörku) 
Starf:  Nemi.

ÁSTA BIRNA GUNNARSDÓTTIR
Landsleikir: 33 Mörk: 49
Aldur:  26 ára 
Leikstaða:  Vinstri hornamaður 
Félagslið:  Fram
Starf:  Nemi í hagfræði.

BERGLIND ÍRIS HANSDÓTTIR
Landsleikir: 99 Mörk: 3
Aldur:  29 ára 
Leikstaða:  markvörður 
Félagslið:  Fredrikstad (Noregi) 
Starf:  Hjúkrunarfræðingur.

RAKEL DÖGG BRAGADÓTTIR
Landsleikir: 69 Mörk: 210
Aldur:  24 ára 
Leikstaða:  miðjumaður/skytta 
Félagslið:  Levanger (Noregi) 
Starf:  Hagfræðingur í 
atvinnumennsku.

STELLA SIGURÐARDÓTTIR
Landsleikir: 23 Mörk: 45
Aldur:  20 ára 
Leikstaða:  vinstri skytta 
Félagslið:  Fram 
Starf:  Nemi við HÍ.

KAREN KNÚTSDÓTTIR
Landsleikir: 16 Mörk: 41
Aldur:  20 ára 
Leikstaða:  miðjumaður 
Félagslið:  Fram 
Starf:  Nemi.

REBEKKA RUT SKÚLADÓTTIR
Landsleikir: 13 Mörk: 9
Aldur:  22 ára 
Leikstaða:  vinstra horn 
Félagslið:  Valur 
Starf:  Nemi.

RUT JÓNSDÓTTIR
Landsleikir: 30 Mörk: 53
Aldur: 20 ára
Leikstaða: Hægri skytta.
Félagslið: Tvis Holstebro.
Starf: Nemi.

SÓLVEIG LÁRA KJÆRNESTED
Landsleikir: 43 Mörk: 90
Aldur:  25 ára 
Leikstaða:  hægra horn 
Félagslið:  Stjarnan 
Starf:  Móðir átta mánaða 
stúlku og í mastersnámi við HÍ.

ELÍSABET GUNNARSDÓTTIR
Landsleikir: 49 Mörk: 64
Aldur:  26 ára 
Leikstaða:  Línumaður 
Félagslið:  Stjarnan 
Starf:  nemi við HÍ.

HRAFNHILDUR ÓSK 
SKÚLADÓTTIR
Landsleikir: 121 Mörk: 487
Aldur:  33 ára 
Leikstaða:  vinstri skytta 
Félagslið:  Valur 
Starf:  Giftur kennari og móðir 
tveggja dætra.

HANNA GUÐRÚN 
STEFÁNSDÓTTIR
Landsleikir: 92 Mörk: 365
Aldur:  31 árs 
Leikstaða:  hægra horn 
Félagslið:  Stjarnan 
Starf:  Vinnur hjá Bros Gjafaver.

ÍRIS BJÖRK SÍMONARDÓTTIR
Landsleikir: 51 Mörk: 4
Aldur:  23 ára 
Leikstaða:  markvörður 
Félagslið:  Fram 
Starf:  Nemi í hjúkrunarfræði.

HARPA SIF EYJÓLFSDÓTTIR
Landsleikir: 24 Mörk: 52
Aldur:  23 ára 
Leikstaða:  skytta, miðja 
Félagslið:  Spårvägen (Svíþjóð) 
Starf:  Nemi í Stockholms 
Universitet.

GUÐRÚN ÓSK MARÍASDÓTTIR
Landsleikir: 3 Mörk: 0
Aldur:  21 árs 
Leikstaða:  markvörður 
Félagslið:  Fylkir 
Starf:  Nemi í hjúkrunarfræði 
við HÍ.

ÞORGERÐUR ANNA 
ATLADÓTTIR
Landsleikir: 4 Mörk: 1
Aldur:  18 ára 
Leikstaða:  vinstri skytta 
Félagslið:  Stjarnan 
Starf:  Nýflutt frá Danmörku og 
stefnir á nám eftir áramót.

SUNNA JÓNSDÓTTIR
Landsleikir: 13 Mörk: 12
Aldur:  21 árs 
Leikstaða:  skytta 
Félagslið:  Fylkir 
Starf:  Nemi í sjúkraþjálfun.

SUNNA MARÍA EINARSDÓTTIR
Landsleikir: 15 Mörk: 10
Aldur: 21 árs
Leikstaða:  Miðja/skytta
Félagslið:  Fylkir
Starf:  Nemi.

Stelpurnar 
okkar 

á EM 2010

FINNBOGI SIGURBJÖRNSSON
Aðstoðarþjálfari.

JÚLÍUS JÓNASSON
Landsliðsþjálfari.

ÞORBJÖRG GUNNARSDÓTTIR
Fararstjóri.

SÆRÚN JÓNSDÓTTIR
Sjúkraþjálfari.

STARFSMENN
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Leikjaniðurröðun á EM 2010
UNDANRIÐLAR

A riðill Álaborg

 ESP Spánn
 DEN Danmörk
 ROU Rúmenía
 SRB Serbía

Leikir
tveir á dag 7., 9., og 12. desember

Kl. Nr. Viðureign
17:15 1 ESP : ROU
19:45 2 DEN : SRB
17:15 3 SRB : ESP
19:45 4 ROU : DEN
17:15 5 ROU : SRB
19:45 6 ESP : DEN

Úrslit
þrjú efstu fara áfram í milliriðil

Sæti Lið Stig

1. ....................................   ......

2. ....................................   ......

3. ....................................   ......

4. ....................................   ......

B riðill Árósar

 MNE Svartfjallaland
 CRO Króatía
 RUS Rússland
 ISL Ísland

Leikir
tveir á dag 7., 9., og 12. desember

Kl. Nr. Viðureign
17:15 7 MNE : RUS
19:15 8 CRO : ISL
17:15 9 ISL : MNE
19:15 10 RUS : CRO
17:15 11 RUS : ISL
19:15 12 MNE : CRO

Úrslit
þrjú efstu fara áfram í milliriðil

Sæti Lið Stig

1. ....................................   ......

2. ....................................   ......

3. ....................................   ......

4. ....................................   ......

C riðill Larvik

 GER Þýskaland
 UKR Úkraína
 SWE Svíþjóð
 NED Holland

Leikir
tveir á dag 7., 8., og 10. desember

Kl. Nr. Viðureign
16:45 13 GER : SWE
18:45 14 UKR : NED
16:45 16 SWE : UKR
18:45 15 NED : GER
16:45 17 SWE : NED
18:45 18 GER : UKR

Úrslit
þrjú efstu fara áfram í milliriðil

Sæti Lið Stig

1. ....................................   ......

2. ....................................   ......

3. ....................................   ......

4. ....................................   ......

D riðill Lillehammer

 NOR Noregur
 HUN Ungverjaland
 FRA Frakkland
 SLO Slóvenía

Leikir
tveir á dag 7., 8., og 10. desember

Kl. Nr. Viðureign
17:15 20 HUN : SLO
19:15 19 NOR : FRA
17:15 22 FRA : HUN
19:15 21 SLO : NOR
17:15 23 FRA : SLO
19:15 24 NOR : HUN

Úrslit
þrjú efstu fara áfram í milliriðil

Sæti Lið Stig

1. ....................................   ......

2. ....................................   ......

3. ....................................   ......

4. ....................................   ......

MILLIRIÐLAR OG ÚRSLIT

● MILLIRIÐILL 1  Þrjú efstu liðin úr A- og B-riðli komast í 
riðilinn og taka með sér stigin úr innbyrðisviðureignum. Leik-
ið verður í Herning í Danmörku dagana 13.-16. desember.

● MILLIRIÐILL 2  Þrjú efstu liðin úr C- og D-riðli komast í 
riðilinn og taka með sér stigin úr innbyrðisviðureignum. Leik-
ið verður í Lillehammer í Noregi dagana 12.-15. desember.

● ÚRSLITAHELGIN  Undanúrslit og leikur um 5. sætið 
fara fram í Herning laugardaginn 18. desember. Úrslitaleik-
urinn fer fram í íþróttahöllinni í Herning sunnudaginn 19. 
desember.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar 
síðan Júlíus Jónasson tók við 
kvennalandsliðinu fyrir fjórum 
árum. Leikmannahópur lands-
liðsins fer sístækkandi og síðast-
liðið vor braut það ísinn er það 
tryggði sig inn á stórmót í fyrsta 
skipti.

„Það er mikil tilhlökkun að fara 
á þetta mót. Ég hef verið að reyna 
að smita stelpurnar af því hversu 
frábært það sé að fara á stórmót. 
Það hefur engin þeirra farið á 
svona mót áður, en ég þekki það 
vel frá mínum tíma sem leikmað-
ur í karlalandsliðinu. Það er líka 
mikilvægt að við gerum allt sem 
við getum til þess að vera vel 
undirbúnar og fara síðan á mótið 
og njóta þess,“ segir Júlíus.

ÆTLUM AÐ NÝTA OKKUR VANMAT 
ANDSTÆÐINGANNA
Þó svo að stelpurnar ætli að njóta 
þess að vera með á stórmóti í 
fyrsta skipti stendur ekki til að 
vera bara einhverjir túristar á 
mótinu. Það á að standa sig líka.

„Við höfum rætt það mikið að 
við ætlum ekki að vera þarna 
sem farþegar. Við erum auðvit-
að samt nýliðar á þessu móti og 
erum ekki hátt skrifuð hjá and-
stæðingum okkar. Það er akkúr-
at trompið okkar. Liðin munu ör-
ugglega vanmeta okkur og ef það 
gerist verðum við að vera klárar 
að koma andstæðingum okkar á 
óvart. 

Stelpurnar eru meðvitaðar um 
þennan möguleika og ætla sér að 
nýta hann. Þessar stelpur hafa 
keppt að þessu markmiði lengi og 
hafa metnað til þess að gera enn 
betur en bara að fara á stórmót. 
Þær eru hvergi bangnar,“ segir 
þjálfarinn ákveðinn.

VERÐUM KLÁRAR Í SLAGINN ÞEGAR 
BALLIÐ HEFST
Ísland tryggði sér þátttökurétt 
í mótinu síðasta vor og síðan 
þá hefur staðið yfir markviss 
undirbúningur sem Júlíus er 
ánægður með.

„Þetta hefur verið fínn undir-
búningur. Við fórum á mót í Hol-
landi sem var reyndar á óheppi-
legum tíma þar sem okkar tíma-
bil var ekki byrjað þá. Engu að 
síður mjög gott. Svo kom 20 ára 
lið Norðmanna í heimsókn sem er 

mjög sterkt lið. Svo förum við á 
stórt mót áður en stóri slagurinn 
hefst, sem er frábært. Stelpurnar 
ættu því að vera klárar í slaginn 
þegar ballið hefst,“ segir Júlíus.

Eins og áður segir er breiddin 
í íslenskum kvennahandbolta sí-
fellt að verða meiri og þar af leið-
andi verður alltaf erfiðara fyrir 
Júlíus að velja leikmannahóp sinn. 
Það er hlutur sem þjálfarar kalla 
lúxusvandamál.

„Það hefur gengið ágætlega að 
velja í hópinn en það er ekkert 

auðvelt. Auðvitað eru alltaf skipt-
ar skoðanir á liðsvalinu hjá bæði 
leikmönnum og þjálfurum. Það er 
þannig séð af hinu góðu. Við vilj-
um eiga stóran leikmannahóp. 
Landsliðsval verður síðan alltaf 
umdeilt, sama í hvaða íþrótt það 
er.

Ég fæ ekkert að heyra það 
mikið en geri mér grein fyrir 
því að gagnrýni er hluti af starf-
inu. Ef ég væri ekki til í að taka 
slíku myndi ég finna mér annað 
starf,“ segir Júlíus, sem telur sig 

fara með afar sterkan hóp til Dan-
merkur.

„Kjarninn í þessum hópi hefur 
verið lengi saman. Þegar ég kom 
að liðinu fyrir fjórum árum fór ég 
í að yngja liðið og sá mannskapur 
sem hefur verið meira og minna 
í hópnum síðan þá er farinn að 
þekkjast mjög vel.“

DRAUMURINN AÐ KOMAST 
Í MILLIRIÐIL
Ísland er í sterkum riðli á mótinu 
með Svartfellingum, Króötum og 
Rússum. Fyrir fram er talið að Ís-
land eigi mesta möguleika gegn 
Króötum en það er fyrsti leik-
ur liðsins í keppninni. Stelpurnar 
verða því að vera klárar frá fyrstu 
mínútu.

„Draumur okkar er að komast í 
milliriðil í þessu móti. Það er líka 
markmið okkar. Þá þurfum við að 
vinna einn leik í riðlinum og lík-
lega er mesti möguleikinn á því 
í fyrsta leiknum. Það væri stórt 
afrek að komast í milliriðil. Þetta 
eru mjög sterkar þjóðir allt saman 
og það þarf margt að ganga upp 
svo við náum markmiðum okkar. 

Liðið hefur aftur á móti háleit 
markmið og ætlar sér að ná þeim. 
Við höfum þegar náð frábærum 
árangri en við erum ekki til í að 
láta hann duga. Við viljum meira,“ 
segir þjálfarinn fullur metnaðar.

MUN KVEÐJA LIÐIÐ 
STOLTUR EFTIR MÓTIÐ
Júlíus er að þjálfa kvennalands-
liðið í dag samhliða starfi sínu hjá 
Val þar sem hann þjálfar karla-
lið félagsins. Þegar Júlíus tók við 
því starfi var ljóst að eitthvað yrði 
undan að láta og því mun hann 
segja skilið við stelpurnar eftir 
EM.

Ætlum ekki að vera farþegar
● Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari segir það vera draum íslenska liðsins að komast í milliriðil á EM í Danmörku. „Það væri frábær árangur,“ segir Júlíus 
en þrjú efstu liðin í riðli Íslands tryggja sér sæti í milliriðlinum. Júlíus mun hætta að þjálfa landsliðið eftir mótið en hann hefur þjálfað það í fjögur ár.

Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari segir stelpurnar ætla að nýta sér vanmat andstæðinganna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Helga H. Magnúsdóttir hefur 
átt óvenjulegan og einstakan 
feril í handboltanum, bæði 
sem leikmaður og stjórnar-
maður. Helga er eina íslenska 
konan sem hefur náð langt 
á alþjóðlegum vettvangi 
handboltans.  

Helga var kosin í mótanefnd Hand-
knattleikssambands Evrópu, EHF, 
árið 2000 og verksvið hennar er 
Evrópukeppni kvenna. Helga var 
þar með fyrsta konan sem kosin 
var til embættisstarfa hjá EHF. 
Eftirlitsstörf innan sambandsins 
komu svo í kjölfarið. 

„Ég byrjaði að æfa handbolta 
þegar ég var tíu ára og þrettán ára 
var ég farin að spila með meistara-
flokki kvenna í FH. Í meistara-
flokknum spilaði ég svo í tuttugu 
ár, þar af lengst með Fram, sem ég 
spilaði með frá árinu 1967,“ segir 
Helga. Á þeim tímapunkti þegar 
Helga hætti var hún nýbúin 
að eignast sitt þriðja barn en 
hætti ekki þess vegna, heldur 
var öxlin ónýt. 

Helga segir tímann með 
Fram hafa verið afar skemmti-
legan og liðið átti farsælan feril, 

vann til að mynda ein sextán mót 
á tímabilinu 1967-1981. Auk þess 
spilaði Helga með íslenska lands-
liðinu í handbolta. Meðan hún 
var leikmaður sinnti Helga einn-
ig stjórnarstörfum og hefur verið 
í stjórn Handknattleikssambands 
Íslands frá árinu 1984 og hefur 
setið í framkvæmdastjórn ÍSÍ.

„Jú, það má eiginlega segja að 
ég hafi verið viðloðandi handbolt-
ann síðan ég fæddist, setið í alls 
kyns nefndum, tekið þátt í for-
eldrastarfinu með mín börn sem 
æfa handbolta, starfað í kring-
um kvennalandsliðið og svo mætti 
áfram telja. Þetta hefur bara ein-
hvern veginn æxlast svona. Nú 
hef ég starfað með mótanefnd 
EHF í ein ellefu ár og eftir tvö ár 
hef ég fyllt kjörkvótann minn þar 

þannig að það er spurning hvað 
ég geri næst. Starfið úti var allt 
öðruvísi en ég þekkti hér heima 
og ég man að það var stórt skref 
í fyrstu að sitja á stórum fundum 
og segja sína meiningu, en ég lét 
vaða, auðvitað með mikinn hjart-
slátt í fyrstu, en ég fékk mínu 
framgengt,“ segir Helga og hlær. 
„Ég hef yfirleitt verið eina konan 
á þessum fundum og þekki það vel 
þegar samkoman er ávörpuð „lady 
and gentlemen“.“

Helga segir það koma sér vel að 
hafa reynslu leikmanns í störfum 
eftirlitsmanns. „Maður hefur oft  
meiri tilfinningu fyrir því sem er 
að gerast úti á velli, að hafa verið 
í sporum leikmannsins. Reynslan 
skiptir miklu máli og mér finnst 
ég vera ein af stelpunum þegar ég 
annast eftirlit á leikjunum. Sem er 
fínn blekkingarvefur, mér finnst 
ég vera síung.“

Helga segist að lokum vera í 
skýjunum með gott gengi íslenska 
kvennalandsliðsins í handbolta 
sem tekur þátt í úrslitakeppni 
Evrópumótsins í byrjun desem-
ber. „Þetta vekur athygli hér 
sem erlendis og margir óska mér 
til hamingju með að Ísland skuli 
vera komið í úrslit.“

- jma

Löngu orðin vön að vera 
eina konan á fundum

„Ég hef yfirleitt verið eina konan á þessum fundum og þekki það vel þegar samkom-
an er ávörpuð „lady and gentlemen“,“ segir Helga H. Magnúsdóttir, eftirlitsmaður hjá 
Handknattleikssambandi Evrópu.

Saffran
Góa Linda
Aðföng
Blikkrás
Bygg
Eskja ehf
Gjögur
Gleraugnaverslun Garðabæjar
Héðinn Schindler
Húsanes
Húsið fasteignasala
Ísfugl
Markaðsnefnd Kindakjöts
Mjólk er góð
Saltkaup
Samhentir

Þökkum stuðninginn
Seyðisfjarðarbær
Síldarvinnslan
Sjúkraþjálfun Garðabæjar
Útfarastofa Kirkjugarðanna
Veitingahúsið Siam
Vísir hf
Þorbjörn
Össur Stoðtækni
Ísafoldarprentsmiðja
Kópavogsbær
Melodíur minninganna
SÍBS
Gull og Silfur
Sjúkraþjálfun Reykjavíkur
Daði Guðmundsson
Downtown Reykjavik Apartments
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Þorbjörg Jóhanna Gunnarsdóttir heitir 
konan bak við tjöldin í kvennalandslið-
inu. Hún er liðsstjóri og auk þess er hún 
eina konan á skrifstofu HSÍ.

„Áhuginn á keppnisíþróttum byrjaði hjá 
mér í gegnum börnin en sjálf hef ég ekki 
stundað þær,“ segir Þorbjörg Gunnarsdóttir, 
sem kveðst eiga þrjú börn og öll íþróttum. 
„Þegar elsti strákurinn sem nú er kominn í 
meistarflokk í fótbolta fór að æfa þá byrjaði 
ég í foreldrastarfi og svo tók sá næsti við. Þá 
var ég stundum liðsstjóri í ferðum á Shell-
mót og fleiri slík. Það vatt upp á sig þannig 

að nú er ég orðinn liðsstjóri kvennalands-
liðsins í handbolta og hef verið frá því Júlíus 
Jónasson tók við þjálfarastarfinu 2006.“ Hún 
á þó ekki dóttur í liðinu. „Ég á eina stelpu 
í handbolta en hún er þrettán ára og ekki 
komin svona langt,“ segir hún brosandi.

Þorbjörg kveðst hafa verið á skrifstofu 
HSÍ með annan fótinn síðan 2002. „Ég byrj-
aði sem sjálfboðaliði og svo hef ég aðeins 
bætt í,“ segir hún og er í framhaldinu beðin 
að lýsa starfi sínu sem liðsstjóra. „Ég sé 
til þess að hópurinn fái það sem hann van-
hagar um í keppnis- og æfingafatnaði, mál-
tíðir séu í lagi og allur aðbúnaður á ferða-
lögum og að æfingatímar standist. Þetta er 

heilmikið starf en voða skemmtilegt. Ég er 
bara hluti af hópnum. Við reynum að peppa 
hvert annað upp, styðja við bakið hvert 
á öðru og gera það sem gera þarf,“ segir 
hún. Viðurkennir þó að vinnutíminn sé ansi 
óreglulegur og segir það ekki síst bitna á 
fjölskyldunni. 

Menntun Þorbjargar í hjúkrunarfræði 
nýtist henni á ýmsan hátt sem liðsstjóra, að 
eigin sögn, þó hún hafi ekki unnið við hana 
síðan 1992. „Það er betra að vita hvernig 
líkaminn er uppbyggður þegar upp koma 
meiðsli í hópnum,“ útskýrir hún en kveðst 
ekki vilja kalla sig sálusorgara liðsins. 
„Auðvitað hefur alveg komið fyrir að ég hef 

tekið utan um stelpurnar og leyft þeim að 
pústa,“ segir hún en gerir ekkert úr deilum 
innan hópsins. „Vitanlega geta komið upp 
einhver ágreiningsmál eins og í öllum hópí-
þróttum. En öll stefnum við einbeitt að sama 
marki.“

Þorbjörg hefur farið í fimm utanlands-
ferðir á þessu ári með landsliðinu og fram 
undan er törn. Sér hún fyrir sér einhvern 
jólaundirbúning heima? „Ég er búin að 
baka smákökurnar en það er ljóst að ekki 
verður tekin nein jólahreingerning. Þetta 
starf mitt gengi ekki upp nema af því ég á 
góðan mann og frábær börn sem skilja hvað 
ég er að gera.“ 

Stefnum öll einbeitt að sama marki
Liðsstjórinn Þorbjörg reynir að mæta á allar æfingar hjá landsliðinu og nú eru strangir dagar fram undan hjá stelpunum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

www.kfc.is

Þökkum stuðninginn
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Kvennalið Ármanns í glæsilegum búningum.

Íslandsmótið árið 1944 á sýslumannstúninu í Hafnarfirði. Þetta var fyrsta Íslandsmótið í handbolta.

Úr leik Ármanns og KR. Athugið að keppt er á malarvellinum á Sauðárkróki en leikurinn fór fram árið 1957.

Greinar úr Alþýðublaðinu sáluga þar sem fjallað er um sigur 
Íslands á NM ´64.

Flottar FH-stelpur. Mörkin eru af ódýrari 
gerðinni, úr spýtum.

Stelpurnar í Ármanni eru hér í keppnis-
ferð í Borgarnesi árið 1960.

Íslandsmótið var eitt sinn haldið á þjóðhátið í Eyjum.

Sigrinum á NM 1964 fagnað.

Kvennalandsliðið árið 1974.

Ármann Sigurjónsson, formaður HSÍ, heiðrar fyrirliða lands-
liðsins, Sigríði Sigurðardóttur, eftir sigur á NM 1964.

Kvennahandbolti hefur verið iðkaður lengi á Íslandi 
og aðstæður hér á árum áður koma ungu fólki í dag 
spánskt fyrir sjónir.

Þá var spilað á grasbölum víða um land og þegar 
kvennalið Íslands varð Norðurlandameistari árið 1964 
var á leikið á grasinu í Laugardal. Það var hápunktur-
inn í sögu íslensks kvennahandknattleiks þar til nú að 
Ísland tekur í fyrsta skipti þátt í úrslitum á stórmóti.

Íþróttahús til handboltaiðkunar voru ekki á hverju 

strái á sokkabandsárum íþróttarinnar eins og nú.
Handboltaiðkendur víluðu þá ekki fyrir sér að spila 

handbolta á malarvöllum sem og á malbiki. Aðstæður 
sem enginn myndi láta bjóða sér í dag.

Á þessum stórskemmtilegu myndum má sjá sýnis-
horn af kvennahandbolta á árum áður.

Er óhætt að segja að það gleðji augað að sjá aðstæð-
urnar sem boðið var upp á og einnig eru búningarnir 
stórskemmtilegir.

Kvennahandbolti á árum áður
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Sigríður Sigurðardóttir var 
fyrsta konan sem var útnefnd 
íþróttamaður ársins á Íslandi. 
Það var árið 1964 þegar Sigríður 
hafði verið í boltanum í fimm 
ár og spilað með Val og lands-
liðinu.

„Ég spilaði allan minn feril með 
Val,“ segir Sigríður. „Maður var 
ekkert að skipta um félag í þá 
daga. Ég var reyndar á fimmtánda 
ári þegar ég byrjaði, orðin ansi 
gömul, en mér gekk vel og var valin 
í landsliðið ári seinna. Spilaði síðan 
með landsliðinu alveg þangað til ég 
hætti árið 1970, eftir að hafa verið á 
fullu í handboltanum í ellefu ár.“

Sigríður spilaði á miðjunni og 
var ein aðalskytta liðsins enda 
hrúguðust mörkin inn þótt þau hafi 
ekki verið eins mörg og nú þykir 
eðlilegt. „Boltinn hefur náttúru-
lega breyst mjög mikið síðan þá,“ 
segir hún. „Hraðinn hefur aukist 
og mörkin eru orðin miklu fleiri í 
hverjum leik. Ég segi nú stundum 
að þegar mörkin eru farin að nálg-
ast fjörutíu í leik þá er þetta hætt 
að vera handbolti og orðið eitthvað 
allt annað. Nú fara menn ekkert 
af sinni fjöl allan leikinn. Í gamla 
daga spiluðum við þannig að við 
fórum á móti og reyndum að taka 
skotmanneskjurnar úr umferð. Svo 

var spilað á milli, mjög lítið um 
hraðaupphlaup.“

Eiginmaður Sigríðar, Guðjón 
Jónsson, var einnig í landsliðinu 
bæði í handbolta og fótbolta, en 
hann er gallharður Framari, hvern-
ig fór það saman? „Það hefur heldur 
betur gengið upp,“ segir Sigríður og 
hlær. „Það verða fimmtíu ár á næsta 
ári síðan við giftum okkur.“ Dætur 
þeirra hjóna, Guðríður, Díana og 
Hafdís, voru allar áberandi í hand-
boltanum um árabil en þær spiluðu 
allar fyrir Fram. Var það vegna 
áhrifa frá föðurnum? „Nei, hann 
réði nú engu um það,“ segir Sigríð-
ur. „Við vorum ekkert að stilla þeim 
upp. Þetta var bara þægilegast. Þær 
byrjuðu reyndar í ÍR hérna í Breið-
holtinu en svo stóð þannig á strætó-
ferðum að það lá beinast við að fara 
á æfingar hjá Fram. Pabbi þeirra 
fór svo að þjálfa fyrir Fram, þannig 
að þetta hélst allt í hendur.“

Það þarf lítið að spyrja út í um-
ræðuefnin á heimilinu, er það ekki 
bara bolti og aftur bolti? „Þetta 
hefur alltaf allt snúist um boltann,“ 
segir Sigríður. „Og ekki minnkaði 
það þegar ég fór að vinna hjá KSÍ 
síðustu sjö árin sem ég vann. Ég er 
komin á aldur og hætt að mestu en 
ég kíki nú aðeins niður eftir þegar 
stóru leikirnir eru, aðeins til að 
skipta mér af og passa upp á að þetta 
fari nú allt sómasamlega fram.“ 

Þetta snýst alltaf allt um boltann

Sigríður Sigurðardóttir var valin íþróttamaður ársins árið 1964, fyrst kvenna á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þökkum stuðninginn
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 7 
MANNA. Árgerð 2003, ekinn aðeins 
187.þ km, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR.NÝJAR 
FELGUR OG NÝ DEKK. Verð 5.480.000. 
Rnr.243737.Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá fleiri mynd-
ir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Honda Accord 2,4 Executive 05/2009 
ek 9 þ.km , leður, lúga sjálfskiptur ofl 
verð 3.680.000.- ath skipti á ód

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

BMW 535D E60. DISEL TWIN TURBO 
eiðsla 9 lítrar innanbæjar. Árg 2005, 
ekinn 109 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 5.850. þús SKIPTI ATHUGANDI 
Rnr.127246

Eigum til á lager nokkur 38“ DEKK. Verð 
20. þús stykkið!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.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
 

Toyota Landcruiser 200 Vx 5.7 bensín 
2008, ssk, ek 34þkm 35“dekk, leður og 
fl, stórglæsilegur jeppi v 12.950 þús.

Landrover Discovery 3 S disel 4/2008, 
ssk, ek 74þkm, leður, álf, drkr, verð 
6190 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Mercedes-Benz E 200 
Avantgarde

Árgerð 2010, ekinn 28 þkm. Silfurgrár, 
Xenon, nálægðarskynjarar, hiti í sætum, 
17“ álfelgur ofl. Verð kr. 8.680.000,-

Mercedes-Benz E 200 
METAN

Árgerð 2009, ekinn 15 þkm. Silfurgrár, 
Xenon, nálægðarskynjarar, hiti í sætum, 
fjarstýrð bensínmiðstöð ofl. Kr. 163.000 
sparast á ári, ef heimilisbílnum er ekið 
18.000 km. á METANI. Atvinnubílstjóri 
getur sparað uþb kr. 907.000 á ári, ef 
hann ekur 100.000 km á METANI Verð 
kr. 6.680.000,-

Interport ehf
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 569 3300 / 897 1928
www.interport.is

Toyota Land Cruiser 100VX 33“ dísel, 
árg. 5/2005, Dísel, ekinn aðeins 69þús.
km, sjáflsk, leður, Tems, krókur, Þetta er 
gullmoli!! Ásett verð 7490þús.kr, bíllinn 
er í salnum hjá okkur,

VW Caddy 1,4 sendibíll, árg. 3/2005, 
ek 99þús.km, bensín, beinskiptur, 
CD, krókur, Toppbogar, ofl, Ásett verð 
990þús.kr, tilboðsverð 800þús.kr, 
Bíllinn er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Ódýr bíll
Mitsubishi spacewagon árg. ‚96 4x4, 
sjálfsk. frábær fjölskyldubíll skoðaður 
2011. V.195 þús. S.891 9847.

Benz á 350.000-
M.Benz 260E sportline 6 cilender árg 
1990 ekinn 305 þ km sjálfskiptur topp-
lúga skoðaður 2011 4 manna með 
sportinnréttingu álfelgur mikið endur-
nýjaður ss bremsur upphengjur ogfl 
verð 350.000- upplí síma 861-7600

suzuki balena 4X4 1.6 5 gíra 97árg 
11mánaða. Ekinn 150Þkm S. 616 
2597.

Skoda Octavia árg‘03 ,ek. 120 þús. Ssk, 
sumar og nýleg vetradekk. Sk ‚11. Ný 
tímareim. Ásett verð 990 þús. Uppl í s. 
821 6553 Sindri

vw golf 4x4 98árg 1.6 E.115Þkm S. 
616 2597.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

BMW 525i árgerð 1991 fluttur inn af 
umboði. Ekinn 203.000. Sjálfskiptur, 
aksturstölva, leður, krókur o.fl. Bíllinn 
lítur mjög vel út en er með bilaða vél. 
Uppl. í síma 895-5540.

METANBÍLL! Helmingi lægra eldsneyt-
isverð, engin mengun og ókeypis í 
bílastæði. VW Touran, nýskr. 12/2007. 
7 farþegar. Ný dekk. Verð 2.400þ. Sími 
825 6430.

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

Til sölu Nissan Note svartur árg09. 
Sjálfsk. 1600 cc. Ek 11þ. Sumardekk. 
Bein sala. V:2.500þ. uppl: 696-1111 / 
698-8888

Til sölu wv golf árg 06 beinskiptur vél 
1,6 ekinn aðeins 42 þúsund km litur 
dökkblár álfelgur heilsársdekk toppbíll 
verð 1570 þús. uppl. 868 2352 .

Citroen Picasso Xara árg. ‚01 ek. 97 
þús., 5g. Nýtt púst, ný tímareim, drátt-
arkrókur, bíll í toppstandi. Ásett v. 500 
þús. S. 863 6060 & 554 7225.

 0-250 þús.

Renault Megane árg.‘98 1,6 ssk. Drtkúla.
Sk.‘11. V. 190 þ. Uppl. í S. 869 7399.

Nissan almera árgerð ‚96 ekinn 240 
þús. sjálfskift ,dráttarkrókur,rafmagn 
í rúðum og á nýjum vetrardekkjum 
S:866 5156.

!!! Tilboð 165þús !!!
Hyundai Accent árg ‚98, ekinn aðeins 
110þús, skoðaður 2011, búið að skipta 
um tímareim, beinskiptur, 4 dyra, ásett 
verð 320þús, fæst á 165þús vegna smá 
útlitsgalla, s:659-9696

 250-499 þús.

TOYOTA COROLLA XLI ‚97. Ný tímareim, 
beinskipting, 1332 cc, Álfelgur. Verð 
290þ. S:896-7484.

 Bílar óskast

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

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 
ÞÚS STGR!

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

!!! 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 .

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

 Sendibílar

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

 Reiðhjól

Kría Hjól 
 Eina sérhæfða hjóla-
smíðastofa landsins!

Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól 
-Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu 
verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.659 159 
eða 664 6440 kriacycles.com

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

 Varahlutir

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

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

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bílar til sölu
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Þjónustuauglýsingar   

Þjónustuauglýsingar

 Varahlutir

Varahlutir, dekk og felgur í ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-
02 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 

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

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

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

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

 Vinnuvélar

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

Til sölu 28 tonna beltavél ‚97 ek. ca. 
7400 tíma. Einnig furukafa fleygur, 2.3 
tonn og ca. 12-15 ára gamlir og monta-
bert 501, ca. 1 tonn. S. 892 5309.

 Bátar

Strandveiðibátar til sölu - skiptatilboð 
- til sölu hraðfiskibátar - vantar grá-
sleppuleyfi - hafðu samband - SAFIR 
skipasala - www.safir.is

Til sölu notaður Mercury tvígengis-
utanborðsmótor 4,5 verð.45þ. Uppl. 
891 7498.

 Flug

Erum einnig með vörur fyrir Skotveiði og 
útivistarmanninn. Tactical.is Netverslun 
sími 897 7547.

Umboðsaðili á Íslandi

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

Gerðu verðsamanburð

Varahlutir frá framleiðanda

Álhella 4 Álhella 4

leiguwww.cargobilar.is

obilar.is

eigu

Krefst ekki meiraprófs réttinda

Smurþjónusta og smáviðgerðir
Dalvegi 16a • 201 Kópavogi • Sími 554 3430

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Elcon ehf • sími 5529510 • elcon@simnet.is

[ AIS Fyrir Báta og Skip ]

AIS Class – A AIS Class – B AIS Class – B með skjá
Betri búnaður - Betra verð

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook geta 
unnið óvænta vinninga í hverri viku.
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Sími 512 5407

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

 Hjólbarðar

Dekk og felgur í ýmsa bíla, einnig vara-
hlutir í bíla. Uppl. í síma 896 8568.

Vetradekk óskast 205/65R18 eða 
275/65R20 Uppl. s. 695 1918

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

HRAÐLAGNIR EHF 
 Pípulagingarþjónusta

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Sendibílaþjónusta

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hreingerningar

Gluggahreinsun, Klæðningarhreinsun, 
Teppahreinsun, Gólfbónun og Ræsting. 
S.663 0000

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

Tek að mér þrif í heimahúsum er líka 
vön aðhlyningu og get aðstoðað við 
persónulegar þarfir, er vandvís,stundvís 
og heiðarleg uppl: 659 2965 Glódís

 Garðyrkja

Hagamel 67
562 8333

FJÖLSKYLDUTILBOÐ

Fjórir réttir fyrir fjóra
Kjúklingur kókos og chili

Svínakjöt m/ cashewhnetum 
Djúpsteiktar rækjur 
Steiktar eggjanúðlur

Hrísgrjón & sósa
Kr. 4000.-

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

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

OSEA Öryggiskerfi

Öryggiskerfin frá OSEA eru þægileg
og henta örugglega vel fyrir þig.

Margar gerðir af skynjurum.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 45.174
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 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: gard-
arbest@gardarbest.is, facebook: Garðar 
best

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 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

 Húsaviðhald

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149. nv.verktakar@gmail.com

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
Uppl. í síma 864 5920.

Múrverk og trésmíði. 25% afsláttur í 
nóvember. S. 899 4254.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

Whole body massage. S. 849 5247.

NUDD - TILBOÐ - NUDD
 

 Dekur f. 2 kr. 9900,-

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

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, eldavél-
ar, uppþvottavél, borðtölva, sjónvörp, 
stólar, video, rúm, rafmagnsrúm m. 
nuddi, örbylgjuofn, spennubreytar, bíla-
varahlutir, dekk, bílageislaspilari. Sófi 
og veitingahúsauppþvottavél. S. 896 
8568.

Til sölu CanonEOS450D með linsu 18-
55mm.Upplýsingar í S:7735622 á milli 
Kl12-17 Verð:100þ.

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Endist ár eftir ár. Sendum í 
póstkröfu. Uppl. í síma 898 3206.

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

 Verslun

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!! 
FRÁBÆR VERÐ,str: 36-56.
Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 
emilia.is

 Ýmislegt

Markaður
Smiðjuvegur 2. Opið laugard. og 
sunnud. frá 12-17. Lausir básar til leigu. 
S. 695 2480 & 587 6090.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Til sölu
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Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Whole bode massage 841 8529.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ýmislegt

Contour HD 1080P með háskerpu. Til 
á lager. Sjá nánar á www.procam.is , 
S. 533 2121

Vatnsheldar og sterkar reiðhjólatösk-
ur 5 ára ábyrgð, þýsk gæði. Hirzlan 
Smiðsbúð 6, 210 Garðabæ Sími 564-
5040 www.hirzlan.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

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

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

824 4535.

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

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG sími 

896 4661

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.

Til leigu 42 fm einstaklingsíb. í Selás. 
Verð. 80.000 kr.+hússjóður. s.8615718

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Þvottav., internet ofl. Uppl. 
s. 861 2229.

Kjallaraherb. með sér inngangi. 
Eldunaraðstöðu og sér baðherb. Til 
leigu a góðum stað í Hfj. Uppl. í síma 
899 7004.

Fallegar stúdíóíbúðir fullbúnar hús-
gögnum til leigu á Bæjarhrauni 16, Hfj. 
Uppl. í s. 899 7004.

Herb. miðb. rvk, húsg. fylgja. Verð 40 
þús. S. 895 0482 eftir kl. 16.

Til leigu herbergi inni á Hársnyrtistofunni 
Korner, hentar vel undir einhverskonar 
snyrtistarfsemi. Uppl. á staðnum eða í 
s. 897 4878.

Kósý 2.herb ris-íbúð í 105 til leigu frá 
1.des-1.jún. S. 660 7799. Bjarni.

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

4ra herb. íbúð til leigu
Mjög góð 4.ra herb íbúð til leigu í 
Lundarbrekku Kópavogi. Laus fljótlega. 
Uppl. í s. 893 0561.

60 fm íbúð í nýlegu einnar hæðar 
einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. Leiga 100 
þús. á mán. með hita og rafmagni. 
Uppl. í síma 824 2627.

 Húsnæði óskast

36 ára kona óskar eftir 2 herb. 
íbúð helst miðsvæðis með sérinng. 
Langtímaleiga, hámarks leiguverð 90 
þús. Uppl. í s. 862 5565.

 Sumarbústaðir

Gestahús til sölu 15 m2 Einangrað 
í hólf og gólf, panelklætt að innan 
Rafmagnstafla og ofnar. Staðgr. 
1.000.000 Tilbúið til flutnings. Uppl. 
Óli 8997500

 Atvinnuhúsnæði

Björt og rúmgóð vinnustofa til leigu 
á Ártúnshöfða. Símar 861 8011 & 699 
5112.

 Geymsluhúsnæði

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

Hjólhýsi,tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
ofl Uppl. í s. 8243171 og 8986469

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Fjarðarbakarí Hafnarfirði

Óskar eftir starfsmönnum 
í verslun nú þegar. 2 störf í 
boði vinnutími 06-13 og 12-

19. Starfslýsing: Afgreiðsla og 
skráning pantana. Viðkomandi 
þarf að vera jákvæður, stundvís 

og snyrtilegur.
Umsóknir sendist á 

sjofn@fjardarbakari.is

Emami auglýsir eftir verslunastjóra og 
starfsfólki vegna opnunar nýrrar versl-
unnar. Fullt starf og hlutastarf. emami@
emami.is; s:511-1881

Veitingahús í Reykjavík óskar eftir að 
ráða pizzubakara sem fyrst. Umsóknir 
sendist á soldax@simnet.is

Óska eftir manni í húsaviðgerðir. 
Einhver reynsla æskileg. Uppl. í s. 618 
5286 Þórður.

Vantar þig auka tekjur. Viltu vinna á 
daginn eða kvöldin. Er að leita að 
sölufólki á frábærum vörum. Uppl. i.s. 
867 0677.

 Viðskiptatækifæri

Vantar þig fríar jólagjafir. Ég kem til 
þín (austfirðir) og held kynningu á LR 
vörum. Míla sími 483 1808,692 6756 
milahalli@simnet.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Íslam, Jihad og hryðjuverk“ eru tengsl 
þar á milli? Sjá http://www.hrydjuverk.
wordpress.com

Fasteignir

Atvinna

Skemmtanir

Bergsteinn Gunnarsson • Löggiltur fasteignasali

SPAUGSTOFAN
LAUGARDAGA
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI

Meiri Vísir.

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.
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BAKÞANKAR 
Charlotte

Böving

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott
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krossgátakrossgáta

ÉG trúi því að heimurinn væri betri ef 
konur hefðu einkarétt á landeignum.

Í þessum heimshluta veltum við jarð-
eignum ekki svo mikið fyrir okkur, að 
minnsta kosti ekki hvors kyns eigendur 
eru. En í mörgum þróunarlöndum, svo 
sem í Afríku og víða í Suður-Ameríku, 
hefur reynslan sýnt að fái konur að eiga, 
jafnvel bara að rækta, lítinn landskika 
bætir það lífskjör fjölskyldunnar. Á flest-
um stöðum hafa konur þó enga eða mjög 

takmarkaða möguleika á því að eign-
ast land. Það þýðir að karlmenn geta 
vísað þeim (og börnum) á dyr gangi 
hjónaband ekki upp. (Og við vitum 
vel hve erfitt getur verið að láta 
hjónabönd ganga upp. Ekki ómögu-

legt, en erfitt!)

MÉR finnst að þessu ætti að vera 
algerlega öfugt farið. Konur 

ættu að eiga jörðina og menn 
ættu að vinna sér inn ábú-
andarétt. Til dæmis með 
vinnuafli við landrækt eða 
með handiðn. Þeir gætu 
líka skrifað bækur eða ljóð 
til flutnings eða þeir gætu 
fundið upp hluti eða… ja, 
mennirnir ættu alveg að 
geta fundið sér eitthvað til 
dundurs og lagt þannig í 

púkk til að verða okkur úti um föt, mat og 
þær utanlandsferðir eða annað sem okkur 
dreymir um. Þeir gætu líka notað tíma í 
að læra að verða góðir elskhugar, þannig 
að konurnar langaði að hafa þá sem næst 
sér. Það eina sem þeir mættu ekki væri að 
eiga land. Jörðina ættu konurnar og hún 
gengi í arf frá móður til dóttur.

Í dag eiga karlmenn mestan hluta af land-
eignum heimsins. Og hvernig hefur það nú 
gengið? Taktu þér mínútu til að íhuga það.

ÞEGAR landnámsmenn og -konur komu 
til Íslands kringum 870 giltu reglur um 
landnámið. Fólk gat eignast það land-
svæði sem það komst yfir frá sólarupp-
rás til sólseturs. Karlmaður mátti safna 
mönnum sínum og þrælum, söðla hesta og 
ríða út með kyndla. Það land sem fylkt lið 
hans gat afmarkað með kyndlunum fyrir 
sólsetur varð eign hans.

KVENMAÐUR hafði jafn mikinn tíma, en 
lengra náði jafnréttið ekki. Konan varð 
að fara fótgangandi og fékk til fylgdar kú, 
sem hún varð að hafa í eftirdragi!

FÆRUM mæðrunum aftur móðurjörðina 
og gefum karlpeningnum frí frá eignar-
réttinum, sem þeir ráða hvort sem er ekk-
ert við. Ég myndi byrja á því að breyta 
álverum í gróðurhús. 

Móðir Jörð aftur til mæðranna

TrúðafiskarKalli og Grímur 
ramba inn á
undarlegt 

sædýrasafn

Boxfiskar Kattfiskur

Ojoj maður! Það 
er ljóta ástandið á 
Liverpool! Ég held 
að þeir falli í ár!

Ha, 
heldurðu 

það?

Svona er 
þetta bara 
stundum!

Hæ afi, þetta 
er Palli.

Nei, engin 
sérstök 
ástæða.

Nei í alvöru. Þarf ég 
einhverja ástæðu til að 

hringja?

Má ég ekki bara 
hringja út af engu?

Er það ekki 
nógu góð 
ástæða?

Heyrðu, fyrst ég er með þig 
á línunni, langar þig ekki að 

kaupa nokkur tímarit?

Við þurfum 
bara að kom-
ast í gegnum 
þetta! Þetta 

bjargast!

Hugsa fallega!

LÁRÉTT
2. sléttur, 6. í röð, 8. slagbrandur, 9. 
fugl, 11. hreyfing, 12. blakt, 14. gort, 
16. í röð, 17. hyggja, 18. ennþá, 20. 
utan, 21. velta.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. þys, 4. garðplöntu-
tegund, 5. miskunn, 7. þrútinn, 10. 
innanfita í dýrum, 13. lítið býli, 15. 
knippi, 16. húðpoki, 19. nudd.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lygn, 6. áb, 8. slá, 9. lóm, 
11. ið, 12. flökt, 14. grobb, 16. hi, 17. 
trú, 18. enn, 20. án, 21. snúa. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. ys, 4. glitbrá, 5. 
náð, 7. bólginn, 10. mör, 13. kot, 15. 
búnt, 16. hes, 19. nú. 
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menning@frettabladid.is

Ljósmyndabókin Andlit 
eftir Jónatan Grétarsson 
kemur út hjá Sölku á 
morgun. Bókin inniheldur 
portrett af ýmsum lista-
mönnum en Guðmundur 
Andri Thorsson skrifar 
texta. 

Jónatan er liðlega þrítugur  og 
hefur starfað sem ljósmyndari 
undanfarinn áratug. Hann hefur 
unnið markvisst að bókinni And-
lit síðan 2007 en efniviðnum hefur 
hann verið að safna undanfarin 
fimm ár. 

„Þetta er langtímaverkefni til 
næstu 40 ára,“ útskýrir hann, „þar 
sem sömu íslensku listamennirnir 
koma til mín aftur og aftur á nokk-
urra ára fresti, bæði til skrásetn-
ingar og einnig svo hægt sé að sjá 
breytinguna sem verður á þeim og 
hjá mér. Markmiðið er að búa til úr 
þessu eins konar menningararf.“ 

Jónatan sér fyrir sér röð bóka 
og sýninga með þessu gegnum-

gangandi stefi. Fyrsta sýningin var 
haldin í Hafnarborg í fyrra undir 
yfirskriftinni Íslenskir listamenn, 
og Andlit er fyrsta bókin í röðinni. 

Hann hefur myndað vel yfir 
hundrað listamenn. „Þetta eru 
listamenn á öllum aldri, Kristján 

Davíðsson er aldursforsetinn, hann 
er níræður, en þeir yngstu eru á 
þrítugsaldri. Það var ekkert mál 
að fá fólk til liðs við mig. Margir 
sóttust eftir því og fannst það bæði 
merkilegt og verðugt.“  

Jónatan notar samspil ljóss og 
skugga til að mála sterkar myndir 
af svipmiklu fólki. „Myndirnar eru 
mjög realistískar; lýsingin er hörð 
og dregur fram alla drætti í and-
liti manneskjunnar; við sjáum hana 
nákvæmlega eins og hún er. Ég held 
að það sé ein af ástæðunum fyrir 
því að við heillumst af portrettum, 
hvernig þær draga fram landslagið 
í andlitinu.“   

Guðmundur Andri Thorsson 
skrifaði texta við myndirnar 
eftir því sem andinn blés honum í 
brjóst. 

„Ég valdi úr þeim textum eftir 
því hvað mér fannst eiga við. Þetta 
er ekki línuleg frásögn, heldur er 
textinn hugsaður til að brjóta form-
ið upp á vel völdum stöðum.“

Útgáfuhóf bókarinnar verður 
haldið í sýningarsal Iðu á laugar-
dag frá klukkan 16 til 18. Allir eru 
velkomnir.  bergsteinn@frettabladid.is

LANDSLAGIÐ Í ANDLITINU 

22 listamenn og hönnuðir sem 
stunda nám við listkennsludeild 
Listaháskóla Íslands fjalla um 
sjálfbærni á sýningu í Hugmynda-
húsi háskólanna um helgina. Sýn-
ingin er lokahnykkur námskeiðs 
sem bar heitið Listir og sjálf-
bærni. Að sögn kennara þess, Ást-
hildar B. Jónsdóttur, fólst áfang-
inn meðal annars í því að rýna í 
opinbera stefnu um menntun til 
sjálfbærrar þróunar, meðal ann-
ars með hliðsjón af hugmyndum 
Sameinuðu þjóðanna um áratug 
til menntunar til sjálfbærrar þró-
unar. „Við skoðuðum mikilvægi 
lista til að auka skilning á sjálf-
bærri þróun og mikilvægi hennar. 
Það eru til fjölmargar skrifleg-
ar heimildir um sjálfbæra þróun 
en framsetningin er oft töluvert 
flókin. Hér er um annars konar og 
myndræna framsetningu að ræða,“ 
segir Ásthildur.

Sem dæmi um hvernig lista-
menn geta unnið listaverk sem 
benda á mikilvægi sjálfbærrar 
þróunar nefnir Ásthildur verkefn-
ið 350 Earth en hluti þess er mynd 
Bjargeyjar Ólafsdóttur af ísbirni 

sem hún hugðist mála á Langjökul 
og greint var frá í Fréttablaðinu í 
fyrradag.

Verkin í Hugmyndahúsi háskól-

anna verða til sýnis laugardaginn 
og sunnudaginn 27. og 28. nóvem-
ber næstkomandi frá klukkan 14-
17. 

Listamenn fjalla um sjálfbærni

JÓNATAN GRÉTARSSON Hugsar Íslenska listamenn sem langtímaverkefni til næstu áratuga, þar sem hann myndar sömu lista-
mennina með nokkura ára millibili. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

THOR VILHJÁLMSSON Í hópi þeirra 
fjöldamörgu listamanna sem Jónatan 
hefur myndað.

ÁSTHILDUR B. JÓNSDÓTTIR Nemendur hennar í Listaháskóla Íslands hafa fengist við 
listir og sjálfbærni í vetur. Afraksturinn verður til sýnis í Hugmyndahúsi háskólanna 
um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dr. Bjarni Þórarinsson 
myndlistarmaður og Jón 
Proppé sýningarstjóri 
ræða yfirlitssýningu á 
verkum þess fyrrnefnda 
í Nýlistasafninu á sunnu-
dag. 

Bjarni hefur um meira 
en tuttugu ára skeið rann-
sakað tengsl myndlistar 
og tungumáls og þróað 
heila fræðigrein kring-

um rannsóknir sínar, sem 
síðan hefur orðið honum 
uppspretta listaverka, 
bæði mynda og texta. 

Yfirlitssýningin á verk-
um hans var opnuð 23. 
október og stendur til 5. 
desember. 

L eiðsög n i n  hefst 
klukkan 15. Aðgangur er 
ókeypis og allir eru vel-
komnir. 

Bjarni ræðir verk sín

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Furðustrandir
Arnaldur Indriðason

Þokan -
Þorgrímur Þráinsson

Svar við bréfi Helgu 
Bergsveinn Birgisson

Ég man þig
Yrsa Sigurðardóttir

Jólasyrpa 2010
Walt Disney

Stelpur! - Þóra Tómasdóttir 
og Kristín Tómasdóttir

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

17.11.10 - 23.11.10

Gunnar Thoroddsen
Guðni Th. Jóhannesson

Hreinsun
Sofi Oksanen

Þú getur eldað
Annabel Karmel

Stóra Disney 
matreiðslubókin 

SÝNING RAX FRAMLENGD  Vegna mikillar aðsóknar hefur verið ákveðið að framlengja til ára-
móta ljósmyndasýningarnar Veiðimenn norðursins og Andlit aldanna eftir Ragnar Axelsson í Gerðarsafni. 
Undanfarna þrjá áratugi hefur RAX myndað lífshætti veiðimanna á norðurhveli jarðar. Hann hefur hlotið 
fjöldamargar viðurkenningar fyrir ljósmyndir sínar og er heiðurslistamaður Kópavogs 2010.

DR. BJARNI 
ÞÓRARINSSON
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FIMBULFAMB
LOKSINS NÝ ÚTGÁFA!

>> Hið sögufræga og stórskemmtilega spil sem reynir á 

ímyndunarafl og útsjónarsemi þátttakenda.

>> Áhugaverður blekkingarleikur með á annað þúsund skrýtnum, 

skondnum og sjaldgæfum orðum. Allt ný orð!

>> Spennandi, gáskafullt, fróðlegt og þroskandi spil fyrir hressa 

Íslendinga.

>> Spil fyrir unga sem aldna; klækjarefi, gabbara, gáfnaljós, 

stuðbolta, orðháka, snillinga og grínara.

Allt ný orð.  

Ennþá
skemmti-

legra spil!
 

TAKM
ARKAÐ UPPLAG!



mann sem lá mjaðmabrotinn í meira 
en mánuð á gólfi heima hjá sér án 
þess að nokkur vitjaði hans. 

Árni Kristjánsson snýr sér fum-
laus að áhorfendum sem sitja í 
hálfhring í salnum og hefur góða 
sviðsnærveru og eins er það hreyfi-
mynstur sem leikstjórinn hefur lík-
lega lagt honum til, vel til þess fall-
ið að segja þessa sögu. Hitt er annað 
mál að sennilega hefði einleikurinn 
allur orðið dramatískari ef hinn 
ungi Árni hefði brugðið sér alfarið 
í hlutverk gamla mannsins, þar sem 
hann hafði jú fengið frásögn hans 
í skrifuðu máli. Það er náttúrulega 
smekksatriði hvernig maður velur 

að segja sögu og hvert er markmiðið 
með henni. 

Árni segir frá fleirum en þessum 
eina manni í einleik sínum. Gamall 
Eistlendingur sem neitar alfarið að 
fara í síða brók er einn þeirra sem 
hann verður að fara með til lækn-
is. Brussuleg pirrandi hjúkka er líka 
á sínum stað fyrir svo utan Halldór 
Laxness og bókina Sjálfstætt fólk. 
Árni er öruggur í framsögn og á 
vafalítið eftir að segja fleiri sögur 
og ná góðu sambandi við áhorfendur 
sína.

Seinni einleikurinn var í höndum 
Snæbjörns Brynjarssonar sem 
um þessar mundir stundar nám í 

japönsku en hefur starfað með Stúd-
entaleikhúsinu og er með leikverk í 
smíðum sem sýnt verður í mars hjá 
Tilbreytingaleikhúsinu. 

Snæbjörn velur fyrirlestrarform-
ið. Hann velur að velta sér upp úr 
fyrirlestrum sem nú þegar eru í 
gangi og er ekki lengi að smeygja 
sér inn undir alla þá föstu frasa 
sem flögra frá powerpoint-púltum 
þar sem fólk er að nema sjálfsþekk-
ingu eða sjálfsblekkingu. Snæbjörn 
velur jakkafatagaurinn. Fyrirtæki 
hans blæs upp hugmyndir. Hann er 
í þröngum fötum og heldur strikt, 
sem undirstrikar vel karakterinn 
sem allt þykist vita en er um leið 
hjárænulegur. Þegar hann bregð-
ur sér í gjörningahlutverk ætluðu 
nú sumir áhorfendur að springa úr 
hlátri. Hann treður sér inn í örlít-
inn kassa mannkynssögunnar og 
þar veltist hann um millum þess 
sem hann virkjar áhorfendur með 
ágengum spurningum og leikur sér 
að viðbrögðum salarins. 

Þetta var heldur skemmtileg 
kvöldstund og vonandi verður fram-
hald á þessari höfundasmiðju. Leik-
húsið sjálft er svo falleg umgjörð að 
það er eins konar uppljómun í sjálfu 
sér að sitja þar á gólfinu. 
  Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Skemmtileg kvöldstund. 
Vonandi verður framhald á höfundar-
smiðju Vonarstrætisleikhússins. 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 25. nóvember 

➜ Tónleikar
19.30 Helga Þóra Björgvinsdóttir 
flytur fiðlukonstert Mendelssohns ásamt 
Sinfóníunni í kvöld. Tónleikarnir hefjast 
kl. 19 og er hægt að nálgast miða í 
Háskólabíói, á www.sinfonia.is og í 
síma 545-2500.
20.00 Aðventutónleikar Kvennakórs 
Reykjavíkur verða haldnir í Neskirkju í 
kvöld. Tónleikarnir hefjast kl. 20 og er 
miðaverð 3.000 krónur, 2.500 krónur í 
forsölu.
21.00 Agent Fresco og Mammút 
verða með tónleika á Faktorý í kvöld. 
Húsið opnar kl. 21 en tónleikarnir byrja 
stundvíslega kl. 22. Aðgangseyrir er 
1.000 kr.

➜ Leiklist
21.00 Aukasýning verður hjá Sjónleik 
– Áhugaleikhúsi atvinnumanna á 
verkinu Ódauðlegt verk um draum og 
veruleika í kvöld kl. 21. Sýningin fer fram 
í Útgerð Hugmyndahúss háskólanna við 
Grandagarð.

➜ Fundir
Árlegur morgunverðarfundur UNIFEM 
á Íslandi verður haldinn í dag á Hótel 
Loftleiðum. Fundurinn verður frá 8.15-
9.30 og er yfirskriftin Jafnrétti sem 
sóknarfæri: heima og að heiman.

➜ Upplestur
20.00 Hið íslenska glæpafélag efnir 
til glæpakvölds í kvöld í samvinnu 
við Gallery-bar 46 á Hverfisgötu 46. 
Höfundar lesa úr verkum sínum. Húsið 
opnar kl. 20. Eddi Lár og félagar leika 
djass fram til 20.30 þegar upplestur 
hefst.

➜ Pub Quiz
20.00 Sammarinn.com stendur fyrir 
Fótbolta Pub Quiz til styrktar Fjöl-
skylduhjálp í kvöld kl. 20 á Enska 
Barnum við Austurstræti. Þátttökugjald 
er 500 krónur og frír drykkur fylgir fyrir 
þá/þær sem koma með fatnað/mat-
vöru.

➜ Uppistand
21.00 Uppistand í Tjarnarbíói í kvöld 
kl. 21. Fram koma Þórhallur Þórhalls-
son, Þórdís Nadia, Daníel Geir Moritz 
og Pálmi Freyr Hauksson. Miðasala fer 
fram á midi.is og í miðasölu Tjarnarbíós 
og kostar 2.000 kr. inn.

➜ Samkoma
19.00 UNIFEM á Íslandi í samvinnu 
við mannréttindasamtök og kvenna-
hreyfinguna á Íslandi standa fyrir Ljósa-
göngu í kvöld í tilefni af alþjóðlegum 
degi gegn kynbundnu ofbeldi. Gengið 
verður frá Þjóðmenningarhúsinu við 
Hverfisgötu kl. 19.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Jóhanna Bogadóttir sýnir ný og 
eldri verk sín á vinnustofusýningu 
í Hamraborg 9 í Kópavogi.

Jóhanna sýnir þar málverk, litó-
grafíur og fleira. Sömuleiðis sýnir 
hún samsetningar með grafík og 
ljósmyndum hennar frá fjarlæg-
um löndum. „Flestar þessara sam-
setninga eru með Afríkuljósmynd-
um. Litógrafíurnar sem ég vann 
þegar ég kom heim frá Mósambík 
beint í hrunið mikla haustið 2008 

eru um þemað „einn heimur eða 
hvað“ og eru mikið innblásnar af 
fólki og þá ekki síst konum sem 
ég hitti í Mósambík og Suður-Afr-
íku,“ segir Jóhanna um sýningu 
sína.

Sýningin er sem fyrr segir í 
Hamraborg 9 í Kópavogi, í fyrr-
verandi bankaútibúi fyrrverandi 
banka. Opið er alla daga milli 
klukkan 15 og 18 og stendur sýn-
ingin til 28. nóvember.

Vinnustofusýning 
Jóhönnu Boga

Leikhús 

Á gólfinu og Uppljómun 
– einleikir
Vonarstrætisleikhúsið

Leikarar og höfundar: Árni Kristj-
ánsson og Snæbjörn Brynjarsson 
Leiðbeinandi: Sveinn Einarsson 
Ráðgjafi: Vigdís Finnbogadóttir 

Tveir ungir menn, nýútskrifaðir af 
Fræða- og framkvæmdabraut Lista-
háskóla Íslands gengu til liðs við höf-
undasmiðju Vonarstrætisleikhússins 
þar sem Sveinn Einarsson leiðbein-
ir og Vigdís Finnbogadóttir gefur 
góð ráð.

Það er alltaf ákveðin stemning í 
því að fara í gamla fallega leikhús-
ið við Tjörnina einkum núna eftir 
að myrkur er fallið á og rómantík 
skammdegisins verður hluti af 
umhverfinu.  

Árni Kristjánsson er ungur nýút-
skrifaður háskólanemi, sem hefur 
m.a. skrifað og leikstýrt í Kvenna-
skólanum og eins verið aðstoðar-
leikstjóri í íslensku óperunni. Hann 
tók sig upp fyrir nokkrum árum og 
fékk sér sumarstarf á langlegudeild 
fyrir aldrað fólk í Bergen í Noregi. 
Að sinna sjúkum, spjalla og aðstoða 
gamla í hvívetna verður honum að 
yrkisefni í einleik sínum sem fyrst 
og fremst fjallar um rígfullorðinn 

Hugmynd er allt sem þarf 

OPTIMISM SHOP Eitt verka Jóhönnu Bogadóttur á sýningunni í Hamraborg í Kópa-
vogi.

Ástarbréf frá 
bónda fast á 
hæla Arnaldar
Svar við bréfi Helgu eftir 
Bergsvein Birgisson vermir 
annað sætið á eftir Furðu-
ströndum Arnaldar Indriða-
sonar á metsölulista Eymunds-
son í flokki innlendra 
skáldverka þessa vikuna og 
fjórða sætið í öllum flokkum. 

Bókin fjallar um aldraðan 
bónda sem skrifar bréf til ást-
konunnar sem honum bauðst 
að fylgja til borgarinnar forð-
um tíð. Ekki beint formúlan 
að metsölubók, ef hún er þá 
til. Guðrún Vilmundardóttir 
hjá Bjarti, sem gefur bókina 
út, segir vinsældir bókarinnar 
koma sér ánægjulega á óvart. 

„Og þó. Við vissum að við 
værum með mikinn dýrgrip 
í höndunum en oft ná slíkar 
bækur ekki flugi,“ segir hún. 

Bókin hefur hlotið mikið 
lof hjá gagnrýnendum, meðal 
annars fullt hús stiga í Frétta-
blaðinu. „Ég held að velgengni 
bókarinnar helgist fyrst og 
fremst af því að hún hefur 
spurst vel út,“ segir Guðrún. 
„Við höfum að minnsta kosti 
ekki auglýst hana neitt að ráði 
hingað til.“ 



Ítalskur hágæða rjómaís, lagaður eftir gamallri ítalskri hefð 
sem tryggir ómótstæðilegan eftirrétt á hátíðarborðið þitt. 
Þrjár girnilegar bragðtegundir hver annarri betri, verði þér 
að góðu!

Gildir til 28. nóvember meðan birgðir endast.

1.348kr/kg.

HEILL KALKÚNN
FERSKUR

Merkt verð 1.498.-

2.236kr/kg.

KALKÚNABRINGUR
FERSKAR

Merkt verð 3.194.-

998kr/pk.

JÓI FEL 
KALKÚNAFYLLING

339kr/kg.

SÆTAR
KARTÖFLUR

339kr/pk.

TRÖNUBER
500G

GOTT VERÐ TILBOÐ TILBOÐ

að hætti kokkalandsliðsins
STEIKTUR HEILL KALKÚNN

1 stk heill kalkúnn
Salt og pipar
Smjör
Klútur

FYLLING
1 dl saxaður laukur
1 dl rauðlaukur saxaður
1 dl epli söxuð
1 dl saxað sellerí
Söxuð salvía
Saxað timijan
2 dl smjör
5 dl brauðteningar
2 egg

Allt grænmetið er svitað við nokkuð vægan hita á pönnu uns 
algerlega meyrt. Kælið grænmetið og blandið síðan saman við 
restina af hráefnunum. Kryddið að lokum vel með salti og pipar.

Snyrtið kalkúninn og smyrjið vel með smjöri. Kryddið að innan sem 
og utan með salti og pipar. Smellið fyllingunni í hann og lokið. Setjið 
á grind og brúnið í ofni við 210 gráður í 12 mín ca eða þangað til 
hann er orðinn fallega gylltur. Takið kalkúninn út og lækkið ofnin í 
120 gráður. Takið klút sem hefur verið bleyttur vel með smjöri og 
leggið yfir kalkúninn. Eldið hann svo áfram í ofninum í ca 3 ½ til 4  
klukkutíma og munið á 15 mín fresti að taka smjörið og safann og 
hella aftur í klútinn sem liggur á kalkúninum. 
(Uppskriftin miðast við ca 5kg fugl).

ÞAKKAGJÖRÐARHÁTÍÐIN
...er í dag

TILBOÐ

afsláttur við kassa
10 %

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30 %

KALKÚNASPRAUTUSETT 
3 stk., sprauta, suga og bursti 

2.999kr.
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TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Vandræðagemlingurinn Kid 
Rock sendi á dögunum frá 
sér plötuna Born Free. Ólíkt 
fyrstu skrefum Rocks í tón-
listarbransanum er Born 
Free kántríplata af gamla 
skólanum og stefnubreyting-
in malar fyrir hann gull.

Upp úr aldamótum þegar rapp-
rokkið (e.: nu metal) var að renna 
sitt skeið á enda sendi Kid Rock 
frá sér plötuna Cocky. Á henni 
má finna kántrílagið Picture, sem 
Sheryl Crow söng ásamt Rock. 
Lagið kom ekki út áreynslulaust. 
Útgáfufyrirtæki Kids Rock kærði 
sig ekki um að hann breytti ímynd 
sinni úr harðgerðum rapprokk-
ara í dúnmjúkan kántrísöngvara á 
einni nóttu og til að bæta gráu ofan 
á svart náðust ekki samningar við 
útgáfufyrirtæki Crow um útgáfu 
lagsins á smáskífu. Henni var því 
skipt út fyrir söngkonuna Allison 
Moorer. Lagið gat þá komið út, sló 
rækilega í gegn og Kid Rock hafði 
farið í kántríið (e.þ. gone country).

Gone country er bandarískt 
slangur sem lýsir tónlistarmanni 
sem skiptir yfir í kántrítónlist. 
Gott dæmi um hljómsveit sem 
hefur farið í kántríið með góðum 
árangri er Bon Jovi en árið 2007 
sendi hljómsveitin frá sér plötuna 
Lost Highway. Hún var fyrsta 
plata hljómsveitarinnar sem fór 
beint á topp bandaríska Billbo-
ard-listans. Slangrið lýsir reynd-
ar líka sifjaspelli, en það er eng-
inn að saka Kid Rock um slíkt. 

Dæmi um misheppnaða tilraun 
til að fara í kántríið er platan Do 
You Know með Jessicu Simpson 
frá árinu 2008. Platan gerði nán-
ast út af við tónlistarferil Simp-
son, sem hefur átt afar erfitt 
uppdráttar undanfarið.

Til að undirstrika þessa nýju 
ímynd má nefna að Kid Rock eyddi 
hluta þessa árs í að hita upp fyrir 
Bon Jovi. Á sama tíma fyrir 
áratug hitaði hann upp 
fyrir hljómsveitir á borð 
við Korn og System of a 
Down.

Það getur enginn sakað Kid 
Rock um leti. Hann er búinn að 
vera að lengi; gaf út fyrstu plötuna 
1990 og sló í gegn í átta árum síðar 
með plötunni Devil Without a Cause 
eftir mikið streð. Rock lýsir nýju 
plötunni sem lífrænni blöndu 
af blús og rokki. Rick Rubin 
stýrði upptökum á plötunni, 
en hann hefur unnið með 
meisturum á borð við 
Johnny Cash, Slayer 
og System of a Down. 
Platan er sú fyrsta 
sem Kid Rock send-
ir frá sér sem er ekki 
með viðvörunarmerki 
sem varar við óhefluðu 
orðbragði. Þykir það til 
marks um nýja ímynd 
tónlistarmannsins. 

 atlifannar@frettabladid.is

Kántrí-upprisa Kid Rock

Biblíulegt letur

Sólarupprás

Engi 

Byssur

Kúrekastígvél

Amerískur blæjubíll

Leður

Kross

Tónlistarveitur sem selja tónlist á netinu eru alltaf að sækja í sig 
veðrið. Gogoyoko býður enn þá notendum að hlusta frítt á alla þá tón-
list sem þar er. Þú borgar bara það sem þú halar niður í tölvuna. Tón-
list.is býður bæði upp á áskrift og niðurhal og hefur gríðarlegt magn 
af nýrri og gamalli tónlist í boði, íslenskri og erlendri. Það hefur 
lengi verið ódýrara að kaupa nýjar plötur stafrænt, en nú er Tónlist.

is komin með nýjung 
til að gera stafræna 
kostinn enn þá meira 
spennandi. Með nokkr-
um nýútkomnum 
íslenskum plötum fylg-
ir nefnilega fullt af 
aukalögum sem ekki 
er hægt að kaupa úti 
í búð.

Þetta á til dæmis 
við um Næstu jól með 
Baggalúti. Auk nýju 
laganna ellefu fylgja 
jólatónleikarnir frá 
því í fyrra. Ef þú kaup-
ir Best of Bang Gang 

á Tónlist.is færðu öll lögin sem eru á diskunum tveimur, en líka 13 
aukalög, bæði remix og fágætt efni. Bestu kaupin eru samt sennilega 
í nýju Hjálmaplötunni, Keflavík-Kingston. Með henni fylgja tónleik-
ar sveitarinnar í Háskólabíói 30. okt. síðastliðinn í heild sinni. Tveir 
klukkutímar og 25 lög. Engin smá viðbót það og kostar ekki krónu 
aukalega!

Það er fagnaðarefni að Tónlist.is skuli bjóða upp á nýtt efni sem 
ekki er hægt að nálgast úti í búð. I-Tunes hefur gert þetta lengi með 
góðum árangri og löngu kominn tími á að íslenskar tónlistarveitur 
taki við sér. Það verður nefnilega aldrei of mikið framboð af góðri 
tónlist!

Stafræn ofurtilboð

HJÁLMAR Tveggja tíma 25 laga tónleikar fylgja frítt með 
nýju plötunni á Tónlist.is. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

> Plata vikunnar
Prinspóló - Jukk

★★★
„Prinspóló gleður með góðu jukki.“
 TJ

> Í SPILARANUM
Hjaltalín - Alpanon
Ómar Guðjónsson - Von í óvon
Motörhead - The World Is Yours
Bubbi - Sögur af ást, landi og þjóð 1980-2010
Robyn - Body Talk

HJALTALÍN ROBYN

Snillingurinn Bonnie ‘Prince‘ Billy verður 
á meðal flytjenda á ábreiðuplötu þar sem öll 
lögin verða af plötunni Seven Swans eftir 
Sufjan Stevens. Seven Swans kom út árið 
2004 og er jafnan talin ein af betri plötum 
meistara Stevens.

Ábreiðuplatan kemur út 22. mars á næsta 
ári og er gerð að frumkvæði bloggsíðunnar 
On Joyful Wings. Allur ágóði af sölu plötunn-
ar rennur til samtaka sem styrkja rannsókn-
ir á brjóstakrabbameini. Bonnie ‘Prince‘ 
flytur lagið All The Trees of the Field Will 
Clap Their Hands, en á meðal annarra flytj-
enda eru DM Stith, Half-Handed Cloud og 
Gregory Brothers.

Sufjan Stevens tekur ekki þátt í gerð plöt-
unnar en gaf verkefninu samþykki sitt.

Bonnie ‘Prince‘ tekur Sufjan

LEIÐA SAMAN HESTA SÍNA Bonnie ‘Prince‘ Billy 
hyggst taka þátt í gerð plötu þar sem lög Sufjans 
Stevens verða endurgerð.

Þátttakendur í Lagalistanum:  Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum:  Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymunds-
son, 12 tónar, Smekkleysa plötubúð, Havarí, Elkó, tonlist.is

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.

 Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista

Skýringar:

TÓNLISTINN

Vikuna 18. - 24. nóvember 2010

LAGALISTINN

Vikuna 18. - 24. nóvember 2010

Sæti Flytjandi Lag

 1 Páll Óskar og Memfismafían ......Það geta ekki allir...
 2 Kings Of Leon ................................................Radioactive
 3 Blaz Roca Bent og Ragga Bjarna .. Allir eru að fá sér
 4 Hjálmar ....................................................Gakktu alla leið
 5 Hurts ..........................................................Wonderful Life
 6 Rihanna .......................................Only Girl In The World
 7 Dikta ......................................................................Goodbye
 8 Sálin hans Jóns míns.... Vatnið rennur undir brúnna
 9 Robbie Williams / Gary Barlow ........................Shame
 10 Mammút ...................................................................Follow

Sæti Flytjandi Lag

 1 Baggalútur ..........................................................Næstu jól
 2 Bubbi ..................................Sögur af ást, landi og þjóð
 3 Björgvin Halldórsson .............................................Duet II
 4 Prófessorinn og Memfismafían ................. Diskóeyjan
 5 Blaz Roca ............................. Velkomin til KópaCabana
 6 Hjálmar .................................................Keflavík Kingston
 7 Sálin hans Jóns míns................ Upp og niður stigann
 8 Helgi Björns og reiðmenn vind .....Þú komst í hlaðið
 9 Friðrik Dór ................................................. Allt sem þú átt
 10 Regína Ósk ..............................................Um gleðileg jól

Umslag nýrrar plötu Kid Rock, 
Born Free, sýnir að kappinn kann 
öll trixin til að höfða til sveitalúð-
anna í Bandaríkjunum.

ÖLL TRIXIN Í BÓKINNI

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Sparaðu með Miele

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Íslenskt stjórnborð - Stórt hurðarop
Íslenskar leiðbeiningar - 20 ára ending

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í yfir hundrað ár.
Miele þvottavélar og þurrkarar eru framleidd til að endast.
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The Dark Knight Rises verður 
síðasta myndin sem Christian 
Bale mun klæðast skikkju Leð-
urblökumannsins í. Þetta kom 
fram í samtali Bale við fjölmiðla 
nýverið. Bale hefur leikið Batman 
og Bruce Wayne í tveimur mynd-
um eftir Chris Nolan sem báðar 
hafa slegið í gegn hjá áhorfend-
um um allan heim. Bale kom 
hingað til Íslands þegar tökur á 
fyrri myndinni, Batman Begins, 
hófust en þær fór að mestu leyti 
fram við Svínafellsjökul. Þeirri 
mynd var ákaft fagnað enda hafði 
Leðurblökumaðurinn þá legið í 
dvala síðan að George Clooney og 
Arnold Schwarzenegger frystu 
þessa elskuðu myndasöguhetju.

Það var hins vegar Dark 
Knight-myndin sem setti ný við-
mið í myndasögu-kvikmyndageir-
anum. Heath Ledger fór á kost-
um í hlutverki Jókersins, Katie 
Holmes var skipt út fyrir Magg-
ie Gyllenhaal. Þriðja myndin er 
nú í vinnslu og mun enski leikar-
inn Tom Hardy að öllum líkind-
um leika aðalþrjótinn. Michael 
Caine verður á sínum stað sem 
hinn hundtryggi og ráðagóði 
þjónn Alfred og þeir Gary Old-
man og Morgan Freeman verða 
einnig á sínum stað.   

Christian Bale segir 
bless við Batman

Í SÍÐASTA SINN Christian Bale býst 
við því að næsta Batman-mynd, Dark 
Knight Rises, verði hans síðasta.

Ástralskir og reyndar 
nýsjálenskir kvikmynda-
gerðarmenn hafa undan-
farin ár tekið Ameríku með 
trompi í mörgum skiln-
ingi þess orðs. Þeir eru í 
fremstu röð en reyna um 
leið að halda tryggð við 
heimalandið.

Um helgina geta sannir aðdáend-
ur Russells Crowe skropp-
ið í bíó og séð dæmigerða 
Crowe-mynd, The Next Three 
Days. Að þessu sinni leikur 
Crowe mann sem horfir upp á 
eiginkonuna sína dæmda sak-
lausa í fangelsi fyrir hrottalegt 
morð. Þegar henni er neitað um 
reynslulausn í þrígang og hennar 
bíður ekkert nema tuttugu ára tukt-
húsvist tekur Crowe til sinna ráða 
og reynir að frelsa hana úr fang-
elsi. Leikstjóri er Paul Haggis en 
með önnur hlutverk í myndinni fara 
þau Elizabeth Banks, Liam Neeson 
og rapparinn RZA.

Crowe er í hópi þeirra andfætl-
inga okkar frá Ástralíu og Nýja-
Sjálandi sem hafa farið í víking 
til Hollywood og tekist nokkuð vel 
upp. Hann hefur fengið Óskars-
verðlaun og verið úthlutað mörgum 
af bitastæðustu hlutverkum kvik-
myndaborgarinnar. Um leið hefur 
hann verið ákaflega duglegur að 
koma sér í fréttir fyrir skapofsa og 
símakast á hótelum, nánar tiltekið 
í New York. Crowe, sem er fædd-
ur á Nýja-Sjálandi en alinn upp í 
Ástralíu, er auðvitað ekki eini and-
fætlingurinn sem hefur átt í erfið-
leikum með að hemja skap sitt. Það 
virðist vera lenska með ástralskar 
stórstjörnur. Erroll Flynn fór til að 
mynda vestur um haf og sló í gegn 
sem Hrói höttur. Flynn var hins 
vegar einnig skelfilegur drykkju-
maður, sprautaði vodka í appelsínur 
og át þær eftir að honum var bann-
að að drekka á tökustað enda lést 
Flynn aðeins fimmtugur að aldri.

Annað gott dæmi um óheilla-
krákuna sem eltir ástralska leikara 
er auðvitað Mel Gibson. Leikarinn 

ruddi vissulega brautina fyrir 
ástralska leikara og varð einn sá 
áhrifamesti í Hollywood. Harms-
aga Gibsons er hins vegar með 
ólíkindum og kannski óþarfi að 
rifja hana upp í mörgum orðum. 
Honum tókst á ótrúlegan hátt að 
rústa orðspor sitt með ákaflega 
heimskulegum gjörðum utan hvíta 
tjaldsins. Einn mesti missir ástr-
alskrar kvikmyndagerðar varð 
síðan þegar Heath Ledger féll frá 
langt fyrir aldur fram í lok janúar 
2008, aðeins 28 ára. Ledger var á 
góðri leið með að skáka Gibson og 
Crowe með stórkostlegri frammi-
stöðu í Brokeback Mountain og 
sem Jókerinn í Batman-myndinni 
Dark Knight þegar hann dó. Ástr-
alskar leikkonur hafa hins vegar 
að mestu leyti verið til friðs utan 
tökustaða, ólíkt körlunum. Nicole 

Kidman skaust upp á stjörnuhim-
ininn í Days of Thunder þar sem 
hún kynntist Tom Cruise og giftist 
honum. Eftir að þau skildu hefur 
ferill hennar tekið mikið stökk upp 
á við og hún verður að teljast ein 
skærasta kvikmyndastjarna Ástr-
alíu fyrr og síðar.

Þótt þessi fjögur hafi haldið fána 
Ástralíu á lofti í Ameríku þá hefur 
fjöldi ástralskra leikara komið ár 
sinni vel fyrir borð þar vestra. Cate 
Blanchet er til að mynda í hópi virt-
ustu leikkvenna Hollywood um 
þessar mundir og leikarar á borð 
við Hugh Jackman, Eric Bana og 
Geoffrey Rush þykja eftirsóknar-
verðir starfskraftar. 

Og þótt ekki hafi farið mikið 
fyrir Guy Pearce þá er ferill hans í 
kvikmyndaborginni frábær.  

 freyrgigja@frettabladid.is

EFTIRSÓTTIR ANDFÆTLINGAR

> VEL GERT HARRY

Kvikmyndin Harry Potter og 
dauðadjásnin setti nýtt miðasölu-
met í sögu kvikmyndanna um 
töfrastrákinn um helgina þegar 
hún halaði inn 125 milljónum 
dollara. Fyrra metið átti Harry 
Potter og eldbikarinn.

Kvikmyndin Agora eftir Óskars-
verðlaunahafann Alejandro 
Amenábar fjallar um síðustu 
daga Rómaveldis og hetjulega 
baráttu heimspekingsins, stærð-
fræðingsins og konunnar Hypatiu 
fyrir því að mikilvægri þekkingu 
Forn-Grkkja sé bjargað frá glöt-
un. Agora gerist í hinni fornu borg 
Alexandríu. Þar kennir Hypatia 
við platónskan skóla borgarinnar 
á miklum óróatímum þegar krist-
in trú er smám saman að ná undir-
tökunum og heiðingjar eiga undir 
högg að sækja. Það er Rachel 
Weisz sem leikur heimspekinginn 
Hypatiu en einkalíf Weisz hefur 
verið töluvert í kastljósinu eftir að 
fjölmiðlar greindu frá því að hún 
ætti hugsanlega í ástarsambandi 
við Daniel Craig.  

Erfiðlega hefur gengið hjá 

aðstandendum Agoru að koma 
myndinni í dreifingu þrátt fyrir 
að hún hafi hlotið sjö verðlaun á 
Goya-hátíðinni, spænsku kvik-
myndahátíðinni. Hún er engu 
síður ein tekjuhæsta spænska 
myndin frá upphafi en það virð-
ist ekki hafa kveikt í dreifingar-
aðilunum og því ratar hún frek-
ar seint hingað til Íslands enda 
frumsýnd á síðasta ári. 

Myndin hefur fengið mis-
jafna dóma hjá gagnrýnendum 
og þá hafa sumir bókstafstrúar-
menn kvartað yfir því að Agora 
dragi upp fremur dökka mynd af 
kristnum mönnum. Sjálft Vatikan-
ið hefur þó lýst því yfir að það sjái 
enga annmarka á henni en starfs-
menn þess komu meðal annars 
að því að velja kristna texta sem 
lesnir eru upp í myndinni. - fgg

Heimspekileg dramatík

WEISZ Leikur heimspekinginn Hypatiu 
sem lendir mitt á milli í átökum krist-
inna og heiðinna í Rómaveldi.

NORDIC PHOTOS

Eftir mikið volk í ólgusjó Hollywood 
er kvikmynd um Lone Ranger, grímu-
klædda kúrekann í villta vestrinu, og 
hestinn hans Silver loksins að verða að 
veruleika. Disney-fyrirtækið, í sam-
starfi við stórmyndakanónuna Jerry 

Bruckheimer, ætlar að framleiða kvik-
mynd um þessa frægustu persónu 
George W. Trendle sem varð feikilega 
vinsæl í amerísku útvarpi og sjónvarpi. 
Sjóræningjaleikstjórinn Gore Verbinski 
hefur verið ráðinn í leikstjórastólinn og 
Johnny Depp mun að öllum líkindum 
leika ráðagóða indíánann Tonto. 

Ekki er hins vegar vitað hver fær að 
klæðast hinum íðilfagra bláa búningi, 
setja á sig hvíta hattinn og svörtu grím-
una sem breyttu hinum dagsfarsprúða 

John Reid í kúrekahetjuna. Það var 
kvikmyndavefurinn thewrap.com sem 
greindi fyrstur frá því að gera ætti kvik-
myndina undir merkjum Disney en það 
hefur lengi staðið til. Columbia-kvik-
myndaverið tilkynnti árið 2002 að það 
ætlaði að gera kvikmynd en fimm árum 
seinna reyndu Weinstein-bræðurnir að 
kaupa kvikmyndaréttinn enda hafði lítið 
gerst. Það var síðan Bruckheimer sem 
greip gæsina þegar hún gafst en hann 
hefur yfirleitt haft gott nef fyrir góðum 
gróða.

Verbinski er nú upptekinn við tökur 
á fjórðu sjóræningjamyndinni með 
Johnny Depp og er fastlega gert ráð 
fyrir því að hann hefji undirbúning við 
kúrekamyndina strax eftir hana.  - fgg

Lone Ranger aftur af stað

LEIKUR TONTO Johnny Depp mun leika 
Tonto í Lone Ranger en Gore Verbinski mun 
að öllum líkindum leikstýra myndinni.

VINSÆL, BRJÁLUÐ OG 
HÆFILEIKARÍK
Mel Gibson, Erroll Flynn, Russell Crowe og 
Heath Ledger eiga það allir sameiginlegt 
að vera frá Ástralíu og hafa átt í erfiðleik-
um með lífið utan hvíta tjaldsins. Þeir 
eru hins vegar ekki einu andfætlingarnir 
sem hafa náð slá í gegn í kvikmyndunum; 
Nicole Kidman, Naomi Watts og Cate 
Blanchett eru í hópi virtustu leikkvenna 
Hollywood og þeir Hugh Jackman, Eric 
Bana og Geoffrey Rush þykja eftirsóknar-
verðir starfskraftar í kvikmyndagerð.

bio@frettabladid.is

Jólatilboð til fyrirtækja
og fyrir  einkasamkvæmi 

frábær partýtilboð

Fimmtudaga og sunnudaga 

Stór bjór  500 kr
Lítill bjór  300 kr

Egils Gull og Kareoke Sportbar kynna:

Frakkastígur 8 
Símar 659 6049 og 770 3151



e s t a b l i s h e d  1 9 3 4

Kíktu í heimsókn!



folk@frettabladid.is

Þrátt fyrir að Norður-
löndin skilgreini sig 

sem velferðarþjóðfélög þá 
eru þau einnig gróðarstía fyrir 
glæpi og spillingu.

ÁRNI ÞÓRARINSSON 
RITHÖFUNDUR
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Skyline
Leikstjórar: Colin Strause, Greg Strause. Aðalhlutverk: Eric Balfour, 
Scottie Thompson, Brittany Daniel, Crystal Reed, Donald Faison, 
David Zayas.

Ódýrt og óspennandi
Hópur fólks vaknar í þakíbúð skýjakljúfs um miðja nótt eftir að hafa fengið 
sér í aðra tána. Risastór geimskip svífa yfir Los Angeles-borg og svo virðist 
sem hinir framandi gestir hafi gangsett eins konar „mann-ryksugu“ sem 
sogar fólk upp í geimskipin. Djammararnir ákveða því að halda kyrru fyrir í 
íbúðinni um sinn og fylgjast með atferli og aðferðum geimveranna þar til 
þau treysta sér til að leggja á flótta.

Þessi söguflétta er að sjálfsögðu afskaplega bjánaleg en gæti eflaust 
virkað ef myndin tæki sig ekki svona alvarlega. Vísindaskáldskapur verður 
annað hvort að skapa trúverðugar aðstæður (eins langt og trúverðugleikinn 
nær) eða halda sig í létt-flippuðum gír. Leikaralið Skyline er af ódýrustu 
sort og brellurnar upp og ofan. Þetta gæti ég fyrirgefið ef persónurnar væru 
áhugaverðar, eða allavega fyndnar. Það eru þær ekki. Engum stekkur bros. 
Ekki leikurunum. Ekki leikstjórunum. Ekki áhorfendum. 

Þegar ég hélt að myndinni væri lokið stóð ég pirraður á fætur, renndi upp 
yfirhöfninni og hugsaði: „Þetta hefði varla getað verið verra“. En myndinni 
var ekki lokið. Ónei. Fimm sprenghlægilegar mínútur voru eftir, og ég hló 
svo sannarlega ekki „með þeim“. Þegar þær voru á enda stóð ég aftur á 
fætur og hugsaði: „Merkilegt. Þeim tókst að gera þetta enn verra.“

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Ein stjarna fyrir Skyline og önnur fyrir skemmtilegu handþurrk-
una á snyrtingu Laugarásbíós. Hún er alltaf jafn hress.

Rithöfundurinn Árni Þórar-
insson rambaði inn á töku-
stað Tíma nornarinnar í 
fyrradag en sjónvarpsþátta-
röð Friðriks Þórs Friðriks-
sonar er einmitt byggð á 
samnefndri bók höfundar-
ins um Einar blaðamann. 
Árni segir það hafa verið 
erfitt að skrifa handritið 
sjálfur.

Tökur á Tíma nornarinnar standa 
yfir um þessar mundir en sam-
nefnd bók, sem kom út fyrir fimm 
árum, hefur áður verið sett upp 
sem útvarpsleikrit og flutt á Rás 
1. Árni Þórarinsson, höfundur bók-
arinnar og handritshöfundur þátt-
anna, segir alltaf fróðlegt að koma 
á tökustað. Hann dáist að þeirri 
þolinmæði sem kvikmyndagerðar-
menn búi yfir. „Og mér leist bara 
vel á það litla sem ég sá.“ 

Höfundurinn er einnig ánægð-
ur með Hjálmar Hjálmarsson í 
hlutverki Einars blaðamanns, 
telur leikarann líkjast Einari 
eins og mögulegt er. „Hann hefur 
forvitið yfirbragð og nær alveg 
húmornum.“ Árni skrifaði sjálfur 

handritið og fékk góðar ábendingar 
hjá bæði Hjálmari og leikstjóran-
um Friðriki Þór. Hann viðurkennir 
að það hafi ekki verið auðvelt verk, 
kaflar sem honum hafi þótt vænt 
um voru látnir víkja, öðru bætt inn 
í og atburðarásinni breytt til að 
laga bókina að sjónvarpsforminu. 
„Sumt var sársaukafullt, annað 

skemmtilegt og skapandi, það var 
forvitnilegt að gera eitthvað nýtt 
úr þessu gamla efni.“ 

Sjöunda bók Árna um Einar 
blaðamann, Morgunengill, kom 
nýverið út og hefur fengið lof-
samlega dóma. Spennuþrungið 
íslenskt samfélag leikur lykilhlut-
verk í bókinni og Árni segir það 
hafa verið meðvitað. „Spennuflétt-
an tekur óvenjusterk mið af sam-
tímanum, samfélagið er eiginlega 
dregið út úr aukahlutveri sínu og 
sett í aðalhlutverk.“

Íslenskir krimmaaðdáendur 
eru ekki þeir einu sem hafa tekið 
bókum Árna opnum örmum því 
Frakkar eru einstaklega hrifn-
ir af honum. Árni vill ekki meina 
að það sé vegna útlitsins þótt það 
minni eilítið á franskt ljóðskáld. 
„Auðvitað er merkilegt að sjá sam-
tímis á metsölulistum glæpasagna 
í Frakklandi kannski tvo eða þrjá 
íslenska höfunda. Arnaldur er auð-
vitað fastagestur og svo slæðist ég 
þarna inn, Jón Hallur og Stefán 
Máni,“ segir Árni sem hefur ekki 
farið varhluta af Stieg Larsson-
markaðsvæðingunni. „Ég, rétt eins 
og aðrir íslenskir glæpasagnahöf-
undar, við höfum örugglega allir 
lesið þær vangaveltur hvort við 
værum næsti Stieg Larsson.“ 

Árni kann enga eina skýringu 
á því af hverju norrænar glæpa-
sögur njóti svona mikillar hylli. 
„Ég hef tekið þátt í málþingum 
um  norrænar glæpasögur og vin-
sældir þeirra og menn hafa ekki 
getað komið sér saman um neinn 
einn hlut. Að mínu mati, fyrir 
utan framandi sögusvið, leikur 
það stórt hlutverk að þrátt fyrir 
að Norðurlöndin skilgreini sig öll 
sem velferðarþjóðfélag þá eru þau 
einnig gróðrarstía fyrir glæpi og 
spillingu.“ freyrgigja@frettabladid.is

Einar er í góðum höndum
ÁNÆGÐUR MEÐ HJÁLMAR Árni Þórarinsson er ákaflega ánægður með Hjálmar Hjálmarsson í hlutverki Einars blaðamanns en 
tökur á Tíma nornarinnar standa núna yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hin rómaða þakkargjörðarveisla Hótel Cabin
verður haldin dagana 25. og 26. nóvember.

Í hádeginu 25. og 26. nóvember
Fimmtudagskvöldið 25. nóvember 
og föstudagskvöldið 26. nóvember

Verð einungis: 2.750 kr. í hádeginu
3.650 kr. á kvöldin

Léttir djasstónar verða leiknir yfir borðhaldi 
á föstudagskvöldinu.

Borðapantanir í síma 511 6030 G
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310.000  Bítlaplötur hafa selst á iTunes eftir að sala hófst í síðustu viku. Inni í þessari tölu 
eru 13 þúsund eintök af pakka með öllum 16 plötunum.
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Leikarinn John Travolta og kona 
hans Kelly Preston eignuðust heil-
brigðan strák í vikunni og hefur 
hann fengið nafnið Benjamin. 

Aðeins tvö ár eru frá því að 
hjónin misstu sextán ára son sinn 
Jett á meðan þau voru í fríi á Bah-
amaeyjum. Jett þjáðist af ein-
hverfu en flogaveikiskast orsakaði 
dauða hans. Parið er í skýjunum 
með nýjustu viðbótina í fjölskyld-
una en þau eiga einnig dótturina 
Ellu sem er ellefu ára gömul. 

John Travolta 
faðir á ný

Í HAMINGJUKASTI John Travolta og Kelly 
Preston eignuðust heilbrigðan son í 
vikunni en tvö ár eru síðan þau misstu 
sextán ára son sinn Jett. NORDICPHOTOS/GETTY

Tónlist  ★★★

Bara plata
Ísgerður

Fín barnaplata
Bara plata er ellefu laga barna-
plata með Ísgerði Gunnarsdóttur. 
Ísgerður semur textana, en lögin 
eru ýmist samin af Gnúsa Yones 
sem stjórnar upptökum, eða af 
Ísgerði og Gnúsa saman. Það eru 
mörg fín lög og textar á Bara plata 
og útsetningarnar yfir það heila 
vel heppnaðar. Ísgerður er enginn 
nýliði hvað barnaefni varðar og 
það heyrist á plötunni. Hún var 
í hlutverki Snæfríðar í Stundinni 
okkar 2006-2008.

Árið 2010 ætlar að verða fínt 
ár fyrir barnaplötur. Bara plata er 
ekki alveg jafn skemmtileg fyrir 
foreldrana eins og Pollapönk eða 
Diskóeyjan, en krakkarnir hafa 
mjög gaman af henni. Lögin eru 
misgóð, en Út að leika, Njósnafé-
lagið og Sumars bjartur bragur eru 
frábær.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Lífleg barnaplata.

Söngkonan Rihanna viðurkenndi í 
viðtali við tímaritið Interview að 
hún væri aðeins farin að hugsa um 
barneignir og þegar sá tími kæmi 
langaði hana aðeins í syni.

„Aldurinn skiptir mig engu. Ég 
gæti hugsað mér að verða móðir 
eftir ár, það gæti einnig verið eftir 
tíu ár. Tíminn þarf bara að vera 
réttur. Það er margt sem mig lang-
ar að gera áður en ég eignast börn 
þannig að ég er enn að bíða eftir 
rétta tímanum,“ sagði Rihanna, 
sem vill aðeins eignast syni. „Ef 
ég eignaðist dóttur þá yrði hún lík-
lega mjög uppátækjasöm og erfið. 
Hún yrði lítill hnoðri af karma.“ 

Rihanna hefur verið í sambandi 

með íþróttamanninum Matt Kemp 
frá því í janúar og sást fyrst opin-
berlega til parsins þegar þau voru 
saman í fríi í vor.

Vill aðeins stráka

ÁNÆGÐ Rihanna er hamingjusöm í 
sambandi og er farin að velta fyrir sér 
barneignum. NORDICPHOTOS/GETTY

Hinn léttgeggjaði Axl Rose, söngvari Guns 
N‘ Roses, hefur kært tölvuleikjaframleið-
andann Activision, sem framleiðir hina 
víðfrægu Guitar Hero leiki. Rose vill fá 
tuttugu milljónir dala í skaðabætur frá 
fyrirtækinu, en hann fullyrðir að hann 
hafi verið gabbaður til að leyfa því að nota 
smellinn Welcome to the Jungle í leiknum 
Guitar Hero III.

Málið snýst að hluta til um notkun leiks-
ins á persónu sem var gerð eftir Slash, 
gítarleikara Guns N‘ Roses. Rose seg-
ist aðeins hafa leyft Activision að nota 
lagið ef leikurinn myndi ekki vísa á neinn 
hátt í Slash eða hljómsveit hans, Velvet 
Revolver.

Í kærunni kemur fram að Rose sakar 
Activision um lygar og blekkingar til að 

koma á fót einhvers konar samstarfi 
milli leiksins og hljómsveitarinnar 
Guns N‘ Roses og að samningar hafi 
verið sviknir. Hann segir lagið Wel-
come to the Jungle hafa verið notað 
sem vopn í þeirri baráttu. Þá segir 
hann lagið Sweet Child O‘ Mine, 
í flutning Guns N‘ Roses, hafa 
verið notað í kynningu á Guitar 
Hero III, en hann hafi aðeins 
gefið leyfi til að lagið væri 
notað í Guitar Hero II. 

Axl Rose ræðst á Guitar Hero

FÚLL Axl Rose er ekki á leiðinni í 
Guitar Hero-partí á næstunni – það 

er víst. Hann vill ekki sjá að Slash 
sé að trana sér fram í nafni Guns N‘ 

Roses.

Gjöfin inniheldur:
Advanced Night Repair – viðgerðardropa, 7ml
Resilience Lift Crème – styrkjandi andlitskrem, 7ml
Pure Color Lipstick – varalit, pink parfait, fulla stærð
Sumtuous Mascara – svartan maskara
Pleasures - ilmvatn
Fallega snyrtitösku 

*Verðgildi gjafarinner er ca. 17.100.-

*meðan birgðir endast

Gjöfin þín
Ef þú verslar vörur frá Estée Lauder fyrir 5.900 krónur eða meira, 
dagana 25. nóvember – 1. desember í Debenhams.
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Rokkabillíkvöld verður á 
Faktorý annað kvöld. Aðal-
númerið er hljómsveitin 
The 59‘s sem stefnir á tón-
leikaferðalag til Japans á 
næsta ári.

„Rokkabillíið er sko alls ekki 
búið,“ segir Gísli Veltan, en 
hljómsveit hans, The 59‘s, spil-
ar á Rokkabillíkvöldi á Faktorý á 
föstudaginn. 

The 59‘s er skipuð söngvaranum 
Gísla, bróður hans Aroni Erni, gít-
arleikaranum Pétri Hallgrímssyni 
og bassaleikaranum Smutty Smiff, 
en sá síðastnefndi er töluvert nafn 
innan rokkabillísins.

„Smutty er Breti en hefur búið 
í Bandaríkjunum nánast allt sitt 
líf. Hann er búinn að vera í rokka-
billíbransanum í rúm þrjátíu ár og 
var í fyrstu rokkabillíhljómsveit-
inni sem gerði það gott eftir Elvis 

en hún hét Levi and the Rockats,“ 
segir Gísli. Hann segir Smutty 
hafa komið hingað til lands, fundið 
sér íslenska konu og síðar ákveð-
ið að finna liðsmenn í rokkabillí-

hljómsveit. Hann hafi fundið þá 
Gísla og Aron og fyrst þá hafi hlut-
irnir farið að gerast. Síðar hafi svo 
Pétur Hallgrímsson gengið til liðs 
við bandið, en hann hefur meðal 
annars spilað með Lay Low og 
Ellen Kristjánsdóttur.

Þrátt fyrir að rokkabillítíma-

bilið sé löngu liðið segir Gísli tón-
listina lifa vel. „Rokkabillíið er 
kannski lítið á Íslandi en í Skand-
inavíu er það mjög stórt. Við spil-
um í Noregi strax eftir jól og erum 
svo að spá í að fara að túra í Japan 
á næsta ári. Þetta er svo stórt alls 
staðar annars staðar.“

Gísli segir tískufyrirmyndirnar 
vera gömlu rokkkóngana Eddie 
Cochran og Elvis Presley. „Við 
erum auðvitað í leðurjökkum með 
„greasað“ hárið,“ segir Gísli og 
viðurkennir að það komi fyrir að 
fólk stari á þá á götunni.

The 59‘s spila á Faktorý á 
föstudagskvöldið, en hljómsveit-
irnar Bárujárn og Blues Willis 
koma líka fram, ásamt DJ Gísla 
Glym skratta. Húsið verður opnað 
klukkan tíu en tónleikarnir hefj-
ast klukkan ellefu og kostar ekk-
ert inn. Þemaklæðnaður er hins 
vegar æskilegur og eru verðlaun 
veitt fyrir flottasta dressið. 
 kristjana@frettabladid.is

Íslenskt rokkabillí til Japans
LEÐUR OG „GREASAÐ“ HÁR Það eru kannski nokkur ár á milli þeirra Péturs, Arons, Gísla og Smutty en þeir eru allir jafn töff.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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North Face fatnaður
jólatilboð

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.  

MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

SENDU SMS ESL AGV

Á NÚMERIÐ 1900.

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA! 

Fullt af aukavinningum:

Tölvuleikir · DVD myndir og fleira!

SÖGULEG EPÍSK STÓRMYND MEÐ RACHEL WEISZ

Í AÐALHLUTVERKI UM BARÁTTU OG UPPGJÖR 

Í EGYPTALANDI UNDIR STJÓRN RÓMVERJA!

FRUMSÝND

26. NÓVEMBER

SÖGULEG EPÍSK STÓRMY

Í AÐALHLUTVERKI UM

Í EG

FRFRFRFRFRRUUMUUUU

22226666. NNNNÓÓÓÓÓV

VILTU
MIÐA! 9. HVER

VINNUR!

Við spilum í Noregi 
strax eftir jól og erum 

svo að spá í að fara að „túra“ 
í Japan á næsta ári. Þetta er 
svo stórt alls staðar annars 
staðar.

GÍSLI VELTAN
SÖNGVARI THE 59’S



„Stórskemmtileg og  
         vel stíluð saga.“          FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR / FRÉTTABLAÐIÐ

 Karl Blöndal / Morgunblaðið

 „Ævisaga Þóru er merkileg bók.“ 
 Páll Baldvin Baldvinsson / Fréttatíminn

 „Mjög hrifin … fallega og smekkleg
dregin upp góð og skýr mynd af Reykjaví
og Þóru … mjög læsileg … höfð
til stórs lesendahóps.“ 

j g gj g

 Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

 „Frábær bók. Heldur spennu og sty
alveg til enda. Frásögnin er hröð, fjör
svolítið gamansöm … Fræðilega er l
veruleg nýjung að þessari bók. Þar birtist
mynd af tilveru ógiftrar stúlku í borgaras

 Gunnar Karlsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands

voru gefandi og skemmtilegar.
 Sólveig Ólafsdóttir, sagnfræðingur og  

framkvæmdastjóri ReykjavíkurAkademíunnar

smekkvísi. Verk unnið af óvenjulegu öryggi … 
Vönduð fræðimennska.“ 

 Helgi Skúli Kjartansson, prófessor í sagnfræði  
við Háskóla Íslands



 25. nóvember 2010  FIMMTUDAGUR

Bandarísku tónlistarverðlaunin voru 
afhent síðastliðinn sunnudag og að venju 
þræddu stjörnurnar rauða dregilinn 
og stilltu sér upp fyrir myndavélarnar. 
Klæðnaður stjarnanna er að venju mikið 
fréttaefni en flestar klæddust óvenju lit-
ríkum flíkum með framúrstefnulegu sniði. 
Einnig er greinilegt að gegnsæju kjól-
arnir eru að koma aftur í tísku þar sem 
bæði fyrirsætan Heidi Klum og poppdívan 
Rihanna þorðu að klæðast hálfgegnsæjum 
síðum kjólum og tókst vel til. 

LITRÍKT OG HRESSANDI 
Á RAUÐA DREGLINUM

LEIKARABÖRN Jaden og Willow Smith, börn Will og Jada 
Pinkett Smith eru næsta kynslóð í skemmtanabransan-
um og voru töff klædd að vanda.  NORDICPHOTOS/GETTY

SÍÐUR AÐ AFTAN Framúrstefnu-
legur kjóll Miley Cyrus vakti 
athygli enda þurfti hún aðstoð-
armann sem sá um að slóðinn 
þvældist ekki fyrir.  NORDICPHOTOS/GETTY

FJAÐRIR Stutt og 
þröngt að venju hjá 

Fergie, söngkonu hljóm-
sveitarinnar Black Eyed 
Peace. NORDICPHOTOS/GETTY

RAUÐ Söngkonan Rihanna 
vakti athygli í þessum glæsi-
lega rauða gegnsæja kjól og 
með litað hár í stíl. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Aðþrengda eiginkonan Eva Long-
oria á ekki sjö dagana sæla um 
þessar mundir en hún er að kom-
ast að ein-
hverju nýju um 
eiginmann sinn 
Tony Parker á 
hverjum degi. 
Nú á körfu-
boltamaðurinn 
að hafa haldið 
framhjá leik-
konunni með 
sjö konum og 
meðal þeirra 
á að vera 
ein af bestu 
vinkonum 
stjörnunnar. 
Hjónin sóttu um skilnað á dög-
unum en bandarískir miðlar eru 
strax farnir að líkja Parker við 
kylfukappann Tiger Woods og 
hans skilnað fyrr á árinu. 

Hélt framhjá 
með sjö

MEÐAN ALLT LÉK Í 
LYNDI Eva Longoria 
brosir ekki mikið 
eftir að upp komst 
um framhjáhald 
eiginmannsins.

Styrking • Jafnvægi • Fegurð

CC Flax
Frábært við fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum 

aldri og öllum einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ  – Lignans
Trönuberjafræ   
Kalk úr sjávarþörungum

CC Flax gefur frábæran árangur við tifinningasveiflum, pirringi, 
hita- og svitakófi, svefntruflunum, fitusöfnun og húðþurrki. 
Stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan. Kemur í veg fyrir bjúg 
og vökvasöfnun, styrkir nýru og hindrar sýkingu í þvagfærum.* 
Fjölbreyttar trefjar og ríkt af  Omega-3. 

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýndi að konur sem hafa mikið 
Lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg 
minni fitumassa en þær konur sem skortir eða 
hafa lítið af lignans.**

* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University. 

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum og heilsubúðum www.celsus.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

HAMINGJUSÖM Pink og eiginmaður 
hennar Corey Hart voru ástfangin á 
hátíðinni enda nýbúin að opinbera að 
þau eiga von á barni á næsta ári.
  NORDICPHOTOS/GETTY

ALLTAF FLOTT Fyrirsætan 
og fjögurra barna móðirin 
Heidi Klum tók sig vel út í 
svörtum síðum blúndu-
kjól.  NORDICPHOTOS/GETTY 
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Líf leikarans Charlie Sheen  
hefur verið skrautlegt – svo 
vægt sé tekið til orða. Hann 
er reglulega kærður fyrir 
ofbeldisbrot, hefur farið í 
fjölmargar meðferðir og 
er nú sakaður um að reyna 
að kyrkja klámmyndaleik-
konu.

BRANSINN
Á Charlie Sheen afturkvæmt til 
Hollywood eftir ásakanir um að beita 
klámmyndaleikkonu ofbeldi?

Eins og fjölmiðlar víða um heim 
hafa greint frá er leikarinn Charlie 
Sheen enn og aftur búinn að koma 
sér í vandræði. Í síðasta mánuði 
var lögregla kölluð í hótelherbergi 
þar sem hann fannst nakinn og í 
annarlegu ástandi. Ekki nóg með 
það, heldur var klámmyndaleik-
konan Capri Anderson læst inni á 
baðherbergi. Hún fullyrti að Sheen 
hefði beitt sig ofbeldi og hún óttast 
um líf sitt.

Þetta rímar mjög vel við forsögu 
Sheen sem hefur oft verið dæmd-
ur fyrir ofbeldisbrot og eiturlyfja-
notkun. Capri Anderson hefur 
kært Sheen fyrir meint brot, en nú 
hefur hann kært hana á móti fyrir 
að ljúga til um hvað gerðist þetta 
kvöld í sjónvarpsþættinum Good 
Morning America. Hann kærir 
hana einnig fyrir fjárkúgun, en 

hún á að hafa beðið um eina millj-
ón dollara fyrir að tjá sig ekki um 
málið.
Fréttamiðillinn TMZ birti í vik-
unni smáskilaboð sem Sheen og 
Anderson skiptust á stuttu eftir 
þetta örlagaríka kvöld. Talið er að 
þau hjálpi málstað Sheen, en sam-
kvæmt þeim virðist ekki hafa slest 
alvarlega upp á „vinskap“ þeirra á 
hótelherberginu.

Í smáskilaboðunum sakar And-
erson Sheen um að eyðileggja 
nýja handtösku af gerðinni Prada. 
Hann biðst afsökunar og býðst 
til að greiða henni 20.000 dollara 
fyrir nýja tösku – ekki erfitt fyrir 
mann sem þénar um 1,8 milljónir 

dollara fyrir hvern þátt af Two 
and a Half Men, sem njóta mikilla 
vinsælda. Nokkur skilaboð gengu 
þeirra á milli og þau sættust á 
að hann sendi henni peningana á 
næstunni.

Óvíst er hvað gerist næst í mál-
inu. Charlie Sheen virðist hins 
vegar eiga níu líf í bransanum og 
það er sama hvað bjátar á, hann 
virðist ávallt eiga afturkvæmt í 
sjónvarp eða kvikmyndir. Capri 
Anderson nýtir sér málið til hins 
ýtrasta og hefur nú lækkað áskrift-
arverð klámsíðu sinnar og gert 
öllum ljóst að hún sé „stúlkan úr 
hótelherberginu“ sem allir eru að 
tala um.  atlifannar@frettabladid.is

Dansað á þyrnum rósanna

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Charlie Sheen á kunnuglegum slóðum í lífinu. Hann hefur 
oftar en ekki þurft að fylgja þeim bláklæddu. NORDICPHOTOS/GETTY

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SKYLINE 8 16

JACKASS – ÓTEXTUÐ 6, 8 og 10.15 12

UNSTOPPABLE 8 og 10.15 12

ARTÚR 3: TVEGGJA HEIMA STRÍÐ 6 - ÍSL TAL 7

ÚTI ER ÆVINTÝRI 6 - ÍSL TAL L

- S.V. MBL

1986 Charlie Sheen slær 
í gegn sem ungi hermað-
urinn Chris í Óskarsverð-
launamyndinni Platoon.

1990 Sheen eyðir mánuði 
í meðferð í Kaliforníu. Að 
meðferðinni lokinni heitir 
hann því að halda áfram að 
mæta á AA-fundi. Sama ár 
slíta hann og Kelly Preston 
trúlofun sinni eftir að fréttir 
berast af því að hún varð 
fyrir voðaskoti í handlegg-
inn á heimili þeirra.

1995 Sheen er eitt af 
aðalvitnunum í réttarhöld-
unum gegn Hollywood-
maddömunni Heidi Fleiss. 
Sheen segist hafa eytt 
meira en 50.000 dollurum 
í þjónustu maddömunnar 
og að klappstýrutýpurnar 
hafi verið í uppáhaldi.

1996 Sheen er úrskurð-
aður í gæsluvarðhald og 
ákærður fyrir líkamsárás á 
fyrrverandi kærustuna Britt-
any Ashland. Ári síðar er 
hann dæmdur tveggja ára 
skilorðsbundið fangelsi.

1998 Faðir Shees, 
leikarinn Martin 
Sheen, sannfærir 
son sinn um að fara 
í meðferð eftir að 
hann tók of stóran 
skammt af eitur-
lyfjum.

2006 Sheen skilur við eiginkonu 
sína, leikkonuna Denise Richards. 
Eftir miklar deilur um forræði barna 
þeirra segir Richards að Sheen hafi 

beitt hana líkamlegu og andlegu 
ofbeldi. Þá segir hún hann hafa hótað 
að drepa hana. Hún fær á hann nálgun-
arbann.

2009 Sheen 
er handtekinn 
vegna gruns 
um að hafa 
beitt eiginkonu 
sína, Brooke 
Mueller, 
ofbeldi.

2010 Sheen fer enn 
og aftur í meðferð og 

kallar það „fyrirbyggj-
andi aðgerð“.

2010 Lögregla er kölluð 
á hótelherbergi Charlie 
Sheen þar sem hann 
finnst nakinn og í 
annarlegu ástandi. 
Þá hafði hann læst 
klámmyndaleikkonu 
inni á baðherbergi 
og hún sakar hann 
um að hafa beitt sig 
ofbeldi.

CHARLIE SHEEN Í STÖÐUGU VESENI

HARRY POTTER kl. 5, 6, 8, 9, 10.10
DUE DATE kl. 3.40, 5.50, 8, og 10.10
GNARR kl. 5.40
ÆVINTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 3
RED kl. 8
KONUNGSRÍKI UGLANNA-3D M/ ísl. Tali kl. 3.50

HARRY POTTER kl. 6 - 9
GNARR kl. 6
DUE DATE kl. 8 - 10:10

10

10

10

10

10

12

L

L

12

10

10

10

10

10

L

L

L

L

7

7
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- BOXOFFICE MAGAZINE

����
- ORLANDO SENTINEL

����
- TIME OUT NEW YORK

HARRY POTTER kl. 5 - 6 - 8 - 10 - 11
HARRY POTTER kl. 5 - 8 - 11
DUE DATE kl. 5:50 - 8 - 10:20
RED kl. 8 - 10:20
ÓRÓI kl. 8 - 10:10
ALGJÖR SVEPPI kl. 6
FURRY VENGEANCE kl. 5:50

HARRY POTTER kl. 5:30 - 8:30 - 10:10
GNARR kl. 8
DUE DATE kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝTÝRI SAMMA-3D M/ ísl. Tali kl. 6

MIÐASALA Á

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

5%

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
SKYLINE  KL. 8 - 10
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ KL. 8 - 10

12
12

ARTÚR 3 KL. 6
EASY A KL. 6

L
L

Nánar á Miði.is
SKYLINE KL. 5.50 - 8 - 10.10 
JACKASS 3D ÓTEXTAÐ KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
JACKASS 3D LÚXUS ÓTEXTAÐ KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
UNSTOPPABLE KL. 8 - 10.10
EASY A KL. 5.50 - 8 - 10.10
ARTHÚR 3 KL. 3.40 - 5.50
ÚTI ER ÆVINTÝRI 2 KL. 3.40
AULINN ÉG 3D KL. 3.40

12 
12
12
L
L
L
L
L

SKYLINE KL. 5.50 - 8 - 10.10
UNSTOPPABLE KL. 8 - 10.10
EASY A KL. 8 - 10.10
ARTHÚR 3 KL. 5.50
YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER KL. 8 - 10.15
INHALE KL. 6
BRIM KL. 6

12
L
L
L
L
16
12

HÁSKÓLABÍÓ

"MYND SEM HITTIR Í MARK!"
-H.H, MBL

GLERAUGU SELD SÉR

ÍSL. TAL

MISSIÐ EKKI AF ÞESSUM MAGNAÐA
VÍSINDASKÁLDSÖGUTRYLLI Í BÍÓ! 

"HASAR Í LESTINNI"
-H.V.A, FBL

ÍSL. TAL



LAUGAVEGUR 56
VWWW.NIKITACLOTHING.COM

Julia Baumgartner
Hlíðarfjall - Akureyri

Team Nikita
Hlíðarfjall - Akureyri

Cecilia Larsen

Jordie Karlinski
Hlíðarfjall - Akureyri

Nú eru fjöll landsins opin og búðin 
okkar full af nýjum vetrarfatnaði. 
Hlökkum til að sjá ykkur uppi í 
fjalli í vetur!

HLÍÐARFJALL
AKUREYRI

 39.900 Kr.

 30.900 Kr.

 43.400 Kr.

 29.900 Kr.  26.400 kr.

 37.400 Kr.

 30.900 Kr.

 30.900 Kr.
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sport@frettabladid.is
4 AKUREYRI OG HK  mætast í Íþróttahöllinni á Akureyri í kvöld í toppslag N1 deildar karla. Akureyri hefur unnið HK 

tvisvar í vetur en báðir þeir leikir fóru fram í Diganesi. Þrátt fyrir tvo sterka heimavelli þá hefur heimaliðið ekki unnið í 
fjórum síðustu innbyrðisviðureignum liðanna eða síðan Akureyringar unnu 27-26 sigur 25. nóvember í fyrra.

HANDBOLTI Lokamót EM í desem-
ber verður síðasta verkefni Júlí-
usar Jónassonar með A-landslið 
kvenna. Samningur hans við HSÍ 
rennur út eftir mótið og hann mun 
í kjölfarið láta af störfum.

Júlíus hefur nóg á sinni könnu 
og ásamt því að vera í dagvinnu 
eins og flestir þjálfar hann karla-
lið Vals. Eitthvað varð því undan 
að láta.

„Það gengur ekki til lengdar að 
sinna of mörgum störfum í einu og 
því var niðurstaðan sú í vor að ég 
myndi þjálfa landsliðið fram yfir 
EM og síðan hætta. Þetta hefur 
verið mjög skemmtilegur tími og 
ég geng afar stoltur frá verkinu,“ 
sagði Júlíus, sem segist hafa lært 
mikið á því að þjálfa stelpurnar.

Ætlaði mér aldrei að þjálfa kven-
fólk
„Fyrir fjórum árum stóð alls ekki 
til að ég þjálfaði kvenfólk. Ég ætl-
aði þá að taka mér frí frá þjálf-
un en Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, fékk mig í þetta 
starf. Þetta hefur verið ótrúlega 
skemmtilegur tími og það sannað-
ist í þessu eins og öðru að maður á 
aldrei að segja aldrei. Þetta hefur 
verið lærdómsríkt,“ sagði Júlíus, 
sem hafði aldrei þjálfað konur áður 
en hann tók við landsliðinu.

„Það er talsverður munur á 
því að þjálfa stelpur og stráka. 
Það reyndi svolítið á mig að stilla 
strengina í upphafi. Fyrstu vikuna 
stóð ég frammi fyrir vandamálum 
sem ég vissi nákvæmlega hvernig 
ætti að tækla með stráka en þurfti 

að hugsa mig vel um áður en ég 
ákvað hvaða leið ætti að fara með 
stelpurnar,“ sagði Júlíus og hló við 
er hann rifjaði upp fyrstu skrefin 
með stelpunum.

„Þetta er búið að vera svakalega 
skemmtilegt og ég hef lært mikið á 
þessum tíma. Bæði sem þjálfari og 
ég hef einnig lært mikið um lífið 
og mannskepnuna. Ég er reynsl-
unni ríkari á allan hátt.“

Undir stjórn Júlíusar hefur 
kvennalandsliðið náð lengra en 
áður í sögunni og mun skrifa nýjan 
kafla í íslenska handboltasögu í 
næstu mánuði er það tekur þátt á 
lokamóti EM í fyrsta skipti.

„Það var frábær árangur að 
koma liðinu á EM en við ætlum 
ekki að láta það nægja. Þessar 
stelpur eru afar metnaðarfull-
ar og hafa háleit markmið. Við 
ætlum ekki bara að fylgjast með 
á EM heldur taka þátt af fullum 
krafti. Markmiðið hjá okkur er að 
komast í milliriðil,“ sagði Júlíus.

Fréttablaðinu í dag fylgir sér-
blað um EM kvenna 2010 og 
íslenskan kvennahandknattleik. 
Þar er nánar rætt við Júlíus og 
marga aðra sem komið hafa að 
íslenskum kvennahandbolta í 
gegnum tíðina.

 henry@frettabladid.is

Júlíus kveður stelpurnar 
eftir EM í Danmörku
Júlíus Jónasson, þjálfari A-landsliðs kvenna í handbolta, mun segja skilið við 
stelpurnar eftir EM í desember. Hann hefur stýrt liðinu undanfarin fjögur ár 
og náð einstökum árangri með liðið, sem er á leið á stórmót í fyrsta skipti.

HÆTTIR Á TOPPNUM Júlíus Jónasson hefur stýrt kvennalandsliðinu í fjögur ár með 
frábærum árangri. Hann kom liðinu fyrstur á lokamót EM.

EM KVENNA 2010 Sérblað um EM 
kvenna og íslenskan kvennahandknatt-
leik fylgir Fréttablaðinu í dag.

SUND SH-ingurinn Hrafn Trausta-
son stingur sér fyrstur í laugina 
í Eindhoven í dag þegar Evrópu-
meistaramótið í 25 metra laug 
hefst. Hrafn syndir þá 100 metra 
bringusund en seinna í dag keppa 
þær Ragnheiður Ragnarsdóttir 
úr KR og Ingibjörg Kristín Jóns-
dóttir úr SH í 100 metra skrið-
sundi. 

Ragnheiður setti Íslandsmet 
og synti á sjötta besta tímanum 
í Evrópu á árinu þegar hún vann 
100 metra skriðsund á ÍM í 25 
metra laug á dögunum. Ragnheið-
ur synti þá á 54,65 sekúndum en 
Ingibjörg varð í öðru sæti á 56,48 
sekúndum. 

Bryndís Rún Hansen úr 
Óðni hefur síðan keppni á mót-
inu á morgun, sem og Ragney 
Líf Stefánsdóttir frá Íþrótta-
sambandi fatlaðra. - óój

EM í 25 metra laug í dag:

Hrafn stingur 
sér fyrstur

HRAFN TRAUSTASON Fagnar hér góðum 
árangri á ÍM á dögunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI B.J. Aldridge var rek-
inn frá KFÍ eftir tap á móti Fjölni 
á mánudagskvöldið en þessi 31 
árs gamli Bandaríkjamaður var 
búinn að vera með liðið frá því í 
haust. Aldridge stýrði KFÍ-liðinu 
í átta leikjum í deildinni en það er 
sem stendur í níunda sæti. 

KFÍ tapaði sínum fimmta leik 
í röð þegar það lá á móti Fjölni í 
Grafarvogi á mánudagskvöldið 
en liðið hefur fengið á sig yfir 100 
stig að meðaltali í leik í þessum 
fyrstu átta leikjum.

Þetta er í fyrsta sinn sem KFÍ 
breytir um þjálfara á miðju tíma-
bili í úrvalsdeild karla.

Neil Shiran Þórisson, formaður 
körfuknattleiksdeildar Ísafjarð-
ar, tekur við þjálfun liðsins af 
B.J. Aldridge og aðstoðarþjálfari 
verður Guðjón Þorsteinsson. - óój

B.J. Aldridge rekinn frá KFÍ:

Formaðurinn 
tekur við liðinu

Opið laugardag frá kl. 11-16 og virka daga 10-18 • Sími 588 8477 • www.betrabak.is

Chiro Collection 

heilsurúm

25% jóla-

afsláttur

TempraKON dúnsængur
100% hvítur gæsadúnn

20% afsláttur

kr. 29.900,-

Heilsuinniskór
Inniskór sem laga sig að fætin um og dreifa 

þyngd jafnt undir allt fótasvæðið.

Sendum frítt út á land - betrabak.is

Hei
lsu

in
ni

sk
ór

 se
m

 lagar sig að fætinum - einstök þæ
gindi 

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

EM kvenna 2010
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FÓTBOLTI Knattspyrnuheimurinn 
logaði í gær vegna Real Madrid. 
José Mourinho, þjálfari liðsins, 
var þá sakaður um að hafa 
fyrirskipað tveimur leikmönnum 
sínum – Xabi Alonso og Sergio 
Ramos – að fá rauð spjöld í lok 
leiksins gegn Ajax.

Báðir voru á gulu spjaldi og 
annað spjald í lokaleik riðilsins 
gegn Auxerre hefði þýtt að leik-
mennirnir væru í banni í sextán 
liða úrslitum keppninnar. Real er 
búið að vinna sinn riðil og leik-
urinn gegn Auxerre skiptir því 
engu máli.

Báðir leikmennirnir fengu sitt 
annað gula spjald í leiknum fyrir 
að tefja gróflega. Reyndar töfðu 
þeir svo svakalega að átakanlegt 
var á að horfa. Þeir felldu síðan 
engin tár er þeir gengu til bún-
ingsklefa.

Spænska blaðið Marca birti 
í gær myndir sem blaðið segir 
sanna að Mourinho hafi lagt á 
ráðin með rauðu spjöldin. Hann 
sést þá hvísla að Jerzy Dudek 
varamarkverði, sem síðan hvíslar 
að Iker Casillas markverði. Hann 
virðist síðan koma einhverjum 
skilaboðum á framfæri er hann 
hvíslar að Ramos.

Mourinho skaut sér undan 
spurningum um málið eftir leik-
inn. Vildi ekkert ræða málið. 
Sagði það eitt skipta máli að liðið 
hefði unnið leikinn.

Margir eru fokillir út í Mourin-
ho og Real Madrid vegna málsins 
og einhverjir vilja setja félagið í 
bann vegna þess.

Aðrir hrósa snilligáfu Mourin-
hos fyrir uppátækið og benda á 
að leikmennirnir hafi ekki fengið 
viljandi spjald fyrir ruddaskap. 
 - hbg

Real sakað um óheiðarleika:

Fengu þeir vilj-
andi rautt?

HLEGIÐ Cristiano Ronaldo hlær er dóm-
arinn lyftir spjaldi í leiknum umtalaða.
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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HANDBOLTI Áttundu umferð N1-
deildar karla lýkur í kvöld með 
þremur leikjum. Hæst ber topp-
slag Akureyrar og HK en þessi 
tvö lið hafa verið gríðarlega öflug 
í haust.

Akureyringar eru enn taplausir 
á leiktíðinni og eru á toppnum með 
fjórtán stig. HK kemur svo fast á 
hæla þeirra en eini tapleikur liðs-
ins í deildinni til þessa var einmitt 
gegn Akureyri þegar liðin mætt-
ust strax í fyrstu umferð mótsins. 
Akureyri vann þá yfirburðasigur, 
41-29.

Liðin mættust svo reyndar aftur 
í 32 liða úrslitum bikarkeppninn-
ar en þá unnu Akureyringar eins 
marks sigur. Fyrir utan þessar 
viðureignir hefur HK ekki tapað 
leik í vetur.

„Það hefur í raun ekki mikið 
breyst síðan í þessum fyrsta 
leik,“ sagði Erlingur Richardsson, 

þjálfari HK. „Við fórum vel yfir 
þennan leik saman og það var ekki 
mikið sem við þurftum að breyta. 
Við fórum bara vel yfir okkar mál, 
sem varð til þess að menn kveiktu 
einfaldlega á perunni og þjöppuðu 
sér saman. Sjálfstraust leikmanna 
hefur síðan aukist með hverjum 
leiknum og það hefur hjálpað til 
líka.“

Ólafur Bjarki Ragnarsson er 
markahæsti leikmaður N1-deild-
arinnar og hefur dregið vagninn í 
sóknarleik HK-inga. „Hann hefur 
staðið sig mjög vel,“ sagði Erling-
ur en HK endurheimti Ólaf úr 
atvinnumennsku frá Þýskalandi í 
sumar. „Hann var góður áður en 
hann fór út fyrir tveimur árum og 
því hefur það ekki komið okkur 
á óvart hversu góður hann hefur 
verið. Ólafur Bjarki leggur sig þar 
að auki alltaf 100 prósent fram og 
spilar mikið fyrir liðið.“

HK var í Rússlandi um helgina 
að spila í Evrópukeppni bikarhafa. 
„Rússarnir höfðu orð á því að þeir 
skildu ekki af hverju hann væri 

ekki að spila í Þýskalandi. Það er 
heldur ekki ólíklegt að einhver lið 
spyrjist fyrir um hann en hvort 
hann fer strax aftur út eftir tíma-
bilið verður að koma í ljós,“ sagði 
Erlingur.

HK á fleiri góða leikmenn sem 
hafa staðið sig vel en Erlingur 
segir að mikil áhersla hafi verið 
lögð á sterka liðsheild. „Það er 
eitt af því sem við unnum mikið í 
í haust enda teljum við mikilvægt 
að leikmennirnir leggi sig alla 
fram fyrir klúbbinn í öllu sem við 
kemur handboltanum, innan vall-
ar sem utan.“

Eittvað er um meiðsli í leik-
mannahópi HK. Sigurjón Frið-
björn Björnsson er frá vegna 
ökklameiðsla og þeir Vilhelm 
Gauti Bergsveinsson og Atli Ævar 
Ingólfsson eru báðir tæpir fyrir 
leikinn. Það kemur í ljós í dag 
hvort þeir geta spilað. - esá

Erlingur Richardsson hefur náð góðum árangri með HK sem mætir toppliði Akureyrar í N1-deild karla:

HK-ingar leggja ríka áherslu á liðsheildina

MARKAHÆSTUR Ólafur Bjarki Ragnars-
son hefur reynst HK-ingum dýrmætur í 
haust. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

N1-deild karla
Haukar - Valur 23-22 (10-12)
Mörk Hauka (Skot): Þórður Rafn Guðmundsson 
6/2 (11/3), Björgvin Þór Hólmgeirsson 4 (10), 
Freyr Brynjarsson 4 (7), Einar Örn Jónsson 3 (3), 
Stefán Rafn Sigurmannsson 2 (5), Tjörvi Þor-
geirsson 2 ( 7/1), Heimir Óli Heimisson 1 2(1), 
Jónatan Ingi Jónsson 1 (1).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 22 (44/4, 
50%)
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Freyr 2, Einar Örn 2, 
Tjörvi, Stefán)
Fiskuð víti: 4 (Jóhann Ingi 2, Einar Örn, Björgvin)
Mörk Vals (Skot): Valdimar Þórsson 7 (13), Ernir 
Hrafn Arnarson 6/4 (8/4), Alexandr Jedic 2 (4), 
Ásbjörn Stefánsson 2 (5), Einar Örn Guðmunds-
son 1 (1), Orri Freyr Gíslason 1 (2), Fannar Örn 
Þorbjörnsson 1 (2), Sturla Ásgeirsson 1 (5), 
Anton Rúnarsson 1 (5), Jón Björgvin Pétursson 
(3).
Varin skot: Ingvar Guðmundsson 12 (35/2, 34%)
Hraðaupphlaupsmörk: 4 (Sturla, Valdimar, 
Fannar, Anton)
Fiskuð víti: 4 (Valdimar 3, Orri).

Iceland Express d. kvenna
Njarðvík - Snæfell 62-82

Meistaradeild Evrópu
A-RIÐILL
Tottenham - Werder Bremen 3-0
1-0 Younes Kaboul (6.), 2-0 Luka Modric (45.), 
0-3 Peter Crouch (79.)
Inter - Twente 1-0
1-0 Esteban Cambiasso (54.)

STAÐAN
Tottenham 5 3 1 1 15-8 10
Inter 5 3 1 1 12-8 10
Twente 5 1 2 2 6-8 5
Bremen 5 0 2 3 3-12 2

B-RIÐILL
Schalke 04 - Olympique Lyon 3-0
1-0 Jefferson Farfan (12.), 2-0 Klaas-Jan Huntela-
ar (20.), 3-0 Klaas-Jan Huntelaar (89.)
Hapoel Tel Aviv - Benfica 3-0
1-0 Eran Zehavi (24.), 2-0 Douglas Nunes (73.), 
3-0 Eran Zehavi (90.)

STAÐAN
Schalke 5 3 1 1 8-2 10
Lyon 5 3 0 2 9-8 9
Benfica 5 2 0 3 6-10 6
Hapoel Tel-Aviv 5 1 1 3 5-8 4

C-RIÐILL
Glasgow Rangers - Manchester United 0-1
0-1 Wayne Rooney, vít (87.).
Valencia - Bursaspor 6-1
1-0 Juan Mata, víti (17.), 2-0 Roberto Soldado 
(20.), 3-0 Aritz Aduriz (25.), 4-0 Joaquin (37.), 5-
0 Roberto Soldado (55.), 5-1 Pablo Batalla (68.), 
6-1 Damian Dominguez (77.)

STAÐAN
Man. United 5 4 1 0 6-0 13
Valencia 5 3 1 1 14-3 10
Rangers 5 1 2 2 2-5 5
Bursapor 5 0 0 5 1-15 0

D-RIÐILL
Rubin Kazan - FC Kaupmannahöfn 1-0
1-0 Christian Noboa, víti (45.).
Panathinaikos - Barcelona 0-3
0-1 Pedro (27.), 0-2 Lionel Messi (61.), 0-3 Pedro 
(69.)

STAÐAN
Barcelona 5 3 2 0 12-3 11
FCK 5 2 1 2 4-4 7
Rubin Kazan 5 1 3 1 2-2 6
Panathinaikos 5 0 2 3 1-10 2

Þýska úrvalsdeildin
Kiel - Magdeburg 24-22
Aron Pálmarsson skoraði 2 mörk fyrir Kiel.
Alfreð Gíslason er þjálfari Kiel.
DHC Rheinland - Göppingen 21-27
Árni Þór Sigtryggsson skoraði 4 mörk fyrir 
Rheinland.
Füchse Berlin - Balingen 32-28
Alexander Petersson skoraði 6 mörk fyrir Berlin.
Dagur Sigurðsson er þjálfari Füchse.
Hamburg - Rhein-Neckar Löwen 32-31
Ólafur Stefánsson skoraði 2 mörk fyrir Löwen.
Guðmundur Guðmundsson er þjálfari Löwen.

Danska úrvalsdeildin
FHK Elite - Álaborg 26-26
Ingimundur Ingimundarson lék með Álaborg en 
tókst ekki að skora.

Sænska úrvalsdeildin
Drott - Malmö 22-23
Gunnar Steinn Jónsson skoraði 5/2 mörk fyrir 
Drott.
Guif - Hammarby 38-21
Haukur Andésson skoraði 1 mark fyrir GUIF.
Kristján Andrésson er þjálfari liðsins.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Einar Örn Jónsson 
var hetja Haukanna í dramatísk-
um 23-22 sigri á Val á Ásvöllum í 
gær. Haukarnir höfðu misst niður 
fjögurra marka forskot á síðustu 
tíu mínútunum þegar Valdimar 
Þórsson jafnaði metin í 22-22 átta 
sekúndum fyrir leikslok. Haukar 
áttu hins vegar lokaorðið því þeir 
brunuðu í sókn og Einar Örn skor-
aði sigurmarkið með glæsilegum 
snúningi rétt áður en lokaflautið 
gall.

„Einar er lunkinn við það að 
skora eina markið sitt á síðustu 
sekúndu og hann heldur því bara 
áfram. Þegar menn eru orðnir 48 
ára eins og hann þá er ágætt að 
geyma orkuna þar til á síðustu 
sekúndu,“ sagði Birkir Ívar Guð-
mundsson, markvörður Hauka, í 
léttum tón í leikslok en Birkir Ívar 
átti stórleik í markinu og varði 22 

skot eða helming þeirra skota sem 
á hann komu. 

„Þetta var smá heppni í þessu 

hjá okkur og ég held að jafntefli 
hefði ekki verið neitt gríðarlega 
ósanngjörn úrslit,“ sagði Birkir 

en Haukarnir höfðu tapað tveimur 
leikjum í röð fyrir þennan leik.

Valsmenn voru tveimur mörk-
um yfir í hálfleik, 12-10, og komust 
þremur mörkum yfir í upphafi síð-
ari hálfleiks en Haukarnir skoruðu 
þá sex mörk í röð og tóku frum-
kvæðið sem þeir héldu út leikinn. 
Valsmenn gáfust þó ekki upp og 
voru mjög nálægt því að ná í stig.

„Við gáfum þeim alltof mikið 
forskot um miðjan seinni hálfleik 
sem var erfitt að vinna til baka. 
Við vorum samt nálægt því að 
vinna það til baka,“ sagði Valsmað-
urinn Fannar Þorbjörnsson.

„Það var dauðafæri á að vinna 
þá hérna í dag því þeir voru á milli 
tveggja Evrópuleikja og undir 
miklu álagi. þess vegna er þetta 
ennþá sárara því við áttum virki-
lega að vinna þá hérna í dag,“ sagði 
Fannar. - óój

Íslandsmeistarar Hauka unnu dramatískan sigur á botnliði Vals í N1-deild karla að Ásvöllum í gærkvöldi:

Einar tryggði Haukum sigur á lokasekúndunni

HETJAN Einar Örn tryggði Haukum sigur á sínu gamla félagi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Man. Utd, Tottenham, 
Inter, Valencia, Barcelona og 
Schalke eru öll komin áfram í sex-
tán liða úrslit Meistaradeildar Evr-
ópu í gær. Spurs vann sannfærandi 
sigur en Man. Utd marði sigur á 
Rangers.

Tottenham og Inter voru efst og 
jöfn í sínum riðli með 7 stig og þau 
gátu því komist áfram með sigri 
í sínum leikjum. Það hefur verið 
gríðarlegt fjör í leikjum Spurs í 
Meistaradeildinni en Spurs tók á 
móti Werder Bremen sem hafði 
fengið á sig tíu mörk í síðustu 
tveim leikjum.

Spurs var ekki lengi að finna 
gírinn og eftir aðeins fimm mín-
útna leik kom Kaboul liðinu yfir 
með skallamarki eftir sendingu 
frá Aaron Lennon. Leikurinn róað-
ist talsvert í kjölfarið og það var 
ekki fyrr en í uppbótartíma fyrri 
hálfleiks sem Luka Modric náði 
að skora annað mark fyrir Totten-
ham. 2-0 í hálfleik og Spurs á leið 
í sextán liða úrslit. 
Bale klúðraði víti 
í síðari hálfleik 
en það kom ekki 
að sök því Crouch 
kláraði leikinn 
eftir undirbúning 
Lennons.

Man. Utd var efst í sínum 
riðli og átti fimm stig á Rang-
ers fyrir leikinn í gær. Sir 
Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, kom nokkuð á óvart með 
því að setja Wayne Rooney í 
byrjunarliðið en þetta var 
hans fyrsti leikur í byrjunar-
liði Man. Utd í háa herrans tíð. 

United stillti upp sóknarsinnuðu 
liði á meðan þeir Nemanja Vidic 
og Rio Ferdinand voru hvíldir.

United réði ferðinni í fyrri hálf-
leik en tókst ekki að skora. Unit-
ed gekk illa að skapa sér færi og 
þegar korter lifði leiks komu Hern-
andez og Obertan inn af bekkn-
um til þess að hressa upp á leik 
United.

Fimm mínútum fyrir leikslok 
var dæmt víti á Rangers er spark-
að var í Fabio innan teigs. Roon-
ey fékk þá ábyrgð að taka vítið. 
Það var mikið undir hjá honum og 
liðinu í þessu víti. Rooney sýndi 
stáltaugar og skoraði af fádæma 
öryggi. Hann fagnaði líka mark-
inu innilega. Fyrsta skrefið í átt 
að því markmiði sínu að ná stuðn-
ingsmönnum félagsins aftur á sitt 
band.

FCK gat tryggt sig endanlega 
inn í sextán liða úrslitin með jafn-
tefli gegn Rubin Kazan í Rússlandi. 
Sölvi Geir Ottesen lék ekki með 

liðinu þar sem hann var heima 
með unnustu sinni sem á von 
á barni. Danska liðið fór illa 
að ráði sínu og tapaði leikn-

um, 0-1. FCK er samt enn 
í öðru sæti riðilsins og 

fer klárlega áfram með 
sigri í lokaleik sínum 
í riðlinum. Barcelona 
komst áfram með 
öruggum sigri á Pan-
athinaikos.   

  henry@frettabladid.is

Rooney sneri aftur með stæl
Wayne Rooney var í byrjunarliði Man. Utd í gær í fyrsta skipti í háa herrans tíð. Hann var hetja liðsins í 
leiknum gegn Rangers og skaut liðinu áfram. Tottenham, Inter og Barcelona eru líka komin áfram.

KOMNIR ÁFRAM
Modric fagnar fyrir 

Spurs.
NORDIC PHOTOS/AFP

LÉTTIR Eftir mikið mótlæti síðustu vikur gat Rooney leyft sér að fagna í gær.
NORDIC PHOTOS/AP
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golfogveidi@frettabladid.is

„Ég reyni alltaf að veiða, það er 
bara vinnan sem er að trufla,“ 
segir Dagur Jónsson prentsmiður 
og stang- og skotveiðimaður.

Dagur segist veiða á flugu eins 
lengi og hægt sé. En þegar það sé 
ekki hægt grípi hann gjarnan til 
strandveiðinnar. Þar noti hann 
stöng sem sé 4,2 metrar að lengd 
og fimmtíu til sextíu punda línu.

„Ég er að kasta um það bil 150 
metra. Það eru töluverð átök en það 
eru menn sem kasta miklu lengra 
en það – ég er bara ekki búinn að 
ná tækninni betur,“ segir Dagur 
sem kveðst hafa veitt frá strönd-
inni við Ölfusárósa og upp í Hval-
fjarðarbotn auk þess sem hann fari 
á Snæfellsnesið.

„Það er hægt að veiða nánast 
hvað sem er í strandveiðinni. Ég 
held að ég sé komin upp í fimmt-
án tegundir,“ lýsir Dagur og nefnir 
fiska eins og þorsk, ýsu, ufsa, kola, 
steinbít, síld, makríl og meira að 
segja lax í eitt skipti. Hann hafi 
jafnvel dregið krossfisk á land.

Aðspurður um það furðulegasta 
sem hann hafi veitt nefnir Dagur 
tannlausan steinbít. Hann nefnir 

steinbítinn jafnframt sem besta 
fenginn. Flest ef ekki allt af því 
sem komi á land sé hægt að leggja 
sér til munns.

Dagur segir strandveiði stund-
aða frá Vík í Mýrdal og vestur með 
allri ströndinni. „Strandveiðimenn 
eru mjög spenntir fyrir Landeyja-
höfn. „Þar vestan við og einnig í 
Háfsfjöru og í Vík, hafa verið 
menn verið að veiða háf,“ segir 
Dagur sem kveður vísast mikið 
bras að draga slíkar skepnur á 
land en það hjálpi þó til að menn 
noti víra í önglana og séu með 
sterkar línur og öflugar stangir.

Hægt er að veiða frá strönd-

inni allt í kring um landið. Dagur 
segir þó að sumir staðir séu betri 
en aðrir. Til dæmis séu fáir veið-
anlegir staðir við Hvassahraun 
vegna þarafláka.

„Það er mjög gaman að veiða úti 
á enda á bryggjunni í Garðinum. 
Þar fá menn væna þorska. Eins er 
Helguvíkin mjög vinsæl í febrúar. 
Þá kemur steinbíturinn þar inn,“ 
segir Dagur og minnist einnig á 
Sandvík vestan við Reykjanesvita. 
Það hjálpi honum að hafa oft siglt 
í kring um Reykjanesið og þekki 
því nokkuð vel til sjávarbotnsins á 
þeim slóðum.

Við veiðina notar Dagur sökku 

og beitu. „Ég læt sökkva í botninn 
og bíð. Ef það gerist ekkert fljót-
lega þá dregur maður aðeins inn 
og hinkrar,“ segir hann um veiði-
aðferðina.

Strandveiði er hægt að stunda 
allt árið. „Menn þurfa fyrst og 
fremst að vera meðvitaðir um 
sjávarföll,“ segir Dagur og bend-
ir á að vaxandi áhugi sé fyrir 
strandveiðinni enda sé hún afar 
skemmtileg. „Þetta snýst mikið 
um útiveruna. Strandveiðin er 
öðruvísi en hefðbundin stang-
veiði að því leyti að þetta er meira 
slark. Það er miklu meira slor í 
þessu.“   gar@frettbladid.is

Skemmtilegt í slarki og slori
Dagur Jónsson prentsmiður leitast við að veiða fisk á stöng alla mánuði ársins. Hann hefur veitt frá strönd-
inni við Ölfusárósa og upp í Hvalfjarðarbotn. Auk þess veiðir hann vestur á Snæfellsnesi.

Kálfhagahylur geymir oftast lax alveg frá fyrsta degi 
veiðitímans og allt til loka. Kálfhagahylur er langur og 
fallegur veiðistaður og alls staðar geta menn átt von 
á fiski. Veitt er frá vesturbakkanum og er vissara að 
kasta fyrstu umferð frá landi og varast að vaða, þar sem 
lax getur ekkert síður legið við vesturbakkann þó svo 
austurbakkinn sé oftast líklegri. 

Þarna fer fluga einstaklega vel. Sérstaklega getur 
reynst skemmtilegt að notast við smáar gárutúpur og 
jafnast ekkert á við kraftmiklar yfirborðstökur við þennan 
einstaka veiðistað. Þó svo að flugur þyngist jafnan þegar 
líða fer að hausti þá er óvitlaust að reyna fyrst með létt-
um flugum og gárutúbum, áður en þyngri flugum/túbum 
er kastað, jafnvel þó komið sé vel fram í september.  

Veiðistaðurinn: Kálfhagahylur í Stóru-Laxá í Hreppum

Á SVÆÐI 1&2 Fullyrt er að hylurinn geymi lax allt sumarið.  MYND/LAX-Á

Veiðifélagið Árnmenn kynnti í 
gærkvöld félagsmönnum sínum 
ný veiðisvæði. „Þetta eru sjóbirt-
ingsveiðar vor og haust í Grímsá, 
og laxveiði með silungavon 
yfir sumarið í Úlfarsá (Korpu), 
Tunguá í Lundarreykjadal og 
Gljúfurá í Húnavatnssýslu,“ 
segir á vef Ármanna. Á frétta-
vefnum votnogveidi.is kemur 
enn fremur fram að Ármenn fái 
forkaupsrétt að vissum leyfum á 
þessu svæðum sem eru í umsjón 
veiðifélagsins Hreggnasa.  - gar

Ármenn auka framboðið:

Fá forkaupsrétt 
í fleiri ám

Þótt hefðbundnu stangveiðitíma-
bili sé lokið gefast ekki allir upp á 
því að kasta fyrir fisk. Á spjall-
þræði veidi.is er lífleg umræða 
um strandveiði. Ef eitthvað er að 
marka hana þá geta menn gert 
góða veiði í Sandvík á Reykjanes-
skaga þar sem Clint Eastwood tók 
upp kvikmynd um árið. 

„Það dýpkar nokkuð snöggt 
þarna en ég var að kasta um 40 til 
50 metra út. Það fer líka eftir því 
hvar maður er að veiða hvort að 
það þurfi langt kast,“ segir einn 
sem nefnir sig Beitukónginn og 
heldur áfram. „Á einum stað fyrir 
sunnan kasta þeir kannski um 20 
til 30 metra út með stórum Tobý og 
taka þá ufsar og þorskur, fer bara 
eftir botnlaginu hvar fiskurinn er. 
Oft eru bestu veiðistaðirnir þar 
sem það myndast öldubrot svona 
30 til 50 metra út frá strönd (grjót 
eða eitthvað á botninum) og kastar 
maður þá alveg að því og dregur í 
land.“

Óþarft að leggja árar í bát:

Veiða af strönd 
þótt vetur ríki

SANDVÍK Nálægt Reykjanesvita eru 
góðar strandveiðislóðir.

Sala stangveiðileyfa fyrir næsta 
sumar er að komast á aukið skrið. 
Í Veiðifréttum Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur segir að forúthlut-
un leyfa, sem er á vissum tímum 
á tilteknum svæðum, hafi geng-
ið vel. Þó séu enn nokkur laus 
leyfi. Almenn úthlutun sé síðan 
fram undan. Í þeirri umferð 
njóta félagsmenn SVFR forgangs 
og tuttugu prósenta afsláttar. 
Þá hefur Lax-á sett í gang sölu 
nokkurra svæða á agn.is. Þar er 
nú meðal annars  hægt að kaupa 
leyfi í Norðlingafljóti og Brynju-
dalsá.  - gar

Segja veiðileyfasölu góða:

Margir kaupa 
leyfi næsta árs

STEFNUMÓT 2011 Veiðimenn eru byrjaðir 
að tryggja sér stundir við árbakkann 
næsta sumar.

Skipt verður um alla stjórnar-
menn neima einn í Stangaveiði-
félagi Reykjavíkur á laugar-
daginn. Erfiðleikar steðja að 
SVFR. Auk þess sem félagið 
tapar miklu fé á urriðasvæðun-
um í Laxá þá hefur það nú misst 
frá sér gamalgróin svæði á borð 
við Syðri-Brú og Stóru-Laxá 
og óvíst er með Ásgarð. Aðeins 
einn stjórnarmaður gefur kost á 
sér til endurkjörs og etur kappi 
við fimm nýja frambjóðendur 
um fjögur stjórnarsæti. Fimmta 
sætið er frátekið fyrir formann 
stjórnarinnar. Aðeins Bjarni 
Júlíusson gefur kost á sér í það 
embætti. Hann hefur áður verið 
formaður.  - gar

Mannabreytingar hjá SVFR:

Stjórnarkjör á 
erfiðum tímum

FÉLAGSMENN  í Stangaveiðifélagi 
Reykjavíkur mega kjósa í stjórnarkjóri 
félagsins á aðalfundi á laugardag.

4.000 TILBOÐ  bárust í leigu á veiðiréttindum í 
Ásgarði. Sveitarstjórnin hefur falið lögmanni 
að gera áreiðanleikakönnun á tilboðunum.

3

FJÖRUVEIÐI Í HVALFIRÐI Hér er Dagur á góðri stund við veiðar í fjörunni í Hvalfirði.  MYND/DAGUR

KOLI KOMINN Á LAND Guðmundur Páls-
son nýbúinn að landa kola í Hvalfirði.

MYND/DAGUR

BJARNI JÚLÍUSSON 



SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!

MJÓDD · SALAVEGUR · HVERAFOLD · REYKJANESBÆR · GRINDAVÍK · AKUREYRI · HÖFN

Verið velkomin í Nettó

PARTÝ ALIAS
ORÐSKÝRINGASPIL

5.998kr 

JÓNÍNA BEN

Ó
Í

S Ö L V I  T R Y G G V A S O N

REYNSLUSAGA RÁ HERRA

STORMURINN

BJÖRGVIN G. SIGUR SSON

PÉTUR PAN
MEÐ FELLIMYNDUM OG HLJÓÐUM

ÞAÐ REDDAST
INGA RÓSA ÞÓRÐARD.

ÓTRÚLEGT EN SATT
RIPLEY’S

JÓNÍNA BEN
SÖLVI TRYGGVASON

TÝNDA RÓSIN
SERDAR ÖZKAN

Í RÍKIÍ ÓTTANS
MAGNÚS BJARNFREÐSS.

2.912kr 

2.610kr 3.947kr 

STORMURINN
BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON

3.980kr 

3.829kr 

POMPEI
ROBERT HARRIS

3.088kr 

3.980kr 

3.187kr 

VERULEG VERÐLÆKKUN!

 SELDIST UPP  
  Í FYRRA!

GILDIR 25. - 28. NÓV
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Kobbi Magg, Sigtrygg-
ur Baldurs og Gummi Vignir um tónlistar-
bransann.      

21.00 Undir feldi  Frosti og Heimir með 
hressandi Evrópuumræðu.      

21.30 Rokk og tjatjatja  Sennilega flott-
asti þáttur um íslensk tónskáld og tónverk.      

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

16.30 Blackburn - Aston Villa 

18.15 Birmingham - Chelsea

20.00 Premier League World 2010/11 
Áhugaverður þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu 
og skemmtilegum hliðum.

20.30 Football Legends - Luis En-
rique Magnaðir þættir um marga af bestu 
knattspyrnumönnum sögunnar en í þessum 
þætti verður fjallað um Luis Enrique, fyrrum 
leikmann Barcelona á Spáni.

20.55 Ensku mörkin 2010/11 Sýnt frá 
öllum leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. 

21.25 Premier League Review 2010/11 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

22.25 Blackpool - Wolves 

07.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

07.40 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

08.20 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk

09.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

16.30 Spænsku mörkin 

17.15 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
deild Evrópu Endursýndur leikur úr Meist-
aradeild Evrópu í knattspyrnu.

19.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

19.40 The U 

21.30 European Poker Tour 6 - Pokers 
Sýnt frá Evrópsku mótaröðinni í póker þar 
sem mæta til leiks flestir af bestu pókerspil-
urum Evrópu. 

22.20 Main Event Sýnt frá World Series 
of Poker Main Event þar sem allir bestu spil-
arar heims eru mættir til leiks.

23.15 Til síðasta manns (2:8) Raunveru-
leika þáttaröð þar sem fylgst er með hópi 
ungra íþróttamanna sem sérhæfa sig í ólík-
um bardagalistum 

19.10 The Doctors Spjallþættir fram-
leiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir lækn-
ar veita aðgengilegar og gagnlegar upplýs-
ingar um þau heilsufarsmál sem hvað helst 
brenna á okkur.

19.55 Entourage (7:12)  

20.25 That Mitchell and Webb Look 
(3:6) Skemmtilegur grínþáttur uppfullur 
af frábærum sketsum með þeim félögum 
David Mitchell og Robert Webb. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Gossip Girl (3:22) Fjórða þátta-
röðin um líf fordekraða unglinga sem búa í 
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tón-
list enda mikið lagt upp úr útliti og stíl aðal-
sögupersónanna. 

22.35 Grey‘s Anatomy (9:22) 

23.20 Medium (9:22) Sjötta þáttaröð 
þessa dulmagnaða spennuþáttar sem fjallar 
um sjáandann Allison Dubois.

00.05 Nip/Tuck (8:19) Sjötta sería þessa 
vinsæla framhaldsþáttar sem fjallar um 
skrautlegt og skrítið líf lýtalæknanna Seans 
McNamara og Christians Troys. 

00.45 Entourage (7:12) 

01.15 The Doctors 

01.55 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

08.00 Mermaids 

10.00 I‘ts a Boy Girl Thing 

12.00 Akeelah and the Bee 

14.00 Mermaids 

16.00 I‘ts a Boy Girl Thing 

18.00 Akeelah and the Bee 

20.00 Journey to the Center of the 
Earth

22.00 The Initiation of Sarah 

00.00 Casino Royale 

02.20 The Kite Runner

04.25 The Initiation of Sarah 

06.00 School of Life 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 (13:18) Lati-
bær, Maularinn, Nornfélagið

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Sjálfstætt fólk 

11.00 Gilmore Girls 

11.45 Logi í beinni 

12.35 Nágrannar 

13.00 NCIS (23:25) 

13.45 La Fea Más Bella (276:300) 

14.30 La Fea Más Bella (277:300) 

15.15 The O.C. 2 (9:24) 

16.00 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo, 
Gulla og grænjaxlarnir

16.35 Latibær (13:18) 

17.05 Bold and the Beautiful 

17.30 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (8:21) 

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.16 Veður 

19.25 Two and a Half Men (18:24) 

19.50 How I Met Your Mother (9:24)

20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel (9:12) Ell-
efta þáttaröðin með Jóa Fel. 

20.55 NCIS: Los Angeles (15:24) 
21.45 Human Target (6:12) 

22.30 Life on Mars (2:17) Bandarískur 
sakamálaþáttur sem fjalla um lögregluvarð-
stjórann Sam sem lendir í bílslysi í miðri 
morðrannsókn og vaknar upp sem lögreglu-
maður snemma á 8. áratugnum. 

23.15 Spaugstofan 

23.45 Hlemmavídeó (5:12) 

00.15 The Mentalist (7:22)

01.00 Numbers (5:16)

01.50 The Pacific (10:10) 

02.50 Curandero

04.20 The Invasion

05.55 Fréttir og Ísland í dag

06.00 ESPN America

09.00 Dubai World Championship  (1:4)

13.00 Dubai World Championship 
 (1:4) (e)

17.10 Golfing World  (e)

18.00 Golfing World 

18.50 Dubai World Championship 
 (1:4) (e)

22.50 Golfing World  (e)

23.40 European Tour - Highlights 2010  
( 8:10) (e)

00.30 ESPN America

06:00 Pepsi MAX tónlist

07:10 Nýtt útlit  (10:12) (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.40 Rachael Ray  (e)

09.25 Pepsi MAX tónlist

12.00 Nýtt útlit  (10:12) (e)

12.50 Pepsi MAX tónlist

15.45 Parenthood  (8:13) (e)

16.35 Rachael Ray

17.20 Dr. Phil

18..00 America’s Next Top Model 
 (8:13) (e)

18.50 Real Hustle  (8:10) 

19.15 Game Tíví  (11:14) Sverrir Bergmann 
og Ólafur Þór Jóelsson fjalla um allt það nýj-
asta í tölvuleikjaheiminum. 

19.45 Whose Line is it Anyway? 
 (20:20) Bráðskemmtilegur spunaþáttur þar 
sem allt getur gerst. 

20.10 The Office  (15:26)  

20.35 Parks & Recreation  (24:24)  

21.00 House  (14: 22)  

21.50 CSI: Miami  (9:24)  

22.40 Jay Leno

23.25 Nurse Jackie  (8:12) (e)

23.55 United States of Tara  (8:12) (e)

00.25 Last Comic Standing  (11:14) (e)

01.10 CSI: Miami  (25:25) (e)

01.55 Parks & Recreation  (24:24) (e)

02.20 Keeping Mum  (e)

04.05 Pepsi MAX tónlist

15.30 Njálssaga  Hér segir frá vináttu 
Gunnars og Njáls og baráttu Gunnars við 
óvildarmenn sína. Sagan er sögð með hjálp 
leikinna atriða, viðtala við þá sem þekkja vel 
söguna, þulartexta og annarra myndrænna 
meðala eins og gamalla og nýrra mynd-
verka. (e)

16.25 Kiljan  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Heilabrot  (4:8) (Hjärnstorm) (e)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Bombubyrgið  (12:26) (Blast Lab)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kosningar til stjórnlagaþings 
 Í þættinum verður farið yfir helstu álita-
efni, rætt við sérfræðinga og áhugamenn 
um stjórnarskrána, og framkvæmd kosning-
anna skýrð.

21.10 Bræður og systur  (81:87)  (Broth-
ers and Sisters) Bandarísk þáttaröð um hóp 
systkina og viðburðaríkt líf þeirra.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.20 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives)  

23.05 Himinblámi  (24:24) (e)

23.55 Kosningar til stjórnlagaþings 
 (e)

01.25 Fréttir  (e)

01.35 Dagskrárlok

18.15 Að norðan með Hildu Jönu 
Gísladóttur  Fjölbreyttur þáttur um norð-
lenskt mannlíf.

> Cobie Smulders
„Ég hef lesið heilan helling af handritum 
og mér finnst ég virkilega heppin að geta 
leikið konu sem er bæði fyndin og 
sjarmerandi auk þess að hafa smá 
stríðni í sér.“
Cobie Smulders er ánægð með 
hlutverk sitt í gamanþættinum 
How I Met Your Mother, sem sýnd-
ur er á Stöð 2 í kvöld kl. 19.50

20%
afsláttur

FA
B
R
IK
A
N

Opið: Virka daga kl. 10-18 · Laugardaga kl. 10-17 · Sunnudaga kl. 13-17
Holtagörðum og Kringlunni

Sími 564 4400 – www.tekk.is

20%
afsláttur

UMBRA

ALLAR
VÖRUR FRÁ

CEAL – Ósýnilega hillan!
sverð 2.160 kr.

WALLFLUTTER
veggskraut
20 stk. í kassa
Tilboðsv. 4.720 kr.

WALLFLOWER
veggskraut 

BIG BEN
veggklukka
Tilboðsv. 12.640 kr.

PARTRIDGE skartgripatré
Tilboðsverð 3.720 kr.TT

STARBURST klukka
Tilb. 21.600 kr.TT

HUDDLE
myndaramm
Tilboðsverð 7

Fyrir rúmum tíu árum fannst mér fátt sem gladdi 
hug og hjarta umfram annað á köldum mánu-
dagskvöldum en útvarpsþátturinn Sýrður rjómi 

á X-inu. Árni súri sem stýrði skútunni gróf 
upp nýjasta góðgætið í tónlist á jaðrinum 

og leyfði hlustendum að njóta. Gott ef ég 
heyrði ekki fyrstu lög Sigur Rósar af Ágætis 
byrjun hjá þeim súra einhvern tíma í 

byrjun árs 1999 ásamt Godspeed You Black 
Emperor og fleirum sem reyndu stundum 

mjög á þolinmæðina. Mig minnir að RÚV hafi 
kippt þættinum um borð til sín einhvers staðar 
í kringum aldamótin og hleypt honum um öldur ljósvakans þar til 
fjaraði út. Til viðbótar hræringum í útvarpsheimi tók fjölskyldulífið við 
með tilheyrandi röskun – og einveran heyrði sögunni til. 

Nú vill svo til að mér finnst fátt skárra en að vaka frameftir og 

njóta kyrrðarinnar eftir miðnætti – stundum langt 
fram yfir það. Fyrir helbera tilviljun á dögunum 
fékk ég nóg af kyrrðinni og skrúfaði frá viðtæk-
inu. Það kom mér heldur en ekki á óvart hversu 
notalegar stundirnar urðu á milli miðnættis og 
klukkan eitt. Útvarpsmaðurinn Þossi, kóngur X-ins 
á dögum upphringimódema, var snúinn til baka 
í ríkisarminn með jafngóða músík af lýðnetinu 
og súri kollegi hans flutti af væntanlegum og 
nýútgefnum geisladiskum í miðri netbólunni sem 
allajafna fengust ekki nema í sérvörubúðum. 

Stundirnar á milli miðnættis og eitt eru 
kannski ekki bestu stundirnar fyrir þá sem ala með sér þá drauma 
að slá í gegn í útvarpi – en ljúfar eru þær fyrir hlustendur. Þættirnir, 
jafn fjölbreyttir og þeir eru á þessum einkennilega tíma, fá fullt hús í 
mínum bókum.

VIÐ TÆKIÐ JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON HLUSTAR Á RÁS 2 EFTIR MIÐNÆTTI

Demantar leynast í nóttinni
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Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

12.45 The Weakest Link 13.30 Deal or No Deal 
14.05 Monarch of the Glen 14.55 ‚Allo ‚Allo! 15.25 
‚Allo ‚Allo! 15.55 Only Fools and Horses 16.25 
Hotel Babylon 17.15 The Weakest Link 18.00 Deal 
or No Deal 18.35 Only Fools and Horses 19.05 
The Office 19.40 Top Gear 20.30 Silent Witness 
21.20 The Office 21.50 Top Gear 22.40 Come 
Dine With Me 23.05 Come Dine With Me 23.30 
EastEnders 00.00 Silent Witness  

12.05 Aftenshowet 2. del 12.30 Grøn glæde 
13.00 Danmark Ekspeditionen 13.30 Stemmer 
fra Vollsmose 14.00 DR Update - nyheder og vejr 
14.10 Boogie Mix 15.00 Hjerteflimmer Classic 
15.30 Fillmore 15.50 Nik &a Jan 16.00 Karlsson på 
taget 16.30 Ulands Fandango 17.00 Aftenshowet 
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 
Aftenshowet 2. del 18.30 Jamie Olivers familiejul 
19.00 Sporløs 19.30 Fra hus og hjem 20.00 TV 
Avisen 20.25 Jersild Live 20.50 SportNyt 21.00 
Den sidste fjende 22.25 Kriminalkommissær Foyle 
00.00 Boogie Mix

12.10 Filmavisen 1960 12.20 Ut i naturen. Magasin 
12.50 Førkveld 13.30 Fredag i hagen 14.00 NRK 
nyheter 14.10 Poirot 15.00 Filmavisen 1960 15.10 
Hjarte i Afrika 16.00 NRK nyheter 16.10 Tid for 
tegn 16.25 Ardna - Samisk kulturmagasin 16.40 
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter på 
tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.45 Schrödingers katt 19.15 Sjøsprøyt 19.55 
Distriktsnyheter 20.30 Debatten 21.30 Storbynatt 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Radioresepsjonen på TV 
22.45 Nasjonalgalleriet 23.15 Stjernesmell 00.00 
Solgt!

12.05 Fråga doktorn 12.50 Uppdrag Granskning 
13.50 Antiglobetrotter 14.20 Rebecca och Fiona 
14.35 Hannah Montana 15.00 Rapport 15.05 
Gomorron Sverige 15.55 Vem tror du att du är? 
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med A-ekonomi 
17.10 Regionala nyheter 17.15 Go‘kväll 18.00 
Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Mitt i naturen 
19.30 Kinas mat 20.00 Plus 21.00 Debatt 21.45 
Etnisk plastikkirurgi 22.35 Veckans brott 23.35 
Uppdrag Granskning 

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 
08.30 Fréttayfirlit 09.05 Kosningar til stjórnlaga-
þings 2010 10.03 Veðurfregnir 10.08 Kosningar 
til stjórnlagaþings 2010 11.03 Kosningar til stjórn-
lagaþings 2010 12.00 Hádegisútvarpið 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 
og auglýsingar 13.00 Heimur hugmyndanna 14.03 
Kosningar til stjórnlagaþings 2010 15.03 Kosningar 
til stjórnlagaþings 2010 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn  18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Sinfóníukvöld - Á leið í tónleikasal 19.27 
Sinfóníutónleikar 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.20 Útvarpsperlur: Að taka tungumálið 
bókstaflega 23.20 Til allra átta 00.05 Næturtónar

STÖÐ 2 KL. 20.15

Eldsnöggt með Jóa Fel
Jói Fel kitlar bragðlaukana 
sem aldrei fyrr og að 
þessu sinni fer hann með 

íslenska lambakjötið 
í útrás um allan 
heim. Jói galdrar 
fram gómsæta rétti 
undir kínverskum, 
amerískum, 
marokkóskum og 

indverskum áhrifum.

 Hugsaðu

Þegar þig
vantar skó

VELKOMINN Í           SMÁRALIND
MIKIÐ ÚRVAL AF BARNA,HERRA OG DÖMUSKÓM

Stráka skór 2.litir 
4.990 kr

Stelpustígvél 
2.litir 
6.990 kr

Stelpuskór 
3.litir 
8.990 kr

Leður
Tramparar 
19.990 kr

Weinbrenner 
herra 
17.490 kr

Dömu
vetrarskór 
19.690 kr

Dömu 
vetrarskór 
11.990 kr

Herraskór
9.990 kr
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„Það verður að endurskoða þenn-
an lista,“ segir Emil B. Karlsson, 
forstöðumaður Rannsóknarseturs 
verslunarinnar.

Birtingu metsölulista bókaút-
gefenda, sem unninn er af Rann-
sóknarsetri verslunarinnar, var 
frestað í gær vegna athugasemda 
annarra bókaútgefenda við sölu-
tölur á ævisögu Jónínu Benedikts-
dóttur eftir Sölva Tryggvason 
sem verslanir N1 selja. Jón Gunn-
ar Geirdal, markaðsstjóri N1, 
segir ekkert athugavert við töl-
urnar frá fyrirtækinu en á föstu-
daginn í síðustu viku var greint 
frá því að starfsmenn bókaversl-
unarinnar Office 1 hefðu keypt í 
kringum 300 bækur og haft þær 
til sölu á hálfvirði. Bókaútgefend-
ur vilja nú vita hvort þau eintök 
séu tvítalin á metsölulistanum, 
hvort listinn styðjist við tölur frá 
bæði N1 og Office 1. 

Jón Gunnar vísar því á bug að 
Office 1 hafi keypt bók Jónínu af 
lager fyrirtækisins. „Við getum 
ekkert gert ef einhver kemur í 
okkar verslun, kaupir þrjár eða 
þrjú hundruð bækur og selur þær 
á niðursprengdu verði. Það hafði 
enginn hjá Office 1 samband við 
okkur og við höfum ekki nein-
ar nákvæmar tölur yfir hversu 
margar bækur þeir keyptu. 
Þessi eintök eru því inni í okkar 
tölum.“

Orð Jóns Gunnars stangast 
algjörlega á við það sem Emil B. 
Karlsson, forstöðumaður Rann-
sóknarseturs verslunarinnar, 
segir í samtali við Fréttablaðið. 
„Þetta kemur mér alveg í opna 
skjöldu,“ segir Emil. Því til stuðn-
ings vísar hann meðal annars í 
tölvupóst sem honum barst frá 
N1 en þar kemur fram að eintök-
in sem Office 1 keypti yrði ekki 

inni í tölum frá N1. „Okkur var 
sagt að það væri ekki verið að 
telja sömu eintökin,“ segir Emil. 
Þegar þetta var borið undir Jón 
Gunnar sagði hann þetta hljóta að 
vera misskilning.

Kjartan Örn Sigurðsson, for-
stjóri Egilsson hf. sem rekur 
verslanir Office 1, staðfesti í 
samtali við Fréttablaðið að keypt 
hefðu verið 300 eintök. Hann segir 
tvo bílstjóra hafa farið á vegum 
fyrirtækisins á átta bensínstöðvar 
og keypt bókina. Eintökin 300 hafi 

selst upp á föstudaginn. Kjartan 
upplýsir jafnframt að þessi 300 
eintök hafi verið inni í sölutölun-
um sem sendar voru til Rannsókn-
arseturs verslunarinnar.

Kristján Bjarki Jónasson, for-
maður Félags bókaútgefenda, 
sagðist í samtali við Fréttablað-
ið vera orðlaus. „Við báðum um 
einfaldan hlut, að fá staðfestingu 
hjá Rannsóknarsetrinu að eintök-
in væru ekki tvítalin og að listinn 
væri réttur. Ég leyfði mér bara að 
trúa þeim.“ freyrgigja@frettabladid.is

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Ef þú spyrð mig, þá á að senda öllum útrásarvík-
ingunum þessa bók og kannski vakna einhverjir 
þeirra til lífsins,“ segir Huginn Þór Grétarsson rit-
höfundur. Hann gefur út fjórar barnabækur fyrir 
jólin en ein þeirra, „Kanínan sem fékk ALDREI 
nóg“, minnir óneitanlega mikið á útrásina alræmdu.

„Bókin fjallar um kanínu sem fellur fyrir freist-
ingum og vill alltaf meira og meira. Kanínan sæk-
ist eftir grænmeti í bókinni, en það er tákn fyrir 
auðæfi og peninga. Hún gefur sér aldrei tíma til að 
borða grænmetið, því hún veit að það er meira af 
því handan hornsins,“ segir Huginn. 

Hann segir að hver geti skilið bókina á sinn hátt. 
„Börnin sjá gráðuga kanínu og flottar myndir en 
fullorðna fólkið sér útrásarvíkingana fyrir sér.“

Huginn segist ekki hafa verið með neinn sérstak-
an útrásarvíking í huga þegar hann skrifaði bók-
ina. „Þeir hlupu á þúsundum, þessir útrásarvíking-
ar. Þetta ástand var orðið svakalegt,“ segir Huginn, 
sem sjálfur er lærður viðskiptafræðingur. 

„Það er alltaf verið að tala um að grunnskóla-
börn þurfi að fá fræðslu um siðferði. Bókin er ein-
mitt eitthvað sem gæti komið í veg fyrir að þau falli 
í þessa gryfju. Við viljum ekki sjá þetta endurtaka 
sig,“ segir viðskiptafræðingurinn og rithöfundur-
inn Huginn Þór Grétarsson. - ka

Barnabók um útrásarvíkinga

VILL GEFA ÚTRÁSARVÍKINGUM BÓKINA Huginn Þór segir að 
útrásarvíkingarnir hefðu gott af því að lesa bókina um kanín-
una sem aldrei fékk nóg. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta verður mjög skrautlegur 
og flottur þáttur,“ segir Sigrún 
Stefánsdóttir, dagskrárstjóri 
RÚV.

RÚV hóf nýlega framleiðslu 
á þætti um líf og starf popp-
stjörnunnar Páls Óskars 
Hjálmtýssonar. Þátturinn verð-
ur á dagskrá laugardaginn 18. 
desember, þegar Hringekjan 
hefur runnið sitt skeið.

„Sigurlaug Jónasdóttir er 
að byrja að vinna þáttinn með 
Páli. Þetta verður mjög glæsi-
legur og flottur þáttur svona 
rétt fyrir jólin,“ segir Sigrún 
og bætir við að mikið sé til af 

efni um Pál sem gaman verð-
ur að sýna áhorfendum. „Hún 
var að sýna mér bunkana úr 
safni, það er alveg fullt af 
efni til um hann.

Eðli málsins sam-
kvæmt verður Páll 
Óskar eini viðmælandi 
þáttarins og mun Sigur-
laug spyrja hann 
spjörunum úr. 
Þá verður hann 
henni innan 
handar þegar 
efnið úr for-
tíðinni verður 
valið.  - afb

RÚV gerir þátt um Poppstjörnu Íslands

POPPSTJARNA Á RÚV Sigurlaug Jónasdóttir vinnur að þætti um 
poppstjörnu Íslands – Pál Óskar Hjálmtýsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Sex and the City er bestur en 
annars horfi ég líka á Gossip 
Girl, Desperate Housewives og 
Grey‘s Anatomy.“

Ásdís Svava Hallgrímsdóttir, fyrirsæta og 
flugfreyja.

„Kræsingar fyrir hinn kröfuharða 
krimmalesanda.“  

POLITIKEN

„VERÐUGIR ARFTAKAR 
STIEG LARSSONS.“
 LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON / FRÉTTATÍMINN

FiNNSKi 
HESTURiNN

„Fimm stjörnu 
Ólafía Hrönn“GB, Mbl

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

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

Fös 10.12. Kl. 20:00 Aukas.

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

Sun 28.11. Kl. 15:00 100. sýn.

Sun 5.12. Kl. 13:00   
Sun 5.12. Kl. 15:00  

Mið 29.12. Kl. 16:00 br. sýn.t.  
Fim 30.12. Kl. 16:00 br. sýn.t.

Fös 26.11. Kl. 20:00 Fös 2.12. Kl. 20:00    Fim 3.12. Kl. 20:00 Aukas. 

U 
U 

Finnski hesturinn (Stóra sviðið)

Fíasól (Kúlan)

Hænuungarnir (Kassinn) 
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Gerpla (Stóra sviðið) 
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Leitin að jólunum
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Ö 

U 

Ö 

Ö 

Lér konungur (Stóra sviðið) 
Sun 26.12. Kl. 20:00 Frums. 
Þri 28.12. Kl. 20:00 2. sýn 
Mið 29.12. Kl. 20:00 3. sýn  

Lau 8.1. Kl. 20:00 4. sýn 
Sun 9.1. Kl. 20:00 5. sýn  
Fim 13.1. Kl. 20:00 6. sýn 

Fös 14.1. Kl. 20:00 7. sýn  
Fös 21.1. Kl. 20:00 
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Ö 

Ö 
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Ö 
U 

Ö 

Ö 
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U 
Ö 

U 
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Lau 27.11. Kl. 20:00   
Sun 28.11. Kl. 20:00  

Lau 4.12. Kl. 20:00  
Sun 5.12. Kl. 20:00 

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 12.12. Kl. 19:00 Aukas.   
Fim 30.12. Kl. 19:00  
Fös 7.1. Kl. 19:00   
Lau 15.1. Kl. 19:00  

Sun 16.1. Kl. 19:00  
Lau 22.1. Kl. 19:00 
Sun 23.1. Kl. 19:00 

Fös 26.11. Kl. 20:00 Fös 2.12. Kl. 20:00    Fim 3.12. Kl. 20:00 Aukas. 

U 
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Ö 

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  

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  

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  
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Ö 

Sun 26.12. Kl. 20:00 Frums. 
Þri 28.12. Kl. 20:00 2. sýn 
Mið 29.12. Kl. 20:00 3. sýn  

Lau 8.1. Kl. 20:00 4. sýn 
Sun 9.1. Kl. 20:00 5. sýn  
Fim 13.1. Kl. 20:00 6. sýn 

Fös 14.1. Kl. 20:00 7. sýn  
Fös 21.1. Kl. 20:00 8. sýn
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI ÍÞRÓTTIR
Meiri Vísir.

BÓK TVÍTALIN Á METSÖLULISTA

2. N1 hafði 
þessi 300 
eintök með 
í sölutölum 
sem olíufé-
lagið sendi 
rannsóknarsetri 
verslunarinnar, 
sem sér um 
metsölulista 
bókaútgefenda.

4. Metsölulisti 
bókaútgefenda var 
ekki sendur út á 
tilsettum tíma vegna 
misvísandi upplýsinga 
um sölu á Ævisögu 
Jónínu Ben. 300 ein-
tök sem seldust voru 
talin sem 600.

3. Office 1 hafði 
sömu 300 eintök 
í sölutölum sem 
verslunin sendi 
rannsóknarsetri 
verslunarinnar. Bókin 
var því tvítalin.

1. Á föstudaginn í 
síðustu viku bárust 
fréttir af því að 
Office 1 hefði keypt 
300 eintök af N1 
og ætlað að selja 
þær á hálfvirði. 
Bókin seldist upp í 
Office 1 fyrir hádegi 
að sögn forstjóra 
Egilsson hf. sem 
rekur Office 1.

EMIL B. KARLSSON: ÞETTA KEMUR MÉR ALGJÖRLEGA Í OPNA SKJÖLDU

Ævisaga Jónínu tvítalin á 
metsölulista bókaverslana



Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Opið alla daga frá 10 til 19.  Geysir Skólavörðustíg 16, sími 555 6310 og Geysir Haukadal, sími 480 6803.
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B E Z T A  J Ó L A G J Ö F I N

Íslenzk framleiðsla – íslenzkt hráefni.
Ullarsláin sem ungfrúin á myndinni klæðizt tilheyrir tízkulínu Geysis.

E R  S M E K K L E G  O G  V Ö N D U Ð

U L L A R VA R A
Hnjeháir  ul larsokkar fyr i r  dömur

—  Hlý i r  upp að hnjám. 7 fal legir  l i t i r .  —



Umbi flytur í Kringluna
Embætti umboðsmanns skuldara 
hugar nú að flutningum. Það hefur 
verið til húsa á Hverfisgötu 6 und-
anfarna mánuði, í sama húsi og 
Ríkissaksóknari og Kjararáð. Í byrj-
un desember flytur Ásta Sigrún 
Helgadóttir hins vegar með allt 
sitt starfslið í gamla Morgunblaðs-
húsið í Kringlunni. Það 
má eiga von á að 
hreysti starfs-
manna taki kipp 
í kjölfarið, enda 
hefur líkamsrækt-
arkeðjan World 
Class nýlega 
komið á 
fót útibúi í 
húsinu.

Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

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

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ 

ORATORS
- félag laganema við 

Háskóla Ísland

Stelp
dúnú
Verð

Tilbo

Stráka dúnúlpa
(70/30 dúnn/fjaðrir)
Verð:

Tilboð:

Verið velkomin 
í verslanir okkar
Verslun  Icewear
Þingholtsstræti 2
101 Reykjavík
Sími 561 9619

Verslun  Icewear
Suðurhrauni 12c
210 Garðabæ
Sími 555 7409
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Fréttablaðið er nú með 187% 

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

MORGUNBLAÐIÐ
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Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ

meiri lestur en Morgunblaðið.

1 Miðbaugsmaddaman: Kaupa 
vændi fyrir syni sína

2 Óvenjuleg slys í Árnessýslu

3 Starfsmannaveisla endaði 
með hópslagsmálum

4 Margbrotinn eftir að hafa lent 
fyrir strætisvagni

5 Lögregla kölluð til vegna 
hávaða í tölvuleik

6 Fjölmargir vilja hjálpa Tryggva 
Jóni

Möllerinn tapar trausti
Kristján L. Möller hefur undan-
farin ár verið vinsæll í sínu eigin 
kjördæmi, enda gekk honum sem 
samgönguráðherra vel að vinna 
að samgöngubótum á svæðinu. 

Þetta virðist liðin tíð, ef 
marka má nýjasta 
þjóðarpúls Gallup. 
Þar ku Samfylkingin 
hafa mælst með 
níu prósenta fylgi 

í Norðausturkjör-
dæmi. Norðanmenn 

treysta sínum 
manni greini-

lega ekki 
eins vel til 
góðra verka 
án ráðherra-
dómsins. 
 - sh


	FB080s_P001K.indd
	FB080s_P002K.indd
	FB080s_P003K.indd
	FB080s_P004K.indd
	FB080s_P005K.indd
	FB080s_P006K.indd
	FB080s_P007K.indd
	FB080s_P008K.indd
	FB080s_P009K.indd
	FB080s_P010K.indd
	FB080s_P011K.indd
	FB080s_P012K.indd
	FB080s_P013K.indd
	FB080s_P014K.indd
	FB080s_P014K.indd
	FB080s_P016K.indd
	FB080s_P017K.indd
	FB080s_P018K.indd
	FB080s_P019K.indd
	FB080s_P020K.indd
	FB080s_P020K.indd
	FB080s_P022K.indd
	FB080s_P023K.indd
	FB080s_P024K.indd
	FB080s_P025K.indd
	FB080s_P026K.indd
	FB080s_P027K.indd
	FB080s_P028K.indd
	FB080s_P029K.indd
	FB080s_P030K.indd
	FB080s_P031K.indd
	FB080s_P032K.indd
	FB080s_P033K.indd
	FB080s_P034K.indd
	FB080s_P035K.indd
	FB080s_P036K.indd
	FB080s_P037K.indd
	FB080s_P038K.indd
	FB080s_P039K.indd
	FB080s_P040K.indd
	FB080s_P041K.indd
	FB080s_P042K.indd
	FB080s_P043K.indd
	FB080s_P044K.indd
	FB080s_P045K.indd
	FB080s_P046K.indd
	FB080s_P047K.indd
	FB080s_P047K.indd
	FB080s_P047K.indd
	FB080s_P047K.indd
	FB080s_P047K.indd
	FB080s_P052K.indd
	FB080s_P053K.indd
	FB080s_P054K.indd
	FB080s_P055K.indd
	FB080s_P056K.indd
	FB080s_P057K.indd
	FB080s_P058K.indd
	FB080s_P059K.indd
	FB080s_P060K.indd
	FB080s_P061K.indd
	FB080s_P062K.indd
	FB080s_P063K.indd
	FB080s_P064K.indd
	FB080s_P065K.indd
	FB080s_P066K.indd
	FB080s_P067K.indd
	FB080s_P068K.indd
	FB080s_P069K.indd
	FB080s_P070K.indd
	FB080s_P071K.indd
	FB080s_P072K.indd
	FB080s_P073K.indd
	FB080s_P074K.indd
	FB080s_P075K.indd
	FB080s_P076K.indd
	FB080s_P077K.indd
	FB080s_P078K.indd
	FB080s_P079K.indd
	FB080s_P080K.indd

