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HEILSUNAMMI       FYRIR RÖDDINA

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓTBITAFISKUR-næring fyrir líkama og sál

ðir:

N1

skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 
Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Hollráð Hugos – Hlustum á börnin okkar  er heiti á bók sem Bókaútgáfan Salka gefur út nú í vikunni. Hana skrifar sálfræðingurinn Hugo Þórisson, sem hefur starfað að bættum samskiptum barna og foreldra í yfir þrjátíu ár.

L ög sem kveða á um að samkynhneigðir öðlist sama rétt og gagnkyn-hneigðir til að ganga í hjónaband tóku gildi 27. júní 2010. Hrafnhildi Gunnarsdóttur, kvik-myndagerðarkonu og fyrrverandi formann Samtakanna ´78, rak því heldur betur í rogastans þegar hún fór nýverið inn á h iSý

Þjóðskrár. Væri mér þetta eitt-hvert hjartans mál gæti ég bara prentað út blaðið og strikað yfir brúðguma,“ segir Hrafnhildur og fannst skýringin sýna fullkomið tillitsleysi.
Í framhaldi fór Hrafnhildur á leit við Þjóðskrá að fá eyðuskj lileiðrétt

hjónaefni í stað brúðar og brúð-guma. En af hverju tók breytingin á annað ár?
„Þjóðskrá og Fasteignasvið Íslands sameinuðust 1. júlí 2010. Síðan þá höfum við þurftað breyta flei i

Hrafnhildur Gunnarsdóttir er ósátt við þjónustu Þjóðskrár við samkynhneigð pör.

Sambýliskonurnar Harpa Másdóttir og Hrafnhildur Gunnardóttir klæddar sem brúðgumar. Kötturinn Kæfa hefur gaman af.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hrafnhildur Gunn d
Hrafnhildur Gunnarsdóttir er ósátt vivið þþ

óttir er ósát jónnustu Þj

Sambýliskonurnar Harpa Másdóttir og Hrafnhildur Gunnardóttir klæddar sem

Geta llokkkssiinsgift siggÚT AÐ BORÐAÞRIÐJUDAGUR  11. OKTÓBER 2011
Kynningarblað Nýjungar, siðir, saga og menning.

Ekta ítölsk stemning

VEISLUÞJÓNUSTA UNO
 Veitingastaðurinn UNO mun í 
vikunni fara af stað með nýja 
veisluþjónustu. „Við vorum valin 
til að sjá um matinn í veislu 
sem Skjár einn hélt í Íslensku 
óperunni en þar var öllu tjaldað 
til. Það lukkaðist svo vel að við 
ákváðum að stofna okkar eigin 
veisluþjónustu,“ segir Kristinn 
framkvæmdastjóri og bindur 
miklar vonir við að vel takist til. 

„Hugmyndafræðin á bak við UNO hefur alltaf verið að bjóða upp á ítalska rétti en byggja að mestu á íslensku og fersku hráefni,“ segir Guðmundur Melberg yfirmatreiðslumaður á 
UNO. 

MYND/GVA

Eigendur Uno eru þau Kristinn, Unnur 
og Gísli. 

Lagði mikið á sig
Guðjón Þorsteinn 
Pálmarsson nauðalíkur 
Jóni Páli í Heimsendi.
fólk 34

Góður árangur
Hugræn atferlismeðferð 
ætti að vera fyrsti kostur við 
vægu þunglyndi og kvíða.
allt 2

MENNING Tvær spennusögur koma 
út fyrir þessi jól þar sem sögu-
sviðið er heimsmeistaraeinvígið 
í skák á milli 
Bobby Fischer 
og Boris Spasskí 
í Laugardalshöll 
1972. Annars 
vegar er það 
bók Óttars M. 
Norðfjörð sem 
kallast Lygar-
inn: Sönn saga 
og hins vegar 
bók Arnaldar 
Indriðasonar, 
Einvígið. Óttar segir í viðtali 
við Fréttablaðið að Einvígið hafi 
komið til greina sem titill á bók 
hans en honum hafi fundist hann 
of augljós.

„Að vera með bók sem er með 
sama efni og þessi sölumaskína 
okkar er svolítið klikkað. Þetta 
verða örugglega áhugaverðustu 
bókajól sem ég hef tekið þátt í,“ 
segir Óttar M. Norðfjörð.

 - fb / sjá síðu 34

Á svipuðum slóðum:

Skákeinvígið í 
tveimur sögum

ÓTTAR M. 
NORÐFJÖRÐ

Mikil hvatning
Caput-hópurinn sæmdur 
verðlaunum Norræna 
tónskáldaráðsins.
tímamót 18

FÍNT SYÐRA  Í dag verða víða 
norðaustan 5-10 m/s og bjart en 
norðvestan strekkingur  og élja-
gangur NA-til í fyrstu. Hiti 0-7 stig.
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ÞJÓÐKIRKJAN Formaður úrbóta-
nefndar kirkjuþings segir 
vel koma til greina að greiða 
Guðrúnu Ebbu Ólafsdóttur sann-
girnisbætur vegna vinnubragða 
þjóðkirkjunnar í máli hennar, 
sem hluta af sáttaferli milli henn-
ar og kirkjunnar.

Nefndin, sem úrskurðaði í júlí 
að þremur konum yrðu greidd-
ar sanngirnisbætur vegna mis-
taka sem urðu í kjölfar frásagna 
þeirra af misnotkun Ólafs Skúla-
sonar, fyrrverandi biskups, hefur 
verið í samskiptum við Guðrúnu 

Ebbu Ólafsdóttur síðan í sumar. 
Fjárhæðin nam alls fimm 
milljónum króna.

Magnús E. Kristjánsson, for-
maður nefndarinnar, segir mál 
Guðrúnar Ebbu vera í farvegi og 
verið sé að vinna að því að koma 
á sátt milli hennar og kirkjunnar. 

„Það verður þó að horfa á hlut-
ina í stærra samhengi,“ segir 
Magnús. „Það sem við erum að 
leita eftir er á breiðari grunni en 
fébætur, sem yrðu einungis hluti 
af viðurkenningu frá kirkjunni. 
Við erum að ræða við hana og 

vonumst til þess að það sé hægt að 
ganga frá góðri sátt.“

Magnús vill ekki greina frá við-
ræðunum við Guðrúnu Ebbu í smá-
atriðum, en segir grunnforsendu 
fyrir þeim að ná sátt við hana eftir 
þá hræðilegu reynslu sem hún hafi 
upplifað af hendi föður síns. 

„Við viljum vinna að því að 
varpa ljósi á þessa skelfilegu hluti 
til að koma í veg fyrir að þeir 
endurtaki sig,“ segir Magnús. 

Karl Sigurbjörnsson biskup gaf 
ekki kost á sér í viðtal við Frétta-
blaðið í gær. - sv

Úrbótanefnd kirkjuþings er í viðræðum við Guðrúnu Ebbu Ólafsdóttur:

Greiðsla bóta kemur til greina

DÓMSMÁL Varðstjóri hjá lögreglunni 
á Selfossi hefur lagt fram kæru á 
hendur hæstaréttardómaranum 
Árna Kolbeinssyni fyrir rangar 
sakargiftir. Ríkissaksóknari hefur 
kæruna til skoðunar.

Rót málsins er kæra sem Árni 
lagði fram á hendur varðstjóranum, 
Svani Kristinssyni, í fyrra fyrir 
afglöp í starfi. Undirmenn Svans 
höfðu þá ekið með óstýrilátan, tví-
tugan mann af útihátíð í Galtalæk 

og skilið hann eftir í námunda við 
sumarbústað Árna í Landsveit.

Ungi maðurinn hélt þar ófriðnum 
áfram og barði bústað Árna utan 
sem varð til þess að Árni kallaði til 
lögreglu. Eftir að hann komst að því 
hvers vegna maðurinn hafði verið 
staddur á þessum slóðum kærði 
hann Svan fyrir „afglöp í starfi“.

Kæra Árna leiddi til þess að 
ríkissaksóknari gaf út ákæru á 
hendur Svani fyrir að hafa „gerst 

offari við framkvæmd lögreglu-
starfans og ekki gætt lögmætra 
aðferða“. Var honum gefið að sök að 
hafa fyrirskipað að manninum yrði 
ekið af svæðinu og að hafa skilið 
hann eftir of langt frá því, eftir að 
hann sótti hann að bústaðnum síðar 
um nóttina.

Svanur var hins vegar sýknaður 
af öllum sökum í héraði. Málinu var 
ekki áfrýjað til Hæstaréttar.

 - jss / sjá síðu 4

Lögreglumaður kærir 
dómara við Hæstarétt
Lögregluvarðstjóri á Selfossi hefur kært hæstaréttardómarann Árna Kolbeinsson 
fyrir rangar sakargiftir. Lögregla ók ölvuðum manni að sumarbústaðalandi Árna  
sem kærði varðstjórann fyrir afglöp í starfi. Það mál endaði með sýknudómi.

FRÆÐI Gæði íslenskra rannsókna 
hafa skilað Háskóla Íslands 
inn á lista yfir bestu háskóla 
heims. Times Higher Educa-
tion Supplement, sem er annar 
af tveimur helstu matslistum á 
þessu sviði, metur HÍ í 300 sæti 
á nýjum lista. 

Halldór Jónsson, sviðsstjóri 
vísindasviðs HÍ, segir að matið 
skiptist í nokkra flokka, en 
kennsla og rannsóknir séu þar 
veigamestar. Öflug tengsl og 
samstarfsverkefni með innlend-
um og erlendum fyrirtækjum 
og stofnunum spila stórt hlut-
verk í þessari viðurkenningu 
og nefnir Halldór Landspítal-
ann og Íslenska erfðagreiningu 
í því samhengi. Matslistinn er 
að hans sögn gæðastimpill fyrir 
fræðasamfélagið á Íslandi í 
stærra samhengi og mun auð-
velda HÍ að sækja fram, að hans 
sögn.

  - shá / sjá síðu 10

HÍ í hóp 300 bestu háskóla:

Auðveldar sókn 
til framtíðar

SVANASÖNGUR VIÐ REYKJAVÍKURTJÖRN Haustið skartaði sínu fegursta í höfuð-
borginni í gær og tóku álftirnar á Reykjavíkurtjörn hverjum brauðmola fagnandi sem þeim barst. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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BANDARÍKIN Anna Björnsdóttir, 
fyrrverandi fegurðardrottning 
og leikkona, getur verið í hættu 
stödd eftir að bandaríska dag-
blaðið Boston Globe skýrði frá því 
að það hefði verið hún sem bar 
kennsl á hinn eftirlýsta glæpa-
mann James „Whitey“ Bulger.

„Þeir geta ekki tryggt hundrað 
prósent að hún geti verið örugg 
áfram,“ var haft eftir Michael 
Sullivan, fyrrverandi dómsmála-
ráðherra Bandaríkjanna, í öðru 
dagblaði frá Boston, nefnilega 
Boston Herald: „Þetta var óþörf 
birting og óþörf áreitni,“ sagði 
Sullivan.

Nokkuð var fjallað um málið 
í bandarískum fjölmiðlum í gær 
þar sem blaðamenn á Boston 
Globe voru gagnrýndir fyrir að 
birta nafn Önnu opinberlega.

Bandaríska alríkislögreglan 
FBI greiddi Önnu jafnvirði 230 
milljóna króna fyrir upplýsing-
arnar, sem leiddu til handtöku 
Bulgers og vinkonu hans í júní. 
Anna bjó um hríð í sama húsi og 
Bulger í Kaliforníu og bar kennsl 
á hann á mynd sem birt var á 
sjónvarpsstöðinni CNN.

Sullivan segir þessa birtingu 
geta orðið til þess að fólk hiki 
við að veita lögreglunni upplýs-
ingar um eftirlýsta glæpamenn, 
ef ekki sé hægt að treysta því að 
trúnaður haldi.

Michael Kendall, fyrrverandi 
alríkissaksóknari, segir blaðið 
hugsanlega hafa stjórnarskrár-
varinn rétt til að birta nafn Önnu 
– „en það þýðir ekki að það eigi 
að gera það“.

Bulger var glæpaforingi í 

Boston og er sakaður um nít-
ján morð. Hann er nú kominn 
yfir áttrætt og hafði áratugum 
saman verið í felum í íbúð sinni 
í Kaliforníu ásamt vinkonu sinni, 
Catherine Craig, sem er sextug.

Flestir fjölmiðlar vestra hafa 
þó tekið upp þráðinn frá Boston 
Globe og birt nafn Önnu, jafn-
vel þótt einhver hætta sé á því 
að félagar Bulgers leiti hana 
uppi. Hann var hins vegar orðinn 
einangraður og vinafár.

Blaðamenn Boston Globe skýra 
frá samtölum við nágranna Bul-
gers, sem segja hann hafa haft 
hægt um sig og talað við fáa. 
Hann hafi hins vegar virst vera 
ósköp venjulegt gamalmenni 
og kom mörgum á óvart að 
hann hefði verið harðsvíraður 
glæpamaður. gudsteinn@frettabladid.is

Birting á nafni Önnu 
sætir harðri gagnrýni
Uppljóstrun bandaríska dagblaðsins Boston Globe getur stefnt Önnu Björns-
dóttur í hættu. Hún getur einnig orðið til þess að framvegis hiki fólk við að 
veita bandarísku alríkislögreglunni upplýsingar um eftirlýsta glæpamenn.

EKKI LENGUR EFTIRLÝSTUR Bandaríkir alríkislögreglumenn þegar fjölmiðlum var skýrt frá handtöku Bulgers í júní. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL „Þetta er fullkomið 
tillitsleysi,“ segir Hrafnhildur 
Gunnarsdóttir kvikmyndagerðar-
kona, sem komst nýverið að 

því að hjóna-
vígsluvott-
orði hefði ekki 
verið breytt í 
samræmi við 
samræmd hjú-
skaparlög sem 
tóku gildi í júní 
í fyrra.

Lögin kveða 
á um að sam-
kynhneigðir 

öðlist sama rétt og gagnkyn-
hneigðir til að ganga í hjónaband. 
Fyrrnefnt vottorð gerði ekki ráð 
fyrir samkynhneigðum.

Hrafnhildur hafði samband við 
Þjóðskrá, sem gefur það út, og 
var því breytt fyrir helgi. Henni 
finnst seinagangurinn ótrúlegur 
þar sem þrjár lagabreytingar 
hafi verið gerðar frá 1996 til að 
bæta hjúskaparstöðu samkyn-
hneigðra. - rve / sjá Allt í miðju blaðsins

Hjónavígsluvottorð leiðrétt:

Þjóðskrá lengi 
að taka við sér

HRAFNHILDUR 
GUNNARSDÓTTIR 

BELGÍA, AP Hlutabréf í fransk-belg-
íska Dexía-bankanum lækkuðu 
um þriðjung í gær eftir að belg-
ísk stjórnvöld ákváðu að kaupa 
hinn belgíska hluta bankans til að 
bjarga honum frá gjaldþroti og 
greiða fjóra milljarða evra fyrir, 
en það samsvarar um það bil 640 
milljörðum króna. 

Sameiginlega ætla stjórnvöld í 
Belgíu, Frakklandi og Lúxemborg 
auk þess að tryggja starfsemi 
bankans í allt að áratug. Þetta er 
fyrsti bankinn á evrusvæðinu sem 
verður bankakreppunni að bráð.

Aðrir bankar voru að mestu 
hættir að lána Dexia vegna 
skuldavanda Grikklands og Ítalíu 
og áforma um hugsanlega eftir-
gjöf grísku ríkisskuldanna. - gb

Fyrsta bankanum bjargað:

Hlutabréf í 
Dexía hrapa

LÍBÍA, AP Byltingarmenn í Líbíu 
hafa fagnað falli Sirte, fæðingar-
borgar Múammars Gaddfí, þótt 
hann sjálfur sé enn ekki fundinn. 
Bardagar geisuðu áfram í borg-
inni, þótt miðbærinn sé fallinn í 
hendur byltingarmanna.

Younis al-Abdally, yfirmaður 
í hersveitum byltingarmanna, 
sagði hersveitir sínar hafa 
umkringt stuðningsmenn Gad-
dafís á litlu svæði í borginni.

Leiðtogar bráðabirgðastjórnar 
landsins segjast sannfærðir um 
að Sirte muni verða öll á valdi 
þeirra síðar í vikunni, þótt stuðn-
ingsmenn Gaddafís verjist enn af 
miklum krafti. - gb

Líbíumenn fagna:

Ekkert bólar á 
Gaddafí ennþá

EFNAHAGSMÁL Raunávöxtun líf-
eyrissjóðanna fer batnandi þrátt 
fyrir að margir sjóðir glími enn 
við eftirköst efnahagshrunsins. Í 
nýútkominni skýrslu um ársreikn-
inga lífeyrissjóða fyrir árið 2010, 
á heimasíðu Fjármálaeftirlits-
ins, kemur meðal annars fram að 
ávöxtun lífeyrissjóðanna umfram 
verðbólgu, hafi verið 2,65 prósent 
samanborið við 0,34 prósent árið 
2009. 

Þar segir einnig að heildar-
eignir lífeyrissjóðanna hafi numið 
tæplega 1.910 milljörðum króna 
í árslok 2010 samanborið við um 
1.775 milljarða árið 2009. - sv

Staða lífeyrissjóðanna styrkist:

Raunávöxtun 
fer batnandi

ÍÞRÓTTIR Tuttugu ár eru liðin síðan 
íslenska briddslandsliðið sigraði á 
heimsmeistaramótinu í Yokohama 
og hlaut hina frægu Bermúdaskál 
að launum. Ísland hefur ekki tryggt 
sér þátttökurétt í lokakeppni heims-
meistaramóts í sveitakeppni í bridds 
aftur fyrr en nú. Keppnin hefst í 
Veldhoven í Hollandi á laugardag.

Í viðtali við Fréttablaðið nýlega 
rifjaði Björn Eysteinsson, fyrirliði 
sigurliðsins, það upp hversu mikla 
athygli árangur liðsins fékk. Sýnt 
var frá lokaviðureigninni við Pól-
verja í beinni útsendingu og sátu 
allir sem vettlingi gátu valdið við 
viðtækin. Það var mögulegt vegna 
þess Helgi Jóhannsson, þáverandi 
forseti Briddssambandsins, náði að 
sannfæra stjórn Alheimsbriddssam-
bandsins um þörfina á slíkri útsend-
ingu vegna þess að þjóðin öll fylgd-
ist með. Heimkoma meistaranna 

vakti gríðarlega athygli og ekki síst 
fyrir að Davíð Oddsson, þáverandi 
forsætisráðherra, lét menn lyfta 
glösum í frægri „Bermúdaskál“.

Í tilefni tímamótanna verður 
afmæliskaffi og fyrirlestur í húsa-
kynnum Bridgesambands Íslands 
klukkan sex í dag.    - shá

Tuttugu ár eru liðin síðan íslenska briddslandsliðið varð heimsmeistari:

Skálað í kaffi á 20 ára afmælinu

BERMÚDASKÁL! Móttökurnar sem íslenska liðið fékk voru góðar. Ræða Davíðs Odds-
sonar við það tilefni er fræg.

Brutust inn og stálu harðfisk
Tugum kílóa af harðfiski í neytenda-
pakkningum var stolið á sunnudagsnótt 
þegar brotist var inn í harðfiskvinnsluna 
Sæmár á Blönduósi. Lögreglan biður 
fólk um að láta vita ef það verður vart 
við grunsamlega harðfisksölumenn.

LÖGREGLUMÁL

Aldís, fékkst ávöxtun á hurð-
irnar hjá sparisjóðnum?

„Neikvæð ávöxtun, betri helmingur-
inn er brenndur.“

Hveragerðisbær hefur fengið útskornar 
hurðir veitingaskálans Eden að gjöf frá 
Sparisjóði Vestmannaeyja, sem átti Eden. 
Adam og Eva voru skorin út í hurðirnar, 
sem urðu illa úti í bruna í júlí. Aldís Haf-
steinsdóttir er bæjarstjóri í Hveragerði.

FERÐAMÁL Stjórnvöld stefna að því að fjölga 
ferðamönnum utan háannatíma á Íslandi um 
100 þúsund frá september í ár fram í september 
árið 2014. Gerir þetta um 12 prósenta fjölgun á 
ári. Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra kynnti 
markaðsátakið í gær, sem ber heitið „Ísland allt 
árið.“

Verkefnið byggir á grunni vörumerkisins 
Inspired by Iceland og hefur nú verið ákveðið 
að verja allt að 300 milljónum króna næstu þrjú 
árin í markaðsverkefni í vetrarferðaþjónustu, 
gegn mótframlagi frá einkaaðilum. Steingrímur 
J. Sigfússon fjármálaráðherra var meðal þeirra 
sem undirrituðu samning um verkefnið í Hörpu 
í gær undir formlegri kynningu átaksins, sem 
mun standa fram að áramótum. 

Með verkefninu á að jafna árstíðarsveiflu í 
komu ferðamanna, skapa ný störf og auka arð-
semi af ferðamennsku. Verkefnið mun byggja 
á fjárfestingu sem lögð hefur verið í markaðs-
átakið Inspired by Iceland og áfram verður 
unnið með það vörumerki. 

Meðal aðstandenda Íslands allt árið eru iðn-
aðarráðuneytið, fjármálaráðuneytið, Icelandair, 
Reykjavíkurborg og Samtök ferðaþjónustunnar. 
Íslandsstofa mun annast framkvæmd verkefnis-
ins, en alls hafa rúmlega 100 fyrirtæki staðfest 
þátttöku.  - sv

Markaðsátakið Ísland allt árið var formlega sett af stað við hátíðlega athöfn í gær:

Verja 300 milljónum í fjölgun ferðamanna

VERKEFNINU FAGNAÐ Fjármálaráðherra, stjórnar-
formaður Íslandsstofu, iðnaðarráðherra og borgarstjóri 
fögnuðu átakinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

20% afsláttur
af Biomega vítamínum 

SPURNING DAGSINS



Þú velur þann 
bílasamning 
sem hentar þér

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Viðskiptavinir eiga að hafa val. Landsbankinn býður nú 

nýja óverðtryggða bílasamninga með föstum vöxtum og betri 

kjör á verðtryggðum og óverðtryggðum bílasamningum með 

breytilegum vöxtum.

Skilmála og nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða hjá Bíla- og tækja� ármögnun 
Landsbankans í Sigtúni 42.

� Fastir 8,95% vextir til 36 mánaða* 

� Hámarkslánstími er 7 ár, að frádregnum 
 aldri ökutækis

� Lánshlutfall allt að 70%

� Hraðari eignamyndun í fl estum tilfellum

� Hærri greiðslubyrði

� Einnig er í boði óverðtryggður 
 bílasamningur með breytilegum 
 vöxtum, á vildarkjörum, nú 8,55%.**

� Breytilegir vextir á vildarkjörum, 
 nú 7,80%**

� Hámarkslánstími er 7 ár, að frádregnum 
 aldri ökutækis

� Lánshlutfall allt að 70%

� Hægari eignamyndun í fl estum tilfellum

� Lægri greiðslubyrði

Óverðtryggður, 
fastir vextir

Verðtryggður, 
breytilegir vextir 

* Fyrir lok fastvaxtatímabils er hægt að festa vexti a� ur á þeim kjörum sem í boði verða eða skipta yfi r í óverðtryggðan bílasamning með breytilegum vöxtum. 
 Ef ekkert er valið færist samningurinn yfi r á breytilega óverðtryggða vexti.
** Vildarkjör til Vörðufélaga og núverandi viðskiptavina Bíla- og tækja� ármögnunar.
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LÖGREGLUMÁL Sprengiefnið sem 
var stolið úr tveimur rammgerð-
um gámum í Þormóðsdal ofan við 
Hafravatn á dögunum fannst við 
húsleit í Hafnarfirði og Kópavogi 
seint í fyrrakvöld. 

Karlmaður um þrítugt, sem á 
langan brotaferil að baki, var 
handtekinn og hefur hann játað 
sök. Fullvíst þykir að hann hafi 
verið einn að verki og ætlað 
að koma sprengiefninu í verð. 
Umræddur maður er margdæmd-
ur brotamaður. Einkum er um að 
ræða þjófnaðarbrot, umferðar-
lagabrot og brot gegn lögum um 

ávana- og fíkniefni. Hann var 
á reynslulausn þegar hann stal 
sprengiefninu og rauf þar með 
skilorð. Er áætlað að leitast við 
að koma honum beint í afplánun á 
eftirstöðvum refsingarinnar.

Lögreglan telur sig hafa endur-
heimt allt sprengiefnið sem stolið 
var og hefur því verið komið fyrir 
á öruggum stað, en meðferð þess 
er stórhættuleg þeim sem ekki 
kunna með það að fara.

Lögreglan fór nokkrar húsleitir 
í leitinni að sprengiefninu, en við 
aðgerðirnar naut hún aðstoðar 
sérsveitar ríkislögreglustjóra. - jss

Margdæmdur brotamaður ætlaði að reyna að koma sprengiefninu í verð:

Á reynslulausn og stal dínamíti

LÖGREGLAN Lögreglan endurheimti 
sprengiefnið.

SVÍÞJÓÐ Lögregluyfirvöld í Sví-
þjóð rannsaka nú meint fjársvik 
Håkans Juholt, leiðtoga Jafnaðar-
mannaflokksins í Svíþjóð. Hann 
hefur í mörg ár fengið fulla 
greiðslu fyrir búsetu í Stokkhólmi 

þótt sambýlis-
kona hans hafi 
búið þar með 
honum. 

Þingmenn 
í Svíþjóð fá 
húsaleigu-
bætur vegna 
dvalar í Stokk-
hólmi, eigi 
þeir lögheimili 

annars staðar. 
Búi einhver með þeim í íbúðinni 
greiðir sænska þingið helming 
leigunnar. Juholt kveðst ekki hafa 
verið með reglurnar á hreinu. 

Deildarstjóri þingsins spurði í 
sumar einn af aðstoðarmönnum 
flokksleiðtogans hvort staðan væri 
þannig að hann ætti enn að fá full-
ar bætur. Samt sótti hann um eins 
og venjulega í september. 
 - ibs

Juholt þekkti ekki reglurnar:

Fékk ofgreiddar 
húsaleigubætur

HÅKAN JUHOLT

DÓMSMÁL Árni Kolbeinsson hæsta-
réttardómari lagði í fyrrasumar 
fram kæru á hendur Svani Krist-
inssyni, lögregluvarðstjóra á Sel-
fossi, fyrir „afglöp í starfi“. 

Samkvæmt 
kærunni taldi 
Á r n i  S v a n 
hafa brugð -
ist þegar hann 
sótti ungan og 
ódælan mann 
að sumarbústað 
dómarans og 
yfirgaf síðan 
vettvang án 
þess að athuga 

hvort fleiri ofbeldismenn væru á 
staðnum, rannsaka vettvanginn og 
líðan þeirra sem þar voru og skilja 
manninn svo eftir illa klæddan að 
næturlagi á fáförnum vegi.

Þessi kæra hefur nú orðið Svani 
tilefni til að kæra Árna á móti 
fyrir rangar sakargiftir, enda var 
hann fundinn sýkn af ákæru vegna 
málsins í héraðsdómi.

Forsaga málsins er sú að lög-
reglumenn á vakt tóku mann um 
tvítugt af útihátíð í Galtalæk í 
júlí í fyrra og óku honum út fyrir 
mótssvæðið, þar sem hann hafði 
verið drukkinn og ítrekað ónáð-
að lögreglumenn sem voru við 
störf. Maðurinn var skilinn eftir 
í námunda við sumarbústað í 
Landsveit, um fjóra kílómetra frá 
mótssvæðinu.

Hann tók að láta ófriðlega, 
banka og síðan sparka í dyr sumar-
bústaðarins, þar sem Árni var hús-
ráðandi. Hringt var í lögreglu, sem 
kom og tók piltinn, ók honum í átt 

að mótssvæðinu og skildi hann 
eftir 500 til 600 metra frá því.

Árni kærði sem áður segir málið 
og í kjölfarið gaf embætti ríkissak-
sóknara út ákæru á hendur Svani.

Í niðurstöðu héraðsdóms kemur 
fram að Svanur hafi ekki gefið 
fyrirmæli um að aka þessum til-
tekna pilti af svæðinu ólíkt því 
sem sagði í ákæru. Lögreglulið 
hafi í upphafi vaktar sammælst 
um vægustu úrræði; að menn 
skyldu fjarlægðir og vísað burt 
ef þeir væru til vandræða sökum 
ölvunar, en slíkt hefði viðgengist í 
lögreglunni lengi. Varðstjóri hefði 
einungis gefið almenn fyrirmæli 
um það verklag, en ekki hefði 

verið leitað samþykkis hans áður 
en unga manninum var ekið af 
svæðinu. 

Þá kom fram að fimm til sex 
þúsund manns hefðu verið á móts-
svæðinu en sjö til átta lögreglu-
menn. Binda hefði þurft tvo lög-
reglumenn í bíl til að aka unga 
manninum 70 kílómetra leið á lög-
reglustöð á Selfossi. Slíkt hefði 
verið ámælisvert af hálfu varð-
stjórans, sagði dómurinn, sem 
taldi hann hafa tekið rétta ákvörð-
un. Loks taldi hann að unga mann-
inum hefði engin hætta hafa verið 
búin, þar sem hann hefði verið vel 
klæddur og komist á puttanum 
aftur á mótssvæðið.  jss@frettabladid.is

Kærður fyrir að bera 
mann röngum sökum
Hæstaréttardómarinn Árni Kolbeinsson taldi að varðstjóri Selfosslögreglunnar 
hefði brotið af sér með því að láta skilja ungan mann eftir í sumarbústaðalandi 
Árna og síðar illa klæddan á fáförnum vegi. Héraðsdómari var á allt öðru máli.

LENGI TÍÐKAST Í niðurstöðu héraðsdóms segir að verklagið hafi allt verið ákveðið í 
höfuðstöðvum lögreglunnar á Selfossi áður en vaktin hófst. Lengi hefði tíðkast að 
„kæla“ ódæla menn niður með því að aka þeim nokkurn spöl frá skemmtanasvæði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁRNI
KOLBEINSSON

NOREGUR Innrás frá Sögueyjunni 
skrifaði Altaposten í Noregi 
vegna drykkjuláta fjögurra 
Íslendinga í Alta aðfaranótt 
laugardags.

Tveir Íslendingar eru sagðir 
hafa lent í átökum við gest á veit-
ingastað. Gesturinn nefbrotnaði 
og þegar lögreglan kom á staðinn 
var annar Íslendinganna þar enn. 
Sá var beðinn um að yfirgefa 
staðinn en þar sem hann hlýddi 
ekki var honum stungið inn.

Síðar um nóttina var tilkynnt 
um slagsmál á öðrum veitinga-
stað. Þremur Íslendingum, sem 
ekki vildu fara út þegar búið 
var að loka, lenti saman. Tveir 
þeirra höfðu áður verið beðnir 
um að fara úr miðbænum. Öllum 
þremur var stungið inn. - ibs

Drykkjulæti Íslendinga í Alta: 

Óróaseggir frá 
Sögueyjunni

SAFNAMÁL Nú stendur yfir reðra-
burður í Hlöðufelli á Húsavík 
en Hið íslenska reðasafn verður 
flutt frá Húsavík til Reykjavíkur 
og er áætlað að það verði opnað 
á nýjum stað á Laugavegi 116 í 
nóvember. 

Hjörtur Sigurðsson og Sigurð-
ur Hjartarson, sem hafa annast 
utanumhald á safninu, standa í 
stórræðum við flutninga. Skarp-
ur.is greinir frá því að safngrip-
irnir séu flestir komnir í gám og 
aðeins þeir stærstu og þyngstu 
eftir í húsi.  - shá

Íslenska reðasafnið flytur:

Flestir reðrarnir 
komnir í gám

Ellý verður borgarritari
Borgarráð hefur samþykkt tillögu 
borgarstjóra að ráða Ellý Katrínu Guð-
mundsdóttur, sviðsstýru Umhverfis- 
og samgöngusviðs Reykjavíkurborgar 
í stöðu borgarritara. 

REYKJAVÍK

Reisa 140 herbergja hótel
Bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjabæ og 
Sextíu plús ehf. komust að sam-
komulagi í gær að stefnt verði að 
byggingu allt að 140 herbergja hótels 
í Hásteinsgryfju. Breyta þarf aðal-
skipulagi samhliða breytingum á 
gildandi á deiluskipulagi.

VESTMANNAEYJAR

GENGIÐ 10.10.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 213,1997
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 116,2 116,76

 181,92 182,8

 157,9 158,78

 21,211 21,335

 20,179 20,297

 17,256 17,358

 1,5147 1,5235

 181,94 183,02

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson 
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Brynja Gunnarsdóttir brynjag@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-
5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Í dálkinum Þetta gerðist á 
Tímamótasíðu í gær var Helgi 
Hóseasson titlaður húsasmiður. Rétt 
er að Helgi var húsasmíðameistari.

Tvær milljónir króna eru útistandandi, 
en ekki fimm, af því fé sem safnað-
ist í árvekni- og fjáröflunarátaki 
Krabbameinsfélagsins, Mottumars, og 
enn tínist inn fé, að sögn aðstand-
enda átaksins. Þá er rétt að árétta 
að sex milljónum af söfnunarfénu 
verður varið í rannsóknarstarf. Tvær 
auglýsingar voru keyptar í dagblöðum 
til þess að auglýsa eftir umsóknum 
vísindamanna um styrki til rannsókna 
en ekki farið í auglýsingaherferð. 

HALDIÐ TIL HAGA

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

28°

24°

15°

12°

18°

18°

13°

13°

29°

20°

27°

22°

29°

11°

21°

22°

9°Á MORGUN 
Víða 8-13 síðdegis, en 

10-18 m/s V-til.
FIMMTUDAGUR

8-15 m/s.

4

6

0

0
0

3

2

-2

1

3

7

5

6

6

5

3

5

3

2

8

7

13

3

5

6

9
8

12

10

10

9

12

HLÝNANDI VEÐUR  
á morgun með vax-
andi suðaustanátt. 
Allhvasst og rigning 
sunnan og vestan 
til á morgun en 
léttir til norðaust-
anlands. Svipað 
veður á fi mmtu-
dag og lítur út 
fyrir mikla vætu 
sunnanlands.  

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Primera Air snýr aftur
Primera Air mun bjóða upp á 
ferðir frá Íslandi á næsta ári. Þegar 
hefur verið ákveðið flug til þriggja 
áfangastaða. Flogið verður vikulega til 
Billund í Danmörku, Malaga á Spáni 
og til Tenerife á Kanaríeyjum. 

SAMGÖNGUR
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MANNRÉTTINDAMÁL Mannréttindi 
hafa á undanförnum árum verið 
skilgreind í of miklum mæli út 
frá markaðslögmálum og eignar-
rétti og það hefur komið niður á 
almannahagsmunum. Þetta sagði 
Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra þegar hann flutti skýrslu 
um stöðu mannréttinda á Íslandi 
hjá vinnuhópi Sameinuðu þjóðanna 
í Genf í gær.

„Þegar við stöndum frammi 
fyrir vali milli þess að setja eign-
ir og fjárhagsleg réttindi í forgang 
eða réttindi fatlaðra og annarra 
sem standa höllum fæti mæli ég 

með því að við veljum hið síðara,“ 
sagði Ögmundur.

„Á heildina litið held ég að full-
yrða megi að staðan sé nokkuð 
góð,“ sagði Ögmundur. Hins vegar 
hefðu Íslendingar staðið frammi 
fyrir ýmsum áskorunum í kjölfar 
efnahagshrunsins.

Hann vék að Búsáhaldabylt-
ingunni í janúar 2009 og sagði 
að hún væri áminning um óskor-
aðan rétt fólks til að koma saman 
og mótmæla og standa vörð um 
velferðarkerfi sitt. Sá réttur 
þyrfti að vera í hávegum hafður 
hvarvetna í heiminum.

Ögmundur varði drjúgum 
hluta ræðu sinnar í umfjöllun um 
kynjamisrétti, ekki síst heimilis- 
og kynferðisofbeldi gegn konum. 
Hann sagði að þökk sé ósérhlífni 
íslenskra kvenréttindasamtaka 
væri slíkt ofbeldi ekki falið hér á 
landi heldur rætt opinskátt. - sh

ÖGMUNDUR JÓNASSON 
Sagði það rétt allra íbúa 
heimsins að mótmæla.

Þróun ráðstöfunartekna heimilanna
og kaupmáttur á mann 1994-2010

HEIMILD:HAGSTOFA ÍSLANDS
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■ Ráðstöfunartekjur
■ Kaupmáttur ráðstöfunartekna á 

mann, breyting frá fyrra ári
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EFNAHAGSMÁL Ráðstöfunartekjur á 
mann drógust saman um 7,9 pró-
sent milli áranna 2009 og 2010 og 
kaupmáttur ráðstöfunartekna á 
mann um 12,6 prósent. Heildar-
tekjur heimilanna drógust saman 
um 3,6 prósent á sama tíma. Þetta 
kemur fram í tölum frá Hagstofu 
Íslands. Ráðstöfunartekjur heim-
ilanna lækkuðu um 8,2 prósent á 
milli ára.

Eignatekjur, en það eru þær 
tekjur sem hægt er að ráðstafa 
án þess að gengið sé á efnahag-
inn, lækkuðu í heild um 55 pró-
sent, miðað við verðlag hvors árs. 
Það eru mestu breytingar í ein-
stökum liðum ráðstöfunartekna 
heimilanna. - kóp

Eignatekjur lækkuðu um 55 prósent milli áranna 2009 og 2010:

Kaupmáttur lækkar um 13 prósent

Þekkir þú einhvern sem hefur 
verið lagður í einelti?
Já 89,7%
   Nei 10,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að Karl Sigurbjörnsson 
biskup eigi að segja af sér?

Segðu þína skoðun á visir.is

Ögmundur Jónasson flutti skýrslu um stöðu mannréttinda á Íslandi hjá Sameinuðu þjóðunum:

Réttindi fatlaðra ofar réttindum eignafólks

REYKJAVÍK Fyrstu þrír metanbílar 
Reykjavíkurborgar voru afhentir 
í gær. Eins og fram hefur komið 
tóku yfirvöld þá ákvörðun fyrr á 
árinu að metanvæða allan bíla-
flotann sinn. 

Bílarnir sem afhentir voru í 
gær eru af gerðinni Hyundai i10 
og tók borgarstjóri á móti þeim 
fyrir framan Ráðhús Reykjavíkur 
í Tjarnargötu. Alls hefur Reykja-
víkurborg fest kaup á 49 smábíl-
um af þessari tegund eftir útboð. 
Heildarkostnaður við kaupin er 
um 100 milljónir króna. - sv

Borgin metanvæðir bílana:

Fyrstu þrír af 
49 afhentir

METANBÍLARNIR Jón Gnarr borgarstjóri 
tók við fyrstu þremur metanbílum 
borgarinnar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jákvæð vöruskipti
Vöruskipti við útlönd í september 
voru jákvæð um 15,5 milljarða króna, 
reiknuð á fob-verðmæti. Fluttar voru 
út vörur fyrir 62,5 milljarða og inn 
fyrir 47 milljarða króna. Þetta kemur 
fram í bráðabirgðatölum frá Hagstofu 
Íslands.

EFNAHAGSMÁL

VIÐSKIPTI Eignarhaldsfélagið 
Kjalar, sem er að 94 prósentum í 
eigu Ólafs Ólafssonar í Samskip-
um, hefur náð samningum við 
lánardrottna sína um skuldir sem 
nema um 100 milljörðum.

Í samningunum felst að helsti 
lánardrottinn félagsins, Arion 
banki, tekur yfir einu eign Kjal-
ars, þriðjungshlut í HB Granda. 
Þá fellur Kjalar jafnframt frá 
dómsmáli sem risið hafði um virði 
gjaldmiðlaskiptasamninga sem 
síðast voru framlengdir í miðju 
bankahruni.

Kjalar skuldaði Arion banka 
stórfé við hrunið, um 77 millj-
arða af hundrað milljarða heildar-
skuldum. Á hinn bóginn töldu for-
svarsmenn Kjalars sig eiga inni 
fé hjá Arion banka vegna gjald-
miðlaskiptasamninga sem ágrein-
ingur var um á hvaða gengi skyldi 
gera upp.

Arion banki vildi gera samn-
ingana, samtals um 653 milljónir 
evra, upp á genginu 149, eins og 
kveðið var á um með lögum frá 
vorinu 2009, sem hefði þýtt að 
heildareignir Kjalars að uppgerð-
um samningunum næmu um 30 
milljörðum.

Forsvarsmenn Kjalars töldu 
hins vegar að gera ætti samn-
ingana upp á markaðsgengi evr-
unnar á uppgjörsdegi, 14. októ-
ber 2008. Þá hefði verið hægt að 
selja evrur á 305 krónur og hefðu 
samningarnir verið gerðir upp á 
því gengi hefði Kjalar átt fimm 
til tíu milljarða eignir umfram 
skuldir.

Iða Brá Benediktsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi Arion banka, sagði í 
samtali við Vísi í gær að mála-
reksturinn hefði getað tekið nokk-
ur ár og endað með því að Arion 
banki fengi ekkert í sinn hlut. Með 
samkomulaginu hefði bankinn því 

Ólafur semur um 
100 milljarða skuldir
Arion banki eignast þriðjung í HB Granda og Kjalar hættir við málaferli vegna 
gjaldmiðlaskiptasamninga, samkvæmt skuldauppjöri sem samið hefur verið 
um. Bankinn sá ekki ástæðu til krefjast riftunar neinna ráðstafana félagsins.

EKKERT ÓEÐLILEGT Athugun Arion banka á rekstri Kjalars frá því fyrir hrun leiddi 
ekkert óeðlilegt í ljós, að sögn bankans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þriðjungshlutur í HB Granda var eina eign Kjalars. Kjalar átti áður 90 pró-
senta hlut í Samskipum en eftir endurskipulagningu 
með liðsinni Arion banka fóru Samskip í eigu nýs 
félags, SMT Partners, sem er í eigu Ólafs og ýmissa 
stjórnenda Samskipa.

Þá átti Kjalar einnig félagið 
Eglu og í gegnum það var Ólafur 
stærsti hluthafinn í Kaupþingi 
fyrir hrun, átti stóran hlut í Existu 
og kjölfestuhlut í drykkjavöru-
framleiðandanum Alfesca. Egla 
fór í gegnum nauðasamninga 
haustið 2009 og er nú í eigu kröfuhafa.

Á enn Samskip ásamt stjórnendum

verið að vernda hagsmuni sína og 
tryggja verulegar endurheimtur.

Iða sagði jafnframt að áður en 
samkomulagið hefði verið klárað 
hefði bankinn lagst í rannsóknir á 
rekstri Kjalars frá ársbyrjun 2008 

til að kanna hvort tilefni væri til 
að rifta einhverjum ráðstöfunum. 
Svo hefði ekki verið.

Kjalar er nú eignalaust félag 
nema hluthafar ákveði að auka 
hlutafé þess. stigur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Ákæra vegna barnaníðs-
mynda hefur verið þingfest í 
Héraðsdómi Reykjaness. Hinn 
ákærði, karlmaður um fimmtugt, 
játaði sök og var málið tekið til 
dóms.

Það var ríkissaksóknari sem 
ákærði manninn. Hann var ákærð-
ur fyrir kynferðisbrot með því að 
hafa haft í vörslu sinni á Hewlett 
Packard-tölvu 174 ljósmyndir sem 
sýna börn á kynferðislegan eða 
klámfenginn hátt.  - jss

Karlmaður ákærður:

Var með barna-
klám í tölvunni

SAMGÖNGUR Tilboð í gerð Vaðla-
heiðarganga verða opnuð í hús-
næði Vegagerðarinnar í dag. Sex 
óskuðu eftir að fá að gera tilboð 
og reyndust allir til þess hæfir.

Fjögur tilboðanna eru frá 
íslenskum aðilum: ÍAV, Ístaki, 
Suðurverki og Norðurverki 
Íslandi. Eitt tilboð er frá dönsku 
fyrirtæki og annað frá norsku 
fyrirtæki. Vaðlaheiðargöng, 
milli Eyjafjarðar og Fnjóska-
dals, verða rúmir sjö kílómetrar 
að lengd og tæpir tíu að breidd. 
Steinsteyptir skálar eru 320 
metrar og vegir fjórir kílómetr-
ar. Áætlaður kostnaður losar tíu 
milljarða króna. - shá

Vaðlaheiðargöng nálgast:

Sex fyrirtæki fá 
að gera tilboð

KJÖRKASSINN
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Sjálfvirk hjartastuðtæki,
örugg og einföld
í notkun með
íslensku tali.

Getur þú bjargað 

1 Hversu margir eru á listanum 
yfir samfélag gyðinga á Íslandi?

2 Í hvaða dal hyggst BootCamp 
opna líkamsræktarstöð?

3 Hver er framkvæmdastjóri 
Spurningakeppni grunnskólanna?

SVÖR:

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SAMFÉLAGSMÁL „Framleiðandi leik-
tækisins fór strax í morgun til að 
kanna ástand þess. Það var greini-
lega eitthvað að vírnum og hann 
verður strax lagaður. Þetta var nýtt 
tæki sem sett var upp á Klambratúni 
í fyrravetur,“ sagði Þórólfur Jóns-
son, garðyrkjustjóri Reykjavíkur-
borgar, í gær. 

Steinunn Þórhallsdóttir, formað-
ur Íbúasamtaka Hlíða, Holta og 
Norður mýri, sagði þá í viðtali við 
Fréttablaðið að aparóla á leikvelli 
túnsins væri hættuleg vegna trosn-
aðs vírs. Hún sagði jafnframt að eitt 
helsta vandamálið við leikvöllinn 

væri hversu nálægt Miklubraut-
inni hann væri. Þórólfur getur 
þess að ekki standi til að færa leik-
völlinn, sem hann segir vera í um 
60 metra fjarlægð frá Miklubraut-
inni, nær Kjarvalsstöðum eins og 
íbúasamtökin hafi lagt til.

„Það er ráðgert að byggja nýja 
leikaðstöðu við Kjarvalsstaði. 
Við vonumst til þess að fá fjár-
veitingu til þess að hægt verði að 
klára verkið á næsta ári. Það hafa 
komið fram hugmyndir um að leik-
völlurinn þar verði ekki hefðbund-
inn, heldur komi listamenn að gerð 
leiktækjanna.“ - ibs  

Aparóla á Klambratúni var orðin að slysagildru vegna trosnaðs vírs:

Hættulegt leiktæki strax lagað

NÝ LEIKAÐSTAÐA Þórólfur Jónsson 
garðyrkjustjóri segir að ný leikaðstaða 
verði gerð við Kjarvalsstaði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

1. 90.   2. Elliðaárdal. 
3. Hannes Daði Haraldsson.

SAMFÉLAGSMÁL Ánægja landsmanna með störf Jóns 
Gnarr sem borgarstjóra hefur dvínað töluvert á milli 
ára. Nær helmingur svarenda í nýjasta Þjóðarpúlsi 
Gallup er óánægður með störf borgarstjórans, eða 
um 48 prósent. 

Þrír af hverjum tíu eru hvorki óánægðir né ánægð-
ir og um 21 prósent er ánægt með störf hans. Á sama 
tíma í fyrra voru um 17 prósent óánægð með Jón 
Gnarr sem borgarstjóra. Í Þjóðarpúlsinum kom fram 
að meðal Reykvíkinga eru um 52 prósent óánægð 
með störf Jóns Gnarr og um 24 prósent ánægð. Karl-
ar eru frekar ánægðir en konur, og ánægjan eykst 
eftir því sem svarendur eru yngri. 

Fylgi Besta flokksins hefur aukist síðan í mars á 
þessu ári um nær fjögur prósentustig. Segjast nú um 
23 prósent svarenda myndu kjósa Besta flokkinn, 
færu sveitarstjórnarkosningar fram í dag. Fylgið 
eykst á kostnað Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs, en fylgi við flokkinn dregst saman um 

þrjú prósentustig. Nær 39 prósent segjast myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn. 

Óverulegar breytingar eru á fylgi flokkanna á 
landsvísu milli kannana en þar fær Sjálfstæðisflokk-
urinn einnig mesta fylgið, eða um 36 prósent. 

Svarhlutfall í könnununum var um 60 prósent.  
 - sv

Nýr Þjóðarpúls Gallup sýnir meiri óánægju með störf Jóns Gnarr:

Besti fær fylgi á kostnað VG
Flestir myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn

Flokkur Borgarstjórn Alþingi
Sjálfstæðisflokkur 39% 36%
Besti flokkurinn 23% 
Samfylking 21% 22%
Vinstri græn 10% 14,5%
Framsóknarflokkur 2% 15,5%
Hreyfingin  3%
Annað 5% 9%
 Heimild: Þjóðarpúls Gallup

SAMGÖNGUR Norræn skipafélög 
gera sér vonir um að geta hafið 
reglubundnar siglingar milli Evr-
ópu og Kína um hina svokölluðu 
Norðausturleið strax á næsta ári.

Breska blaðið Guardian vísar til 
nýrra gagna frá skipafélögum sem 
hafa siglt þessa leið alloft í ár, en 
þar kemur fram að flutningaskip 
geti sparað sér 18 daga af ferð 
sem tekur nú rúma 40 daga ef 
farið er suður um Indlandshaf og 
í gegnum Suez-skurðinn. Sú leið er 
um 4.000 sjómílum lengri en Norð-
austurleiðin. Þá segist danska fyr-
irtækið Nordic Bulk Carriers geta 
sparað allt að þriðjungi kostnaðar 
við ferðina með því að fara norður 
fyrir.

Lengi hefur verið rætt um 
möguleikana sem gætu gefist, 
en nú meta skipafélögin það sem 
svo að leiðin, sem lengi var ófær 
sökum hafíss, verði brátt greið-
fær um fjóra til sex mánuði ársins 
sökum hopandi íss.

Bandarískir vísindamenn gáfu 
nýlega út að ísinn yfir norður-
heimskauti hefði náð slíkum lægð-
um í sumar að einungis einu sinni 
áður hefði hann mælst minni, en 
það var árið 2007.

Ísbreiðan mældist 4,6 milljónir 
ferkílómetra að meðaltali í sept-
ember í ár, sem er 2,4 milljón-
um ferkílómetra undir meðaltali 
áranna 1979 til 2000.

Ísinn hefur verið að minnka 
stöðugt í þrjátíu ár, eða sem 
nemur tólf prósentum á áratug, 
vegna hækkandi hitastigs sem má 
rekja til loftslagsbreytinga.

Reiknilíkön gefa til kynna að 
um næstu aldamót gæti nær allur 
ís á norðurheimskauti bráðnað, 
en þróunin hefur verið enn hrað-
ari síðustu ár.

Samfara þessum miklu fyrir-
ætlunum eru líka áhyggjur af 
umhverfinu. Umhverfisverndar-

Reglulegar siglingar 
gætu hafist næsta ár
Norræn skipafélög gera sér vonir um að geta hafið reglubundnar siglingar milli 
Evrópu og Asíu um Norðausturleiðina á næsta ári. Sparar mikinn tíma og fjár-
muni. Tækifærum fjölgar eftir því sem íshellan á norðurskautinu hopar. 

Talsverð aukning hefur þegar orðið í umferð skipa um Norðausturleiðina. 
Þannig hafa kjarnorkuknúnir ísbrjótar fengið fimmtán pantanir um að fylgja 
skipum þessa leið, það sem af er ári, í samanburði við fjórar pantanir allt 
síðasta ár.

Sérfræðingar frá Kanada og Bandaríkjunum telja að um tvö prósent af 
öllum skipaflutningum heimsins muni fara um norðurheimskautið árið 
2030 og hlutfallið gæti farið upp í fimm prósent árið 2050.
 HEIMILD: GUARDIAN

Aukin umsvif

Bráðnun íss opnar Norðausturleiðina
Norræn skipafélög telja að á næsta 
ári verði jafnvel hægt að hefja 
reglubundnar ferðir milli Evrópu og 
Asíu um hina svokölluðu Norð-
austurleið.

1. Ulsan í Suður-Kóreu
2. Vladivostok í Rúss-

landi
3. Hafnarborgin Novy
4. Múrmansk í 

Rússlandi þar sem 
Norðausturleiðinni 
lýkur formlega.

5. Rotterdam í Hol-
landi, sem er helsti 
áfangastaður vöru-
flutningaskipa frá Asíu.

Frá Suður-Kóreu:
■ Norðurleið: 8.700 sjómílur
■ Suðurleið: 12.500 sjómílur HEIMILD: GRAPHIC NEWS
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hópar hafa meðal annars bent 
á að útblástur koltvíoxíðs gæti 
aukist og enn flýtt fyrir hlýnun 
jarðar. Þá sé hætta á alvarlegum 
mengunar slysum með aukinni 
skipaumferð.

Margir hér á landi hafa séð 
tækifæri til uppbyggingar ýmiss 
konar aðstöðu vegna vöruflutn-
inga frá Asíu til Evrópu og 

Norður-Ameríku. Fátt eitt er 
þó í hendi eins og er, og segja 
skipafélögin að til þess að ferð-
irnar geti hafist af fullum krafti 
þyrfti að byggja flutningaskip 
sem væru styrkt sérstaklega til 
að sigla um hafsvæði þar sem ís 
væri fyrir og nú sé enn ekki farið 
að byggja skip sérstaklega fyrir 
þessa leið. thorgils@frettabladid.is

SVÍÞJÓÐ, AP Tveir bandarískir 
hagfræðingar, Thomas J. Sar-
gent og Christopher A. Sims, 

fá Nóbels-
verðlaunin í 
hagfræði í ár. 

Þeir hljóta 
verðlaunin 
fyrir rann-
sóknir sem 
þeir gerðu 
fyrir þrem-
ur til fjórum 
áratugum á 
orsakasam-

henginu milli efnahags-
úrræða stjórnvalda og ástands 
efnahagslífsins. Sims sagðist 
telja að aðferðirnar sem þeir 
hafa notað og þróað gætu 
hjálpað til við að finna leiðir 
út úr kreppunni sem nú hrjáir 
efnahag Vesturlanda. - gb

Tveir hagfræðingar fá Nóbel:

Áhrif efnahags-
úrræða könnuð

CHRISTOPHER A. 
SIMS

STJÓRNSÝSLA Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra hefur sett 
Benedikt Bogason dómstjóra í 

embætti dóm-
ara við Hæsta-
rétt Íslands 
frá og með 1. 
nóvember 2011 
til og með 31. 
desember 2014.

Umsækj-
endur auk 
Benedikts 
voru Guðjón 
Ólafur Jóns-

son hæstaréttarlögmaður, Ingi-
mundur Einarsson héraðsdómari 
og Þorgeir Ingi Njálsson dóm-
stjóri. Dómnefnd sem fjallar um 
hæfni umsækjenda um embætti 
dómara mat Benedikt hæfastan 
umsækjenda til að hljóta 
setningu. - shá

Fjórir sóttu um dómarasæti:

Benedikt Boga-
son í Hæstarétt

BENEDIKT 
BOGASON

JAFNRÉTTISMÁL Jafnréttisdagar 
Háskóla Íslands hefjast á fimmtu-
daginn. Er þetta þriðja árið í röð 
sem efnt er til Jafnréttisdaga í 
skólanum.

Í tilkynningu frá HÍ segir að 
markmiðið með Jafnréttisdögum 
sé að stuðla að fræðslu og aukinni 
umræðu og skilningi á jafnréttis-
málum og gera með því jafnréttis-
mál sýnilegri. Ókeypis er á alla 
viðburði og eru þeir opnir öllum.

Fyrirlestrar, listsýningar og 
fleira verða frá 13.-27. október 
víðs vegar um borgina. - sv

Jafnréttisdagar í Háskólanum:

Jafnréttismál í 
víðari skilningi

VEISTU SVARIÐ?
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MENNTAMÁL Háskóli Íslands hefur 
náð í fyrsta sinn inn á matslista 
Times Higher Education Supple-
ment (THE) um bestu háskóla 
heims. Skólinn er metinn í hópi 
300 bestu af rúmlega sautján þús-
und háskólum sem til greina koma 
við matið.

Halldór Jónsson, sviðsstjóri 
vísindasviðs HÍ, segir að mat 
THE skiptist í nokkra flokka, en 
kennsla og rannsóknir séu þar 
veigamestar. „Sá flokkur sem 
skiptir okkur mestu máli er til-
vitnanir vísindamanna annars 
staðar í heiminum í verk vís-
indamanna við Háskóla Íslands. 
Þeim hefur fjölgað um rúmlega 
100 prósent á síðustu fimm árum. 
Þetta sýnir og sannar að áhrif vís-
indamanna við skólann séu mjög 
mikil. Mælikvarði á gæði rann-
sókna er áhrif þeirra og það ber 
að skoða í þessu samhengi.“

Halldór segir jafnframt greini-
legt að sérstök könnun sem sé 
gerð meðal háskólamanna skipti 
miklu máli. Sú könnun taki bæði 
til kennslu og rannsókna og 
sanni að orðspor íslenskra vís-
inda- og fræðasamfélagsins sé 
sterkt. Aðrir þættir sem skipti 
ekki eins miklu séu til dæmis 
hversu vel Íslendingum hafi geng-
ið að afla fjármuna úr erlendum 
samkeppnissjóðum.

Halldór segir að listi THE sé 
nýttur á ýmsan hátt enda gefinn 
út af mjög virtu bresku tímariti. 
Nemendur styðjist við listann 
þegar komi að vali á skóla en 
fyrir HÍ liggi mikilvægið í því 
að listinn auðveldi mjög að leita 
samstarfs um rannsóknir við 
bestu háskóla heims. „Það skipt-
ir miklu að vera í þessum úrvals-
hópi, því hvernig sem á það er 
litið er þetta eins og að komast 
upp í úrvalsdeild.“

Öflug tengsl og samstarfs-
verkefni sem HÍ á með innlend-
um og erlendum fyrirtækjum og 
stofnunum spila stórt hlutverk. 

Stærstur er Landspítalinn í því 
samhengi, Íslensk erfðagrein-
ing, Tilraunastöð HÍ í meina-
fræði að Keldum, Hjartavernd, 
Matís og Hafrannsóknastofn-
unin svo fáeinir innlendir aðilar 
séu nefndir. „Við birtum greinar 
saman í bestu vísindatímaritum 
heims sem teljast báðum aðilum 
til tekna. Þetta er því gæðastimp-
ill fyrir fræðasamfélagið íslenska 
í stærra samhengi. Reyndar er 
mjög hátt hlutfall greina frá 
Háskóla Íslands birt í sterkustu 
tímaritunum. Það skýrir hversu 
mikið er vitnað til okkar rann-
sókna, sem enn og aftur auðveld-
ar okkur að tengjast þeim bestu 
með framtíðarsamstarf í huga.“

 svavar@frettabladid.is

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum

GOTT FYRIR BÍLINN

Deka Tjöru- og olíu-
hreinsir 4 lítrar

1.550

Rúðuvökvi -18°C
 4 lítrar 

 
540

  
TIA-JM-3340 
Bílaþvottakústur

1.795

Ryk/blautsuga 
15 lítrar HKV 1000w

18.900,-
1400W
360 min/lit/klst
Þolir 50C heitt vatn
5 metra barki
Sápubox

  Black&Decker 
  háþrýstidæla 
  110 bar 

15.900

LAGERTILTEKT

Við erum á Facebook

 A ladínbuxur  2000 Aladínbuxur  20 0 0
 Peysur  2000 Peysur  20 0 0
 Toppar  2000 Toppar  20 0 0
 Kjólar  2000 Kjólar  20 0 0
 Skokkar  5000 Skokkar  5 0 0 0
 Gal labuxur Gal labuxur

 háar  í  mit t ið   5000 háar  í  mit t i ð   50 0 0
 Gal lapi ls  5000 Gal lapi ls  50 0 0
 Úlpur  9000 Úlpur  9 0 0 0
 Ul larkápur  9000 Ul larkápur  9 0 0 0

og  margt ,  margt  f le ira  á  ótrúlegu verðiog  margt ,  m argt  f l e i ra  á  ótrúl egu verði

Sá flokkur sem skiptir 
okkur mestu máli er 

tilvitnanir vísindamanna ann-
ars staðar í heiminum í verk 
vísindamanna við Háskóla 
Íslands. Þeim hefur fjölgað 
um rúmlega 100 prósent á 
síðustu fimm árum.

HALLDÓR JÓNSSON
SVIÐSSTJÓRI VÍSINDASVIÐS HÍ

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi

LANDHELGISGÆSLAN Guðmundur Þ. 
Ragnarsson, formaður Félags vél-
stjóra og málmtæknimanna, hefur 
lagt til að lífeyrissjóðirnir láni 
ríkinu fé fyrir kaupum á tveimur 
björgunarþyrlum. Þyrlurnar yrðu 
síðan leigðar til Landhelgisgæsl-
unnar í tíu ár en þá myndi ríkið 
eignast þyrlurnar. Guðmundur 
telur að lífeyrissjóðirnir, Land-
helgisgæslan og landsmenn allir 
myndu njóta góðs af ráðahagnum.

„Ég er að leggja til að farin yrði 
svipuð leið og menn hafa rætt 
um í sambandi við vegagerð. Það 
yrði búið til fjársýslufyrirtæki 
sem tæki lán hjá lífeyrissjóðun-
um og keypti þyrlurnar. Fyrir-
tækið myndi síðan lána þyrlurnar 
til Landhelgisgæslunnar og ríkis-

sjóður greiða af skuldabréfinu,“ 
segir Guðmundur og bætir við að 
fara þurfi þessa leið þar sem líf-
eyrissjóðum er ekki heimilt að 
reka slíkt fyrirtæki.

Landhelgisgæslan á og rekur 
þyrluna TF LÍF og hefur þyrluna 
TF GNÁ á leigu til ársins 2014. 
Samkvæmt útreikningum Guð-
mundar myndi leiga á tveimur 
nýjum þyrlum kosta ríkið 36,57 
milljónir á mánuði en ríkið greiðir 
nú 24,15 milljónir fyrir eina þyrlu.

Guðmundur hefur verið að 
kynna tillöguna um nokkra hríð 
og meðal annars fundið með 
Ögmundi Jónassyni innanríkis-
ráðherra um málið.  Hann hafi 
hins vegar ekki brugðist við 
tillögunni.  - mþl

Telur hagkvæmt að lífeyrissjóðirnir láni ríkinu fyrir kaupum á björgunarþyrlum:

Lífeyrissjóðir láni fyrir þyrlum

LANDHELGISGÆSLAN Talið er að Land-
helgisgæslan þarfnist fjögurra þyrlna til 
að tryggja fyllsta öryggi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EGYPTALAND, AP Koptíska kirkjan í 
Egyptalandi gagnrýndi stjórnvöld 
harðlega fyrir að láta endurtekn-
um árásum á kristna menn lítt eða 
ekki refsað.

Óeirðir í Kaíró aðfaranótt mánu-
dags kostuðu hátt í þrjátíu manns 
lífið, en flestir þeirra voru kristnir 
menn sem hugðust efna til frið-
samlegra mótmæla vegna árásar 
á kirkju.

Shenuda þriðji, páfi koptísku 
kirkjunnar, lýsti í gær yfir þriggja 
daga sorg með bænum og föstu-
haldi frá þriðjudegi til fimmtu-
dags. Hann sá einnig í gær um 

útfarir nokkurra þeirra sem létu 
lífið í átökunum.

Átök kopta og múslima um 
helgina eru þau verstu í land-
inu síðan stjórn Hosni Mubarak 
var steypt af stóli snemma árs. 
Koptar eru um það bil tíu pró-
sent landsmanna, eða átta millj-
ónir af alls áttatíu milljónum íbúa 
Egyptalands. Um þúsund koptar 
höfðu komið sér fyrir í miðborg 
Kaíró fyrir utan byggingu ríkis-
sjónvarpsins við Nílarbakka. Þeir 
segja fjölmennan hóp fólks hafa 
ráðist á sig. Lögreglan blandaði 
sér fljótlega í átökin og meðal 

hinna látnu eru að minnsta kosti 
þrír lögreglumenn. Minni átök 
brutust út í gær fyrir utan sjúkra-
hús, þar sem hluti hinna særðu lá 
til aðhlynningar. - gb

Koptíska kirkjan gagnrýnir bráðabirgðastjórn hersins í Egyptalandi:

Lætur árásum á kristna órefsað

KISTUR Í RÖÐUM Hinir látnu voru 
jarðsungnir í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Gæðastimpill fyrir 
allt fræðasamfélagið
Gæði rannsóknastarfs eiga stærstan þátt í því að Háskóli Íslands er kominn 
á lista með bestu háskólum heims. Gæði kennslu vega einnig þungt í valinu. 
Árangurinn auðveldar HÍ að leita samstarfs meðal bestu háskóla í heimi.  

HÁLEITT MARKMIÐ Í janúar 2007 undirrituðu Kristín Ingólfsdóttir rektor og þáverandi 
menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, samning um aukafjárframlag 
til skólans. Þá var kynnt það markmið að koma HÍ á lista 100 bestu, sem þótti frekar 
bratt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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Verum sýnileg, göngum saman upp á Skólavörðuholt 
undir kjörorðinu “Hreyfing til heilsu”

17.00 - Safnast verður saman á Lækjartorgi
17.20 - Upphitun fyrir gönguna
17.30 -  Gengið upp Bankastræti og Skólavörðustíg*
18.05 - Göngufólki er boðið að hlusta á stutt orgelverk í 
 Hallgrímskirkju, Haukur Guðlaugsson spilar.
 
* Hægt er að koma inn í gönguna við Bergstaðastræti.

Tökum fjölskylduna með.

Gigtarfólk,
gigtarganga frá

Lækjartorgi
13. október kl. 17.30

HALLDÓR

Afmælispakkinn
Ríkisstjórnin var gjafmild við Háskóla 
Íslands í tilefni aldarafmælis þeirrar 
mætu stofnunar. Einn og hálfan milljarð 
fær skólinn á næstu fimm árum, vegna 
aldarafmælissjóðs skólans. Skólinn fær 
150 milljónir króna og 250 milljónir 
árið 2012. Það kemur sér ábyggilega 
vel, því fjárframlög til skólans verða 
lækkuð um 185 milljónir króna á næsta 
ári. Nokkuð hefur verið kallað eftir 
gagnsæi í fjárveitingum í kjölfar 
efnahagshrunsins. Því má 
spyrja hvort ekki hefði verið 
faglegra að vinna einfaldlega 
fjárlög skólans upp á nýtt, í 
stað þess að vera með þau í 
tvennu lagi. Eitt í opin-

berum fjárlögum og annað í fallegum 
afmælispakka. Þá skapast reyndar ekki 
tækifæri til að afhenda pakka og eins 
og allir vita er gaman að gefa pakka.

Hver hefði séð það fyrir?
Svandís Svavarsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, sagði í spjalli 
við Ríkisúrvarpið að dagatalið byði 
ekki upp á aðra málsmeðferð, 

fjárlögin kæmu 1. október 
en afmælishátíð væri 8. 
október. „Við ráðum 
illa við það.“ Tja, ein-
hver hefði mögulega 
getað séð fyrir 

hvenær aldarafmælið 
bæri upp og komið 

fjárútlátunum inn í fjárlögin. En, enn og 
aftur, það hefði eyðilagt hina hátíðlegu 
afhendingu gjafarinnar.

Leyst úr flækjunni
Á þingi liggur nú fyrir munnleg fyrir-
spurn Eyglóar Harðardóttur til ráðherra 
landbúnaðarmála um hvort hann hafi 
hugsað sér að hvetja bændur til stofn-
unar samvinnufélaga um ullarfram-
leiðslu. Þá spyr hún: „Hvernig er hægt 

að styðja við vöruþróun og vinnslu á 
íslenskri ull?“ Spennandi verður að 
sjá hvernig Jóni Bjarnasyni tekst að 
láta tæmandi svar við þeirri spurn-
ingu ríma við ákvæði þingskapa um 

að hægt sé að svara í stuttu 
máli. kolbeinn@frettabladid.is

Sú sjálfsblekking er áberandi í þjóð-
félaginu að hægt sé að strika út efna-

hagsleg áhrif hrunsins og hverfa aftur 
til lífskjara árins 2007. Til marks um það 
eru kröfur um lækkun skulda, hækkun 
launa og bætur fyrir lækkun íbúðaverðs. 
Staðreyndin er sú að lífskjörin á hátindi 
góðærisins fyrir hrun voru blekkingin 
ein, velmegun sem byggð var áralangri 
og ofsafenginni skuldasöfnun einstak-
linga og fyrirtækja. Það eru ekki til 
nein verðmæti í þjóðfélaginu til þess að 
standa undir fölsku lífskjörunum frá 
2007.

Lífskjör á lánum verða aldrei varan-
leg. Viðskiptahallinn 2005 og 2006 var 
um 500 milljarðar króna. Það eru um 
6 milljónir króna á hverja fjölskyldu. 
Vorið 2008 lýsir Seðlabankinn stöðunni 
þannig að kaupmáttur virtist umtals-
vert meiri en staðist gæti til lengdar og 
„aldrei hafa heimili og fyrirtæki verið 
svo skuldsett, viðskiptahallinn aldrei 
verið meiri, útlánavöxtur aldrei jafn 
hraður að raungildi og eignaverð aldrei 
hærra“. 

Gengi krónunnar var falskt um árabil, 
landsmenn lifðu af fölskum kaupmætti 
og fengu meira fyrir krónuna en nokkur 

innistæða var fyrir. Raunverðið kom 
fram þegar gengið féll.

Þessi sjálfsblekking stendur allri 
framþróun fyrir þrifum. Pólitísk 
umræða er föst í 2007 og öll orkan fer í 
kröfur til stjórnvalda um að færa skuld-
urum aftur gærdaginn. Hagsmunasam-
tök heimilanna stjórna umræðunni og 
ístöðulitlir stjórnmálamenn keppast um 
að lofa því að strika út hrunið og færa 
kjósendum aftur 2007-lífið. 

En það er alltaf einhver sem borgar. 
Meðan markmiðin eru fullkomlega 
óraunhæf er umræðan föst í kviksyndi. 
Þegar horfst verður í augu við staðreynd-
ir kemst þjóðin af stað til þess að vinna 
sig út úr vandanum. Það þarf hugarfars-
breytingu. Það verða lakari lífskjör um 
skeið og það þarf að borga skuldir. En 
engu að síður verða hér góð lífskjör á 
alþjóðlegan mælikvarða. Það þarf að 
minnka ríkisútgjöld og auka verðmæta-
sköpun. Það þarf að veiða meiri fisk, 
vinna hann meira, virkja orku, meiri 
stóriðju, fleiri ferðamenn og nýta tón-
listarhúsið sem aðdráttarafl og þannig 
má áfram telja. Það þarf að skapa verð-
mæti í stað þess að eyða í dag tekjum 
framtíðarinnar. Það er leiðin áfram.

Sjálfsblekkingin um 2007
Fjármál

Kristinn H. 
Gunnarsson
fv. alþingismaður

G
uðrún Ebba Ólafsdóttir er hugrökk kona. Hún hefur 
stigið fram og greint frá sársaukafullum atburð-
um í lífi sínu, allt frá barnæsku og langt fram á 
fullorðinsár. 

Hún hefur greint frá því hvernig ofbeldismaður 
kom fram andstyggilegum vilja sínum við barn, meðal annars 
með því að láta það trúa því að það væri meðsekt, og tókst á sama 
tíma að halda framhlið fjölskyldunnar sléttri og felldri og komast 
til æðstu metorða sem starf hans bauð upp á.

Guðrún Ebba hefur einnig greint frá því hversu treglega henni 
gekk að ná eyrum kirkjunnar sem kaus föður hennar í embætti 
biskups og varði hann þegar konur sem orðið höfðu fyrir kyn-
ferðislegu ofbeldi af hans hálfu komu fram með ásakanir sínar.

Að bréf Guðrúnar Ebbu skuli 
hafa legið óskráð og ósvarað í 
fórum biskups þar til fjallað var 
um mál hennar í DV nærri hálfu 
öðru ári síðar er ekki bara með 
ólíkindum heldur til háborinnar 
skammar þeim sem þá ábyrgð 
bera. Sömuleiðis er sérkenni-
legt tómlæti kirkjuráðs, sem 
boðar hana til fundar í kjölfar 

umfjöllunarinnar, hlýðir á óhugnanlega frásögn hennar en hefur 
ekki mátt til þess að bregðast við henni á nokkurn hátt þar og þá.

Á hinn bóginn var heillaskref að kirkjan skyldi skipa rann-
sóknarnefnd til að fjalla um viðbrögð kirkjunnar við kynferðis-
brotum. Það er afar mikilvægt að kirkjan og þeir sem hana leiða 
axli ábyrgð í samræmi við greiningu rannsóknarnefndarinnar. 
Kirkjuþing fram undan sker úr um það.

Frásögn Guðrúnar Ebbu leiðir hugann að öllu því fólki, konum 
og körlum, á öllum aldri, sem hefur gengið í gegnum þann ólýsan-
lega sársauka sem því fylgir að vera misnotaður af þeim sem það 
treysti. Af þeim sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu 
manna sem tengjast þeim nánum fjölskylduböndum hefur líklega 
ekki nema lítill hluti leitað hjálpar til að vinna úr skaða sínum.

Það er fyrst og síðast fyrir þennan hóp sem Guðrún Ebba stíg-
ur fram og segir óbærilega sársaukafulla sögu sína. „Það verður 
að koma eitthvað gott út úr þessu,“ eins og hún orðar það sjálf.

Hún snýr sér að öllum þeim sem hafa orðið fyrir andstyggi-
legu ofbeldi af hálfu þeirra sem áttu að verja þau og hvetur þau 
til þess að hætta að bera sársaukafulla reynslu sínu í hljóði og 
segja frá henni og vinna úr henni. „Það er aldrei of seint og það 
er alls staðar hjálp að fá,“ sagði Guðrún Ebba í viðtali á Rúv á 
sunnudagskvöld. 

Það er vissulega sársaukafullt að rifja upp atburði sem fólk 
hefur varið lífi sínu í að reyna að gleyma vegna þess að það hefur 
talið óminnið bestu vörnina gegn sársaukanum. Hinir sem tekist 
hafa á við sársauka sinn eru þó til vitnis um að sú vinna skilar 
sér margfalt til baka. 

Hugrökku fólki eins og Guðrúnu Ebbu Ólafsdóttur verður seint 
fullþakkað fyrir framlag sitt til að bæta heiminn. 

Hugrekki Guðrúnar Ebbu öðrum til heilla:

Aldrei of seint að 
takast á við ofbeldi

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 
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Niðurskurður 
í velferðarþjónustu 

- hvað er hægt að gera?

Ráðstefnan verður haldin á Grand hótel 
miðvikudaginn 12. október kl. 13:30

Fundarstjóri: Þóra Arnórsdóttir fjölmiðlakona
Setning: Birgir Gunnarsson, formaður  
Landssambands heilbrigðisstofnanna 
Að lokinni framsögu verða pallborðsumræður

AÐGANGUR ÓKEYPIS

Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra
Margrét Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri  
Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri
Magnús Skúlason, forstjóri  
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands
Björn Zoëga, forstjóri Landspítala
Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistuheimilanna 
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, formaður  
Landssambands eldri borgara 

FRUMMÆLENDUR:

LANDSSAMBAND HEILBRIGÐISSTOFNANA 

FÉLAG FORSTÖÐUMANNA SJÚKRAHÚSA

Þegar þeir sem prýða sitjandi 
ríkisstjórn skipulögðu og 

hvöttu til mótmæla á Austur-
velli á sínum tíma, undir slag-
orðinu „óhæf ríkisstjórn“, og 
bættu rösklega í, bæði í munn-
söfnuði og athæfi þegar þang-
að var komið, þá voru þeir að 
senda skilaboð til almennings 
um hvernig óánægja og reiði í 
garð sitjandi stjórnar ætti að 
birtast. Allir vita að mætingin á 
Austurvelli var ekki sjálfsprott-
in nema að litlu leyti. Sumir 
tóku með sér börn og unglinga, 
sem þarna fengu sýnikennslu 
í hvernig ætti að ná sínu fram. 
Og það lukkaðist. Ofbeldis-
teymið situr nú í ríkisstjórn við 
litla hrifningu hins almenna 
borgara. 

Þegar almenningur tók sig til 
nýverið og greip til þeirra ráða 
sem kennd voru í búsáhalda-
byltingunni, en þó á mun lægri 
nótum, kom alvörusvipur á höf-
unda hennar. Spurning hvort 
ekki þyrfti að breyta þeirri 
hefð að alþingismenn gengju 
til kirkju. Í spjalli við frétta-
mann fyrir utan Alþingishús-
ið strauk hinn hinn geðþekki 
forseti Alþingis hlýlega húsið 
og minnti á að þetta hús ætti 
þjóðin og ekki væri við hæfi að 
ráðast á það. Sem er auðvitað 
hárrétt, en það var líka hárrétt 
í búsáhaldabyltingunni sálugu.

Frelsi eða forsjá
Það er með frelsið eins og svo 
margt annað, að þegar við erum 
svipt því skyndilega og fyrir-
varalaust finnum við fyrir því 
og veitum viðnám. En þegar 
hægfara sósíalisma er smeygt á 
okkur smám saman tökum við 
ekki eftir því fyrr en ekki verð-
ur aftur snúið. Í raun erum við 
skref fyrir skref að afsala okkur 
frelsi í skiptum fyrir forsjá. 
Forsjá ríkisins. Ríkisstjórnin 
okkar hækkar skatta og þreng-
ir að á öllum sviðum. Hún er 
líka nefndasafnari. Þar er ekki 
sparað. Eitt verkefnið af öðru 
er sett í vel launaða nefnd eða 

starfshóp og frá því greint eins 
og þar með sé vönduð niðurstaða 
í höfn. Ef ríkisstjórnin hefur 
skilning á lögmálum atvinnulífs-
ins, þá fer hún mjög leynt með 
það. Kannski er atvinnulífið of 
flókið fyrir þá sem kunna best 
við sig í nefndum, og eiga erfitt 
með að treysta fólki fyrir sjálfu 
sér. Betra að ríkið ákveði hvað 
því er fyrir bestu.

Ekki góðir í rekstri
Maður sem um árabil hefur 
umgengist útlendinga vegna 
vinnu sinnar, bæði hér heima og 
erlendis, segir að þeir fylgist vel 

með því sem hér er að gerast á 
hverjum tíma. Þeim þyki mikið 
til Íslendinga koma. Tala um 
hvað þeir séu hugmyndaríkir og 
skapandi, duglegir, snöggir að 
taka ákvarðanir og frumkvöðl-
ar á ýmsum sviðum. Hins vegar 
séu þeir almennt ekki miklir 
rekstrarmenn. Og það þykir 
þeim furðulegt. 

Í stað þess að stofna fyrirtæki, 
vinna að vexti þess og þróun, 
hlúa að góðu starfsfólki og reyna 
að halda í það, þá eru menn að 
kaupa hlut í fyrirtækjum sem 
þeir koma svo ekkert að, flengj-
ast um heiminn og fjárfesta í 
rekstri sem þeir hafa ekkert vit 

á. Þó að þetta sé ekki algilt er 
óneitanlega dálítið til í þessu. 
Spurningin er hvort einkafram-
taksmenn og atvinnurekendur 
ættu ekki að láta meira til sín 
taka í hinni almennu þjóðfélags-
umræðu. 

Ekki láta sig hana litlu varða 
nema sem umkvörtunarefni. 
Því að afleiðing af því er sú að 
það fólk sem kemst til valda og 
ræður í krafti stjórnmála er 
kannski fólk sem hefur ekkert 
vit á lögmálum atvinnulífsins. 
Og það er þetta fólk sem markar 
starfsskilyrði og vöxt atvinnu-
lífsins.

Ef ríkisstjórnin hefur skilning á lögmálum 
atvinnulífsins, þá fer hún mjög leynt með það. 

Kannski er atvinnulífið of flókið fyrir þá sem kunna 
best við sig í nefndum, og eiga erfitt með að treysta 
fólki fyrir sjálfu sér.  

Alþingi og almenningur
Jónína 
Michaelsdóttir
blaðamaður

Í DAG

Pawel Bartoszek skrifar pist-
il í Fréttablaðið 7. október 

af svo mikilli fáfræði að það 
er leitun að öðru eins. Pistill-
inn ber nafnið „Óbyggðastefna“ 
sem er sannkallað réttnefni, því 
þar boðar hann mikla óbyggða-
stefnu.

Hann furðar sig á því af 
hverju landsmenn vilji alltaf 
vera að komast frá landsbyggð-
inni. Hann telur skynsamlegra 
að nota peninginn í skólamál, 
frekar en vegaframkvæmdir á 
landsbyggðinni.

Í pistli sínum segir hann 
meðal annars orðrétt: „En þegar 
góðar samgöngur eru orðn-
ar sterkasti kostur staðar er í 
raun verið að segja: „Staðurinn 
sjálfur er ekkert spes en það má 
auðveldlega komast frá honum í 
annan stað sem er skárri.“ Og þá 
fara menn að spyrja sig: „Væri 
þá ekki einfaldara að flytja bara 
á þann stað?““

Nokkuð dæmigert sjónar-
horn frá borgarbúa. Heldur að 
samgöngur séu aðeins til þess 

gerðar svo landsbyggðarpakkið 
geti farið í ferðalög.

Setjum þetta nú aðeins í 
stærra samhengi, samhengi sem 
jafnvel Pawel getur áttað sig á. 
Ég reikna fastlega með að hann 
sé búsettur í Reykjavík. Þar vill 
hann vera og hefur ekkert að 
sækja út fyrir borgina. 

En hvernig ætli lífið í Reykja-
vík væri ef flug og sjósamgöng-
ur út í heim myndu leggjast af? 
Tja, já og bara ef að samgöngur 
út á land myndu leggjast af – er 
Reykjavík sjálfri sér nóg?

Útfutningur myndi leggjast 
af og þar með stærstu atvinnu-
greinar Íslands, ferðamenn 
myndu heyra sögunni til, bens-
ín myndi verða ófáanlegt, og já 
ekki veit ég til þess að það sé 
mikið um búfénað eða matvæla-
ræktun í Reykjavík. 

Á hverju ætlið þið þá að lifa? 
Háskólagráðum?

Ef Pawel er ósáttur við að fá 
hvorki vörur eða þjónustu frá 
öðrum löndum, já eða lands-
byggðinni, þá myndi hann bara 
flytja á annan stað. – Svo einfalt 
er það! En ég spyr, hvert ætlar 
hann að flytja? Hvaða samfélag 
er ekki háð góðum samgöngum?

Góðar samgöngur eru for-
senda þess að samfélög lifi af, 
hvort sem það er Patreksfjörð-
ur, Reykjavík eða New York.

Á hverju ætlið þið 
þá að lifa?
Háskólagráðum?

Samgöngumál

Eyþór Jóvinsson
verslunarstjóri og 
útgefandi

Í ár eru liðin 10 ár frá því 
að Stokkhólmssamningur-

inn tók gildi í Svíþjóð. Mark-
mið samningsins er að vernda 
heilsu manna og umhverfið gegn 
áhrifum þrávirkra lífrænna efna.

Einkenni þrávirkra lífrænna 
efna eru að þau brotna mjög hægt 
niður í náttúrunni og halda virkni 
sinni í langan tíma. Þau safnast 
fyrir í fituvefjum lífvera efst í 
fæðukeðjunni, bæði í mönnum og 
dýrum, og geta borist langar leið-
ir með lofti eða vatni. Lítið magn 
þeirra í umhverfinu getur haft 
mjög óæskileg áhrif á lífríkið. 
Aðildarlönd samningsins leggja 
megináherslu á að draga úr losun 
þessara efna og framtíðarmark-
miðið er að koma alfarið í veg 
fyrir losun þeirra. 

Fyrstu efnin sem sett voru á 
lista samningsins voru ýmis skor-
dýraeitur, s.s. díeldrín, endrín og 
DDT, og efni sem verða til í iðnaði 
og við brennslu s.s. díoxín, fúran 
og PCB. Árið 2009 bættust við 
níu efni, þar á meðal svokallað-
ar brómafleiður, sem upphaflega 
voru notaðar í iðnaði vegna eld-
hemjandi eiginleika þeirra. Síðar 
hefur komið í ljós að þær safnast 
fyrir í náttúrunni og hafa skað-
leg áhrif á heilsu manna. Á þessu 
ári bættist við eitt þrávirkt efni, 
endósúlfan, sem er skordýraeitur. 

Misvel gengur fyrir lönd að 
takmarka losun þrávirkra líf-
rænna efna, en mörg þessara efna 
verða til við brennslu eða í iðn-
aði og losun þeirra út í umhverf-
ið er því óbein. Til að framfylgja 
samningnum gera aðildarríki 
innleiðingaráætlanir í samræmi 

við ákvæði hans og fylgst er með 
því hvernig til tekst að fylgja 
þeim eftir. Þróunarlöndin fá fjár-
hagslega aðstoð til að takast á við 
þessi verkefni. 

Á Íslandi hafa mörg þessara 
efna aldrei verið skráð, enda 
efnanotkun hér á landi lítil ef 
miðað er við mörg önnur lönd. 
Mörg lönd hafa náð góðum 
árangri í þróun aðferða til að 
draga úr efnanotkun. Dæmi um 
það eru lífrænar varnir; skordýr-
um er dreift á akra og látin éta 
þau skordýr sem eyðileggja upp-
skeruna. Einnig er reynt að koma 
í veg fyrir að skordýr geti fjölgað 
sér, með betri frágangi holræsa 
o.þ.h. Samkvæmt samningnum 
er leyft að nota DDT í þeim til-
gangi að takmarka útbreiðslu 
moskítóflugna, en þær eru smit-
berar fyrir malaríu, sem útbreidd 
er mjög víða í hitabeltislöndum. 
Þessi aðlögun gildir á meðan ekki 
hafa fundist jafn öflug lyf á verði 
sem þróunarlöndin geta keypt til 
að verjast útbreiðslu malaríu. 

Fyrir Ísland er þetta mikil-
vægur samningur enda er um 
að ræða efni sem brotna mjög 
hægt niður í náttúrunni og geta 
borist langar leiðir, jafnvel alla 
leið norður til Íslands þrátt fyrir 
að þau hafi aldrei verið notuð í 
landinu. Þetta er ekki síst mikil-
vægt vegna uppsöfnunar efnanna 
í lífríki sjávar. 

Samningurinn hefur sannað 
gildi sitt og sýnir mikilvægi 
alþjóðlegrar þátttöku fyrir 
Ísland. Hann er í anda sjálfbærr-
ar þróunar og styður við lausn-
ir sem miða að því að draga úr 
efnanotkun og þróun betri lausna 
fyrir heilsu manna og umhverfi. 
Umhverfismál snúast alltaf bæði 
um nærumhverfið og stærri 
heildir. Þess vegna gegna alþjóða-
samningar lykilhlutverki í mála-
flokknum og brýnt er að Ísland 
taki virkan þátt í slíku samstarfi.

Stokkhólmssamn-
ingurinn 10 ára

Umhverfismál

Svandís 
Svavarsdóttir
umhverfisráðherra



MATREIÐSLUSKÓLI 
Hagkaups - ný námskeið

LEIKUR AÐ SYKURMASSA MEÐ HJÖRDÍSI 
frá mömmur.is

Þátttakendur fræðast um þá tækni sem notuð er við sykurmassaskreytingar 
   og fá að leika sér með fjölbreytt úrval móta og litunarefna. Þátttakendur fá 

   að taka skrautið með sér heim. Námskeiðið hentar jafnt byrjendum sem 
lengra komnum.

 
STAÐUR  Hagkaup Smáralind

TÍMI  17:30 -20:00

SKRÁNING  skoli@hagkaup.is eða í síma 563 5066

VERÐ  kr. 6.900,- (greitt á staðnum) 

KÖKUPINNANÁMSKEIÐ MEÐ HJÖRDÍSI 
frá mömmur.is

Þátttakendur spreyta sig á kökupinnagerð og skreytingum sem þeir 
taka síðan með sér heim. Námskeiðið hentar öllum þeim sem hafa 

áhuga á að læra eitthvað nýtt og spennandi.
 

STAÐUR  Hagkaup Smáralind/Holtagörðum

TÍMI  17:30 -20:00

SKRÁNING  skoli@hagkaup.is eða í síma 563 5066

VERÐ  kr. 6.900,- (greitt á staðnum) 

DAGSETNING
18. okt. - Smáralind
31. okt. - Smáralind

DAGSETNING
17. okt. - Smáralind
25. okt. - Smáralind
2. nóv. - Smáralind

KRAKKANÁMSKEIÐ
30. okt. -  kl. 13-15 Holtagörðum
13. nóv. - kl. 13-15 Holtagörðum



spennandi námskeið...

CUPCAKES NÁMSKEIÐ MEÐ RIKKU 
Cupcake skreytinga námskeið Rikku mun leiða þátttakendur 
í gegnum galdurinn við glæsilegar skreytingar.
 
STAÐUR  Hagkaup Smáralind 

TÍMI  18:00 -20:00 

SKRÁNING  skoli@hagkaup.is eða í síma 563 5066 

VERÐ  kr. 5.900,- (greitt á staðnum) 

KONFEKTNÁMSKEIÐ MEÐ HALLDÓRI 
konditormeistara

Þátttakendur eru leiddir inn í leyndardóminn um hvernig 
á að búa til dýrindis konfekt. Hver og einn býr til sína 
mola úr súkkulaði frá Nóa Síríus. Farið verður í gerð 
fyllinga og meðhöndlun á súkkulaði og afrakstur
námskeiðisins er tekinn með heim.
 
STAÐUR  Hagkaup Smáralind/Akureyri

TÍMI  18:00 -20:00 

SKRÁNING  skoli@hagkaup.is eða í síma 563 5066 

VERÐ kr. 3.900,-  (greitt á staðnum)
  kr. 2.990,-  fyrir krakka (greitt á staðnum)  

DAGSETNING
8. nóv. - Smáralind
9. nóv. - Smáralind
14. nóv. - Smáralind
15. nóv. - Smáralind
16. nóv. - Smáralind
24. nóv. - Akureyri
28. nóv. - Smáralind 
29. nóv. - Smáralind 
30. nóv. - Smáralind
5. des. - Smáralind

KRAKKANÁMSKEIÐ
aldurstakmark 7-12 ára
22. nóv. - Smáralind
23. nóv. - Smáralind
6. des. - Smáralind

DAGSETNING
19. okt. - Smáralind
26. okt. - Smáralind
1. nóv. - Smáralind
7. nóv. - Smáralind
21. nóv. - Smáralind
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Farðu alla leið með Eirvík

Hannað af alúð og framleitt af þýskri nákvæmni. 

Ráðgjöf, hönnun og uppsetning allt á einum stað.

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur.

Innréttingar 
og eldhústæki

Andrés Pétursson, formaður 
Evrópusamtakanna, birti grein 

í Fréttablaðinu 3. október sl. undir 
fyrirsögninni „Svisslendingar 
tengja frankann við evruna!“ Ekki 
er hægt að skilja grein Andrésar 
á annan hátt en að með þessu hafi 
svissneski seðlabankinn, sem stóð 
einn að baki þessum aðgerðum, 
lýst yfir eindregnum stuðningi við 
evruna.

Alls ekki er um það að ræða að 
verið sé að binda frankann við evr-
una heldur á aðeins að stöðva styrk-
ingu frankans vegna fjármagns-
flótta frá evrusvæðinu sem ógnar 
efnahag Sviss. Einnig 
hafa vextir á innlánum 
verið lækkaðir í núll, 
sem Seðlabanki Íslands 
hefði átt að gera á þeim 
tíma þegar krónan var 
að styrkjast úr hófi og 
með því koma í veg fyrir 
vaxtamunarviðskipti.

Aðger ð  ba n k a n s 
kemur til vegna vantrúar 
á evruna en ekki tiltrúar 
eins og skilja má á grein 
Andrésar. Staðreynd 
málsins er sú að evran er 
í miklum vanda sem leið-
togar Evrópu hafa ekki 
getað fundið neina lausn 
á. Grundvöllur að vanda 
evrunnar er að efnahag-
ur þeirra ríkja sem eru innan evr-
unnar hefur þróast á ólíkan máta, 
þar sem sum löndin hafa staðið sig 
vel og skulda lítið en önnur, sér-
staklega í Suður-Evrópu, hafa safn-
að skuldum og efnahagur þeirra 
dregist saman. Mikið ójafnvægi 
hefur því myndast á evrusvæðinu 
og sum lönd þurfa nauðsynlega 
á því að halda að gjaldmiðillinn 
veikist til að jafnvægi geti náðst í 
efnahag þeirra en önnur lönd sem 
ráða meira ferðinni standa betur 
og valda því að evran nær ekki að 
veikjast.

Þetta misræmi á aðeins eftir 
að ágerast þar til eitthvað verður 
undan að láta. Að minnsta kosti er 
fyrirséð að ákveðin lönd verða að 
fara út úr evrunni til að ná tökum 
á efnahag sínum og þar fer Grikk-
land fremst í flokki. En hvað gerist 
ef evrusvæðið fer að riðlast? Það 
er alveg óljóst, a.m.k. eru flest-
ir sammála um að það verði ekki 
heillaspor fyrir evruna og að mikl-
ir óvissutímar taki þá við, sem geti 
leitt til þess að evrusamstarfið í 
heild riðlist.

En ef við hverfum aftur að sviss-
neska frankanum þá er það sem 
gerir hann að eftirsóknarverðum 
gjaldmiðli á óvissutímum annars 
vegar sú staðreynd að hagkerfið 

stendur vel og þá sérstaklega 
eignalega séð, sem var alltaf veik-
leiki Íslands, sem var með nei-
kvæða erlenda eignastöðu á þeim 
tíma þegar bankarnir voru í hraðri 
uppbyggingu. En aðalástæðan fyrir 
sterkri stöðu frankans um þessar 
mundir er að hann er að stórum 
hluta á gullfæti, sem virðist enn og 
aftur vera að sýna sig að sé helsta 
vörnin fyrir óvissu og sveiflum í 
hagkerfi heimsins.

Ísland ætti því að horfa til Sviss 
um hvernig málefnum gjaldmiðils-
ins er háttað. Hægt væri að byggja 
upp gjaldmiðil á Íslandi sem er 
stöðugur og nothæfur í alþjóðleg-
um viðskiptum með því að taka 
upp gullfót og þar með væri kom-
inn hinn margumtalaði bakhjarl 
án aðkomu erlendra ríkja. Það er 
þó ljóst að það tekur langan tíma 
að byggja upp stöðu hagkerfisins í 
það horf að nettó eignastaða verði 

jákvæð og hægt verði að 
afla nægilegs gullforða 
til að vera bakbein krón-
unar. Til þess þarf að 
koma þjóðarátak með vel 
skilgreind markmið og 
mjög agaða peninga- og 
hagstjórn. Í mínum huga 
snýst þetta um sjálfstæði 
þjóðarinnar fyrst og 
fremst. Lítilli þjóð sem 
er skuldsett erlendum 
ríkjum er hætt við að 
missa sjálfstæði sitt og 
stöðu í samfélagi þjóð-
anna. Því er um þjóðar-
öryggismál að ræða og 
þar sem erlendar þjóðir 
eyða stórum fjárhæðum 
til hermála ættum við að 

hafa svigrúm til aðgerða. Ísland er 
blessunarlega herlaust land og af 
þeim sökum þurfum við ekki að 
bera þann gríðarlega kostnað sem 
önnur ríki hafa af hernaðarums-
vifum sínum. En þess í stað ættum 
við að huga að efnahagslegu öryggi 
þjóðarinnar með sama hætti og 
aðrar þjóðir horfa til hernaðarlegs 
öryggis. 

Ríkið ætti að leggja til hliðar í 
sjóð fé sem er á við það sem önnur 
ríki leggja til hermála í eins konar 
þjóðaröryggissjóð. Þessi sjóður 
væri þá aðgengilegur í neyðartil-
fellum eins og þegar við stöndum 
frammi fyrir hruni og myndi einn-
ig hafa þau áhrif að vextir gætu 
verið lágir eins og í Sviss. Sjóður-
inn yrði að eiga eignir sem væru 
með raunverulegt virði sem væri 
aðgengilegt og seljanlegt á tímum 
efnahagslegrar upplausnar, en 
sagan sýnir að það er helst gull sem 
uppfyllir þessar þarfir. Þetta ætti 
að vera markmið bæði þeirra sem 
vilja taka upp evruna og þeirra sem 
vilja krónuna áfram, því að það er 
alveg ljóst að við fáum ekki aðild að 
evrusamstarfinu fyrr en við höfum 
náð tökum á okkar efnahags- og 
peningamálum sjálf, því evran þarf 
ekki á því að halda að annað vanda-
mál bætist við. Nóg eru þau fyrir.

Í liðinni viku mælti ég á Alþingi 
fyrir tillögu um að ríkisstjórn-

inni yrði falið að viðurkenna full-
veldi sjálfstæðrar Palestínu á 
grundvelli landamæranna eins 
og þau voru fyrir sex daga stríðið 
1967. Nú þegar hafa 127 ríki við-
urkennt Palestínu sem fullvalda 
ríki, þar af átta sem síðar hafa 
gengið í Evrópusambandið, og 
sex þeirra eru einnig innan Atl-
antshafsbandalagsins. Við yrðum 
að sönnu fyrsta ríkið í norðvest-
urhluta Evrópu sem tæki slíka 
ákvörðun og hið fyrsta í Evr-
ópu í yfir 20 ár. Fyrir Palestínu 
yrði afar mikilvægt að fá stuðn-
ing slíks ríkis. En ákvörðun um 
viðurkenningu verður fyrst og 
fremst að taka mið af utanríkis-
stefnu okkar fyrr og nú og sið-
ferðilegum stuðningi Íslands við 
aukin mannréttindi, auk mats 
á því hvort hún yki eða drægi 
úr friðarlíkum milli Ísraels og 
Palestínu. 

Söguleg stefna Íslands
Árið 1947 átti glæsilegur fulltrúi 
Íslands, Thor Thors sendiherra, 
sinn þátt í því að allsherjarþing 
Sameinuðu þjóðanna samþykkti 
tillögu um tveggja ríkja lausn-
ina svokölluðu, en hún felur í sér 
tilvist Palestínu og Ísraels hlið 
við hlið. Í 64 ár hefur Ísland því 
formlega stutt að Palestína verði 
fullvalda ríki. Undir forystu 
ólíkra ríkisstjórna hafa Íslend-
ingar líka þróað utanríkisstefnu 
sem hefur fært okkur í fremstu 
röð þjóða sem berjast gegn 
mannréttindabrotum – sem eru 
daglegt brauð Palestínumanna. 
Rauður þráður gegnum utanrík-
isstefnuna síðustu áratugi hefur 
einnig verið órofa stuðningur við 
þá grundvallarafstöðu að smá-
þjóðir eigi sjálfar að fá að ráða 
örlögum sínum og hafa óskor-
aðan rétt til að verða fullvalda 
og frjálsar. Þess vegna brutu 
Íslendingar undir forystu Jóns 
Baldvins Hannibalssonar ísinn 
fyrir Eystrasaltsþjóðirnar fyrir 
20 árum, viðurkenndu fullveldi 
Svartfellinga og komu fyrstir 
þjóða til liðsinnis við Króatíu. 
Tillaga mín um viðurkenningu á 
Palestínu er því í fullu samræmi 
við sögulega afstöðu Íslands á 
lýðveldistímanum, eindregna 
afstöðu okkar sem ríkis til mann-
réttinda, og stuðning Íslendinga 
við sjálfstæðisbaráttu smáþjóða.

Öryggi Ísraels
Frá tíma Thors Thors hefur 
Ísland stutt tilvist og öryggi 
Ísraels. Tillaga mín um viður-
kenningu á fullveldi Palestínu 
breytir engu um það. Núver-
andi ríkisstjórn hefur í engu 
stutt við ríkisstjórnir sem vilja 
má Ísrael út af landakortinu en 
minna má á að ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar 
skipulagði opinbera heimsókn 
utanríkisráðherra til Írans árið 
2003. Varla þarf að fara mörg-
um orðum um afstöðu þess ríkis 
til Ísraels.

Í núverandi ríkisstjórn Ísra-
els eru átök milli forsætisráð-
herrans Benjamíns Netanyahu 
og utanríkisráðherrans Avig-
dors Lieberman um forystu 
fyrir hægri væng ísraelskra 
stjórnmála. Herská andstaða 
gegn sjálfstæðu ríki Palestínu-
manna er drýgst til árangurs í 
því og skakar þar hvor skellum 
þyngri. Þessi skammsýni veld-
ur því að stjórnvöld í Ísrael eru 

blind á það einstaka tækifæri 
sem nú liggur í augum uppi til 
að stuðla að varanlegu öryggi 
ríkisins með því að semja frið 
við nágranna sína á grundvelli 
sjálfstæðrar Palestínu. Fyrir 
Ísrael væri happadrýgst að 
ganga frá slíkum samningum 
strax – áður en arabíska vorið 
lyftir nýjum lýðræðislega kjörn-
um ríkisstjórnum til valda. Þær 
eru líklegar til að spegla ein-
dregna samúð almennings í 
þessum ríkjum með Palestínu 
og reynast miklu harðdræg-
ari gagnvart Ísrael en einræð-
isherrarnir sem vorkoman er 
nú að feykja fyrir pólitískan 
ætternisstapa. 

Íslenska tillagan byggir á þeim 
vörðum sem alþjóðasamfélagið 
hefur þegar hlaðið um þá einu 
leið sem getur leitt til varanlegs 
friðar – tveggja ríkja lausnar-
innar. Hún er því stuðningur við 
framtíðaröryggi Ísraels.

Tilboð um frið
Heimastjórn Palestínu og frels-
ishreyfingin PLO – sem íslensk-
ur forsætisráðherra heimsótti 
fyrstur vestrænna leiðtoga í 

útlegð til Túnis árið 1990 – hafa 
viðurkennt Ísraelsríki. Palest-
ínsk stjórnvöld hafa gefið vopn-
aða baráttu upp á bátinn og 
lýst eindregnum vilja til frið-
samlegrar sambúðar við Ísra-
el. Þau hafa einnig fært þá fórn 
að fallast á landamærin frá því 
fyrir sex daga stríðið 1967 þó 
að í því felist að Palestína hafi 
helmingi minna land til umráða 
en Ísland studdi árið 1947. Enn 
er líka í fullu gildi yfirlýsing 
Arababandalagsins frá 2002 
um að ríki þess muni stofna til 
eðlilegra og friðsamlegra sam-
skipta við Ísrael, dragi það her 
sinn inn fyrir landamærin fyrir 
sex daga stríðið 1967. 

Stuðningi Íslands við Palest-
ínu allt frá 1989 hafa jafnan 
fylgt skýrar kröfur af okkar 
hálfu um að Palestína framfylgi 
gildum og áherslum sem koma 
fram í stofnsáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. Það hafa Palestínu-
menn nú í gadda slegið. Umsókn 
þeirra um aðild að Sameinuðu 

þjóðunum fylgdi skrifleg yfir-
lýsing um að Palestína sæktist 
eftir friði og myndi að fullu upp-
fylla þjóðréttarlegar skyldur 
sínar. 

Samviska Alþingis
Alþingi hefur í vetur margsinn-
is rætt atburðina sem tengjast 
arabíska vorinu. Þingmenn úr 
öllum flokkum hafa lýst ein-
dregnum stuðningi við kröfur 
almennings í viðkomandi lönd-
um um mannréttindi og lýð-
ræði. Það væri því tvískinnung-
ur og hræsni ef alþingismenn 
sem hafa stutt réttindabaráttu 
íbúa Norður-Afríku neituðu Pal-
estínumönnum um sama stuðn-
ing. Þeir búa þó óvéfengjanlega 
við hernám, stöðugt landrán 
og aðskilnaðarstefnu sem Des-
mond Tutu, erkibiskupinn suð-
ur-afríski, sagði skylda apart-
heid. Hvernig er hægt að styðja 
baráttu íbúa Líbíu, Egypta-
lands, Túnis, Sýrlands og 
Jemen, án þess að styðja sömu 
baráttu Palestínumanna? 

Það er ekki hægt. Slíkt er í 
senn órökrétt og þverstæðukennt 
og yrði Alþingi til minnkunar. 

Viðurkenning á fullveldi sjálf-
stæðrar Palestínu

Krónan og frankinn
Evrumál

Skúli
Sveinsson
lögfræðingur og 
viðskiptafræðingur

Íslenska tillagan byggir á þeim vörðum, 
sem alþjóðasamfélagið hefur þegar 
hlaðið um þá einu leið sem getur leitt til 

varanlegs friðar – tveggja ríkja lausnarinnar. Hún er 
því stuðningur við framtíðaröryggi Ísraels.

Aðgerð bank-
ans kemur 
til vegna 
vantrúar á 
evruna en 
ekki tiltrúar 
eins og skilja 
má á grein 
Andrésar.

Palestína

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra
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Hefur þú tekið saman hvað það kostar að reka bílinn þinn í dag?Við getum boðið þér díl í nýjan bíl og jafnvel lækkað rekstrarkostnaðinn svo um munar!

út hagstæðasta kostinn fyrir þig.
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Björn Andrés Eiðsson  
húsasmíðameistari 
Sléttuvegi 15, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 7. október. 
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn 
14. október kl. 13.00. 
 
Sigurrós Gísladóttir
Svava Björnsdóttir   Sigurbjörn Björnsson
Eiður Björnsson   María M. Guðmundsdóttir
Gísli Björnsson   Anna D. Tryggvadóttir
Anna Björnsdóttir   Róbert B. Agnarsson
Sigurrós Birna Björnsdóttir Guðmundur Kr. Hallgrímsson
afabörn og langafabörn

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
sýnduð okkur hlýhug, samúð og 
stuðning við andlát og útför elsku 
mömmu okkar, tengdamömmu, 
ömmu og langömmu, 

Sesselju Steingrímsdóttur
Tunguvegi 68.

Útförin hefur fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Stuðningur ykkar vina og vandamanna er ómetanlegur. 
Einnig sendum við bestu þakkir til lækna og hjúkrunar-
fólks á Landspítalanum sem sýndi okkur mikla nær-
gætni á erfiðri stundu. Guð blessi ykkur öll.

Sigurður Guðjón Jónsson Doreen Veronica Prince
Sigríður Lepore Jónsdóttir Steingrímur Guðni Pétursson
Gunnar Jónsson
Steingrímur Ágúst Jónsson Þóranna Margrét    
 Sigurbergsdóttir
Jón Hjörtur Jónsson Katrín Sól Högnadóttir
Sesselja Jónsdóttir Kim Mortensen
Garðar Jónsson María Breiðfjörð
Sæmundur Ingi Jónsson Elfur Magnúsdóttir
Ástríður Ólafía Jónsdóttir
Einar Valgeir Jónsson Sigurlín Þ. Sigurjónsdóttir
Benjamín Hlífar Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra,

Aðalbjörg 
Guðmundsdóttir
Lundi 1, Kópavogi,

sem andaðist sunnudaginn 2. október sl., verður jarð-
sungin frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 12. október 
nk. kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Heimahlynningu Landspítalans sími 543 1159.

                             Guðmundur Skaftason
Valgerður Guðmundsdóttir Páll Svavarsson
Skafti Guðmundsson Gro Kraft 
Sigrún Guðmundsdóttir  Magnús V. Magnússon 
ömmubörn og langömmubörn

timamot@frettabladid.is

FRANSKI SÖNGFUGLINN EDITH PIAF  lést þennan dag (1915-1963).

„Hvað sjálfa mig snertir stendur ástin fyrir rifrildum, lygum og 
löðrungum í andlitið. Ástina galt ég með bitrum tárum.“

MERKISATBURÐIR 
1256 Þórður kakali Sighvatsson deyr í Noregi, 46 ára.
1977 Opinberir starfsmenn í BSRB fara í verkfall í fyrsta sinn.
1987 Spænsk þota nauðlendir um 50 sjómílur vestur af Reykja-

nesi. Sex menn komust í björgunarbát og um borð í Þorlák 
ÁR. Þotan hafði orðið bensínlaus í 7 kílómetra hæð og var 
á 200 kílómetra hraða þegar hún snerti hafflötinn.

1988 Við forsetakjör í sameinuðu þingi gerist það í fyrsta sinn í 
1.059 ára sögu Alþingis að kona er kosin forseti þess. Það 
var Guðrún Helgadóttir.

1991 Íslendingar verða heimsmeistarar í brids eftir sigur á móti 
í Yokohama í Japan. Sigurlaunin voru hin fræga Bermúda-
skál.

Í dag er liðinn aldarfjórðungur 
síðan leiðtogafundur Ronalds 
Reagan, fyrrverandi forseta 
Bandaríkjanna, og Mikhaíls 
Gorbatsjov, fyrrverandi leiðtoga 
Sovétríkjanna, var haldinn í 
Höfða í Reykjavík.

Fundurinn var haldinn með 
mjög skömmum fyrirvara og 
reyndi vel á Íslendinga við til-

högun öryggisgæslu, hótelrýmis 
og fjarskiptakerfis. Með sam-
stilltu átaki og samvinnu tókst að 
skipuleggja leiðtogafundinn með 
miklum sóma og svo eftir var 
tekið. Dögum saman beindust 
augu alheimsins að Íslandi og 
beindist athygli alþjóðlegra fjöl-
miðla að landinu sem aldrei fyrr.

Fundurinn í Höfða stóð í 

tvo daga, en á honum ræddu 
þeir Reagan og Gorbatsjov 
afvopnunarmál. Margir telja 
leiðtogafundinn í Reykjavík 
hafa valdið straumhvörfum 
í samningum um fækkun 
kjarnavopna, skapað skilyrði fyrir 
nýrri hugsun í alþjóðamálum 
og breytt andrúmsloftinu á milli 
stórveldanna tveggja.

ÞETTA GERÐIST:  11. OKTÓBER 1986

Reagan og Gorbatsjov funda í Höfða

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir og afi,

Halldór Bjarnason
Stórakrika 1 A, Mosfellsbæ,

lést föstudaginn 7. október á gjörgæsludeild 
Landspítalans. Útför verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðjón Pedersen
Bjarni Halldórsson
Lárus Halldórsson
Oddur Örn Halldórsson
Kirstín Lára Halldórsdóttir
Anna Dúna Halldórsdóttir

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Margrét Jakobsdóttir 
Líndal 

lést á Hrafnistu í Reykjavík laugardaginn 8. október.

Kristinn Gíslason
Jakob Líndal Kristinsson Kristín Gísladóttir 
Halldóra Kristinsdóttir Þorkell Traustason 
Gísli Kristinsson Bjarney Sigvaldadóttir
Jónína Vala Kristinsdóttir 
Gylfi Kristinsson 
barnabörn og langömmubörn

„Jájá, við héldum stillingu okkar, það 
var mesta furða. Formaður ráðsins 
kvaddi sér hljóðs eftir flutning fyrsta 
verksins og eins gott að vanda sig með 
restina því það hefði verið saga til 
næsta bæjar ef við hefðum ekki staðið 
okkur eftir verðlaunaafhendinguna,“ 
segir Kolbeinn Bjarnason, flautu-
leikari og einn stofnenda Caput-hóps-
ins sem á laugardagskvöldið var óvænt 
sæmdur virtum verðlaunum Norræna 
tónskáldaráðsins (Nordisk Komponist-
råd – NKR) á stórtónleikum Norrænna 
músíkdaga í Eldborgarsal Hörpu. 

Norræna tónskáldaráðið saman-
stendur af formönnum tónskáldafélaga 
Norðurlandanna og eru verðlaunin ein 
þau eftirsóttustu á Norður löndunum. 
Í umsögn dómnefndar segir að Caput 
hljóti verðlaunin fyrir þátt sinn í 
framþróun norrænnar samtíma-
tónlistar og fyrir áratuga starf við upp-
tökur og flutning í hæsta gæðaflokki á 
norrænum samtímaverkum.

„Við áttum alls ekki von á þessu úr 
norrænu deildinni. Verðlaunin eru 
hvatning til að halda áfram að gera 
góða hluti og okkur þykir vænt um að 
fá viðurkenningu fyrir það sem við 
höfum sýslað við í svo langan tíma. 
Það er nefnilega stutt síðan við sett-
umst niður eftir æfingu og ræddum 
hvort við værum ekki orðnir alltof 
gamlir fyrir þetta, en þessi verðlaun 
slá þá umræðu alveg út af borðinu,“ 
segir Kolbeinn kátur.

Caput-hópurinn var stofnaður fyrir 
aldarfjórðungi af ungum tónlistar-
mönnum sem vildu spila saman nýja, 
klassíska tónlist.  „Í upphafi var Caput 
þröngur hópur örfárra tónskálda og 
hljóðfæraleikara en stækkaði fljótt upp 
í sinfóníettu, sem er eins og vasaútgáfa 
af sinfóníuhljómsveit. Á þeim tíma var 
mikil þörf fyrir þá stærð af hljóm-
sveitum þegar íslensk tónskáld skrif-
uðu tónverk fyrir sinfóníettur í gríð 
og erg. Síðar komumst við að því að 

sambærilegir hópar voru starf ræktir 
í löndunum í kringum okkur, en í dag 
erum við orðnir einna elstir þeirra.“ 

Í dag telur Caput 25 hljóðfæraleikara 
sem flestir eru einnig í Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands og öðrum hljómsveitum, 
ásamt því að kenna á hljóðfæri sín.

„Caput hét upphaflega Nýi músík-
hópurinn en eftir mikil heilabrot varð 
Caput-nafnið ofan á. Caput er latneska 
orðið yfir höfuð en fyrir misskilning 
fór það á sumum tungumálum að þýða 
„að fara á hausinn“. Í miðalda tón-
listarfræðum er caput líka hugtak og 
margir kannast við Caput-messur frá 
15. öld. Nafnið hefur hjálpað okkur 
mikið og innan nýklassíska, evrópska 
heimsins vita allir að Caput-hópur-
inn kemur frá Íslandi, með nafn sem 
stendur fyrir framúrskarandi flutn-
ing,“ segir Kolbeinn sem reiknar með 
auknu tónleikahaldi á Norðurlöndunum 
í framhaldi af verðlaunum NKR.

thordis@frettabladid.is

CAPUT-HÓPURINN:   HLÝTUR VERÐLAUN NORRÆNA TÓNSKÁLDARÁÐSINS

Það var eins gott að vanda sig

FREMST Á NORÐURLÖNDUM NKR-verðlaunin voru veitt í þriðja sinn þegar Caput-hópurinn spilaði fyrir stærsta áhorfendaskara sinn til þessa hér 
á landi í Eldborg á laugardagskvöld. Í lok október kemur út nýr diskur Caput-hópsins í Bandaríkjunum, með tónverkum Önnu Þorvaldsdóttur.
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HEILSUNAMMI
       FYRIR RÖDDINA
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess 
að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
• Hægt að nota við hallandi loft,

timbur/gifsloft og mikla lofthæð.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
• Viðurkennd af Sjúkratryggingum 

Íslands, hjálpartækjamiðstöð.

vilji.is
...léttir þér lífið

Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg.is
Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16
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Íslenskur leiðarvísir

Sölustaðir:
10 -11, Inspired í Flugstöðinni, Samkaup, Nettó, Kaskó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Kaupfélag V- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga,Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 
Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

ðir:
N1skó, Fjarðarkaup, Skeljungsbúðirnar, Olís, N1, 

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Hollráð Hugos – Hlustum á börnin 
okkar  er heiti á bók sem Bókaútgáfan 
Salka gefur út nú í vikunni. Hana skrifar 
sálfræðingurinn Hugo Þórisson, sem 
hefur starfað að bættum samskiptum 
barna og foreldra í yfir þrjátíu ár.

L
ög sem kveða á um að 
samkynhneigðir öðlist 
sama rétt og gagnkyn-
hneigðir til að ganga í 

hjónaband tóku gildi 27. júní 2010. 
Hrafnhildi Gunnarsdóttur, kvik-
myndagerðarkonu og fyrrverandi 
formann Samtakanna ´78, rak því 
heldur betur í rogastans þegar 
hún fór nýverið inn á heimasíðu 
Sýslumannsembættisins í Reykja-
vík til að fylla út hjónavígsluvott-
orð og sá að ekki var gert ráð 
fyrir samkynhneigðum.

„Á síðunni var bara plagg sem 
tilgreindi brúði og brúðguma. 
Ég hringdi því í Sýslumanns-
embættið í Reykjavík til að vita 
hvort hægt væri að nálgast skjal 
ætlað samkynhneigðum en var þá 
tjáð að slíkt væri ekki til og auk 
þess væri það ekki í verkahring 
Sýslumanns að gefa það út heldur 

Þjóðskrár. Væri mér þetta eitt-
hvert hjartans mál gæti ég bara 
prentað út blaðið og strikað yfir 
brúðguma,“ segir Hrafnhildur og 
fannst skýringin sýna fullkomið 
tillitsleysi.

Í framhaldi fór Hrafnhildur á 
leit við Þjóðskrá að fá eyðuskjalið 
leiðrétt. „Mér var þá sagt að það 
væri enn í vinnslu þar sem þetta 
væri vandasamt og tímafrekt 
verk. Engu breytti þótt ég benti á 
að um eitt pdf skjal væri að ræða 
og byðist meira að segja sjálf 
til að útbúa nýtt,“ segir hún og 
ákvað því að bíða með fyrirhugað 
brúðkaup þar til Þjóðskrá bætti 
þjónustuna.

Hrafnhildur þarf þó líklegast 
ekki að bíða lengi þar sem þau 
svör fengust í gær hjá Þjóðskrá að 
nýtt eyðublað hefði verið gefið út 
laust fyrir helgi. Þar er talað um 

hjónaefni í stað brúðar og brúð-
guma. En af hverju tók breytingin 
á annað ár?

„Þjóðskrá og Fasteignasvið 
Íslands sameinuðust 1. júlí 
2010. Síðan þá höfum við þurft 
að breyta fleiri tugum eða nær 
hundruðum eyðublaða. Mörg 
þeirra þarf að vinna í samráði 
við innanríkisráðuneytið og mörg 
stjórnvöld. Það ferli hefur því 
miður tekið mjög langan tíma,“ 
segir Sólveig J. Guðmundsdóttir, 
forstöðumaður Þjóðskrár og 
gæðasviðs.

Hrafnhildur gefur lítið fyrir 
þessi svör. „Sérstaklega þegar 
horft til þess að frá árinu 1996 
hafa þrjár lagabreytingar verið 
gerðar til að bæta hjúskaparstöðu 
samkynhneigðra og á þeim tíma 
hefur vottorðið haldist óbreytt.“

roald@frettabladid.is

Hrafnhildur Gunnarsdóttir er ósátt við þjónustu Þjóðskrár við samkynhneigð pör.

Sambýliskonurnar Harpa Másdóttir og Hrafnhildur Gunnardóttir klæddar sem brúðgumar. Kötturinn Kæfa hefur gaman af.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Geta loksins 
gift sig
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HEYRNARÞJÓNUSTA

Til að forvarnir virki  er yfirskrift morgunverðarfundar 
sem samstarfshópurinn Náum áttum stendur fyrir á Grand 
hóteli miðvikudaginn 12. október frá 8.15 til 10. Skráning 
fer fram á www.lydheilsustod.is til klukkan 17 í dag.

Ég er ein af þeim sem mega aldrei sjá eitthvað 
nýtt auglýst í snyrtivörugeiranum, þá verð 
ég að prófa það,“ segir Steinunn Hall, stjórn-

endamarkþjálfi og viðskiptafræðingur, en hún 
keypti sér Maxim svitastoppara fyrir nokkru eftir 
að hafa séð hann auglýstan í blöðum. Hluti af 
starfi Steinunnar er fólginn í að þjálfa hópa og/
eða halda fyrirlestra og vill hún þá geta klætt sig í 
hvaða föt sem er án þess að þurfa að hafa áhyggjur 
af svitamyndun.

Vegna vinnu sinnar þarf hún oft að halda 
fyrirlestra fyrir framan hóp af fólki en vill geta 
klætt sig í hvaða föt sem er án þess að 
hafa áhyggjur af svitamyndun.

Steinunn fann þó fljótlega fyrir 
óþægindum við notkun svitastopp-
arans og hafði samband við inn-
flytjandann, sem tók strax á vanda-
málinu.

„Ég fann fyrir mikilli ertingu og 
óþægindum í húðinni undir hönd-
um svo ég gat ekki sofið. Ég sá á net-
inu að þetta er þekkt vandamál og 
að til er eitthvað sem heitir Maxim 
Sensitive. Ég hafði samband við 
Söndru Lárusdóttur, sem tók mér 
strax vel. Hún sendi mér samdægurs 
Maxim Sensitive og bað mig að láta sig vita hvern-
ig það færi í mig,“ segir Steinunn og bætir við að 
óþægindin hafi horfið eins og skot.

„Nú finn ég ekki fyrir neinum óþægindum. Ég 
nota Maxim Sensitive þrisvar í viku fyrir svefn 
og get gengið í hvítri skyrtu eða síðerma þröng-
um bómullarbolum í hvaða lit sem er, algjörlega 
áhyggjulaus og handarkrikinn alltaf þurr. Svita-
stopparinn endist í 48 tíma og ég get farið í sturtu, 
sund eða í ræktina án þess að þurfa að bera á mig 
aftur. Eitthvað nýtt og sniðugt, sem virkar í raun 
eins og auglýsingin sagði til um,“ segir Steinunn.

„Þessi valmöguleiki er bylting fyrir viðkvæma,“ 
segir Sandra Lárusdóttir hjá At húsi ehf og bendir 
á að Maxim Sensitive gæti til dæmis hentað yngra 

fólki. Algengt er að unglingar sem eiga 
við vandamál að stríða með svitamynd-
un, eins og í handarkrika, í andliti, á 
höndum eða fótum, líða mjög fyrir þetta 

vandamál og þá er þessi möguleiki fyrir 
hendi.“

„Maxim Sensitive inniheldur einungis 10,8 pró-
sent af álklóríði í stað 15 prósenta og gæti hentað 
þeim hópi betur,“ segir Sandra. „Ég mæli ekki 
endilega með að börn noti svitastoppara en marg-
ir unglingar líða mjög fyrir þetta vandamál og þá 
er þessi möguleiki fyrir hendi.“ Söluaðilar Maxim 
eru: Apótek Garðabæjar, Apótekið, Apótek Vest-
urlands, Árbæjarapótek, Butik.is. Choke, Femin.
is, Fjarðarkaup, Hagkaup, Hressó Vestmanna-
eyjum, Laugar Spa World Class, Lyfja, Lyfjaborg, 
Lyfjaval, Lyfjaver, Reykjavíkurapótek, Rimaapótek, 
Urðarapótek, Verði þinn vilji og World Class.

Óþægindin hurfu strax
Maxim Sensitive svitastoppari er byltingarkenndur valmöguleiki fyrir fólk með 
viðkvæma húð. Steinunn Hall fann strax mun eftir að hún skipti yfir í Maxim Sensitive.  

„Æðislegt að prófa eitthvað sem virkar,“ segir Stein-
unn Hall um Maxim Sensitive svitastopparann.

Kynning - auglýsing

„Hugræn atferlismeðferð á heilsu-
gæslustöð ætti, samkvæmt klín-
ískum leiðbeiningum, að vera 
fyrsti kostur við vægu þung-
lyndi og kvíða en þannig er það 
ekki á Íslandi. Hér eru lyfin í 
fyrsta sæti,“ segir Hafrún Krist-
jánsdóttir sálfræðingur. Hún er 
meðal frummælenda á málþingi 
sem haldið er í Háskólanum í 
Reykjavík 13. október og ber yfir-
skriftina Aðgengi að hugrænni 
atferlismeðferð eru mannréttindi? 

Hafrún er starfsmaður geðsviðs 
Landspítalans. Hún segir að frá 
2005 hafi fólki með vægan þung-
lyndisvanda verið boðið upp á hóp-
tíma í hugrænni atferlismeðferð á 
nokkrum heilsugæslustöðvum. 
„Það er í raun doktorsverkefn-
ið mitt,“ segir hún. „Við höfum 
haft þessa tíma á 12 af 15 heilsu-
gæslustöðvum í Reykjavík, einn-
ig á Egilsstöðum og Ísafirði og frá 
byrjun sinnt tæpum 800 einstak-
lingum. Þetta er fyrir þá eins og 
að setjast á skólabekk og árangur-
inn er hreint ansi góður miðað við 
hvað þetta er lítið inngrip.“

Í upphafi er fólk tekið í greining-
arviðtal að sögn Hafrúnar. Þá er 
lagður fyrir það sjálfsmatskvarði 
til að meta þunglyndi, kvíða, lífs-

gæði, streitu og þankagang, svo 
eitthvað sé nefnt. „Kvarðann leggj-
um við líka fyrir meðan á meðferð 
stendur, í lok hennar og þremur 
mánuðum síðar. Við erum enn að 
vinna í útkomunum en niðurstöður 
frá 441 sjúklingi sýna að meðferð-
in skilar góðum árangri.“

Hafrún segir breska ríkið setja 
mikið fé í sambærilegt verkefni 
en fá það til baka því fólk sé færri 
daga frá vinnu, komi sjaldnar á 

heilsugæslu, taki minna af lyfj-
um og hætti á örorkubótum. Hér 
á landi er enn um tilraunaverk-
efni að ræða, býst hún við breyt-
ingum á því? „Niðurstöðurnar 
eru það góðar, sjúklingarnir taka 
þessu það vel og læknarnir líka 
að ég sé ekki af hverju þetta ætti 
ekki að verða fastur liður,“ svarar 
hún. „Annað væri kjánalegt út frá 
öllum sjónarhornum.“

gun@frettabladid.is

Hugræn atferlismeðferð 
ætti að vera fyrsti kostur
Hóptímar innan heilsugæslunnar þar sem beitt er hugrænni atferlismeðferð við þunglyndi og kvíða virð-
ast árangursríkir, að sögn Hafrúnar Kristjánsdóttur sálfræðings sem vinnur að rannsókn á gildi þeirra. 

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457

„Sjúklingarnir taka þessu vel og læknarnir líka,“ segir Hafrún Kristjánsdóttir sálfræð-
ingur um hugræna atferlismeðferð á heilsugæslustöðvum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



ÚT AÐ BORÐA
ÞRIÐJUDAGUR  11. OKTÓBER 2011 Kynningarblað Nýjungar, siðir, saga og menning.

Ítalskur andi svífur yfir vötnum 
á veitingastaðnum Uno sem var 
opnaður í Hafnarstræti í janúar. 

„Upphaflega hugmyndin að Uno 
vaknaði út frá ferðalagi fjögurra 
matreiðslumanna á veitingastað í 
London. Þeir vildu vita hvort mark-
aður og svigrúm væri til að opna nú-
tímalegan ítalskan veitingastað með 
áherslu á ferskt pasta, framandi for-
rétti og alvöru Toscana-stemningu. 
Þeir komu heim með fyrirætlanir 
um að opna slíkan stað á Íslandi,“ 
segir Kristinn Jón Gíslason, fram-
kvæmdastjóri veitingastaðarins. 
Hann kom sjálfur fyrst á Uno sem 
gestur með fjölskyldu sinni. „Við 
urðum gersamlega ástfangin af 
staðnum og vorum sammála um að 
við yrðum að eignast hann. Spilaði 
þar inn í stemningin, staðsetning-
in, umhverfið og maturinn,“ segir 
Kristinn, sem hefur verið viðriðinn 

veitingahúsarekstur til lengri tíma. 
„Við gerðum tilboð og á endanum 

náðum við þessu saman og staður-
inn hefur verið í okkar eigu síðan í 
apríl. Viðbrögðin hafa verið mjög 
góð, en í sumar afgreiddum við í 
kringum fimmtíu þúsund manns,“ 
upplýsir Kristinn en á Uno geta 
margir snætt í einu. Á neðri hæð-
inni eru sæti fyrir rúmlega hundr-
að manns og nýlega var aðstaðan á 
efri hæðinni stækkuð og er þar hægt 
að taka við sjötíu manna hópum í 
einu. „Þar sem staðurinn er stór og 
aðsóknin góð höfum við getað boðið 
mjög sanngjarnt verð á okkar rétt-
um,“ segir Kristinn, en matseðillinn 
er fjölbreyttur og girnilegur. 

„Við erum svo heppin að hafa frá-
bæran yfirmatreiðslumann, Guð-
mund Melberg, á okkar snærum,“ 
segir hann og gefur Guðmundi 
orðið.

„Hugmyndafræðin á bak við 
Uno hefur alltaf verið að bjóða 
upp á ítalska rétti en byggja að 
mestu á íslensku og fersku hrá-
efni,“ segir Guðmundur, sem lærði 
til kokks á La Primavera og starf-
aði þar í mörg ár. Hann hefur því 
ítalska matargerð í fingurgómun-
um. „Þegar ég var að byrja þurfti 
að f lytja inn til landsins mest af 
hráefninu en undanfarin ár hefur 
orðið mikil þróun hér í landi á 
vörum sem hafa ítalskt yfirbragð,“ 
segir hann, en ostar, grænmeti, 
kjöt og fiskur sem borin eru fram 
á Uno eru f lest upprunnin á Ís-
landi. „Þó f lytjum við eitthvað 
inn, til dæmis parmaskinkuna og 
kolkrabbablekið,“ segir Guðmundur.

Eitt af sérkennum Uno er að 
þar er eingöngu boðið upp á ferskt 
pasta sem lagað er nýtt á hverjum 
degi. En er það ekki mikil vinna? 

„Jú, auðvitað er það vinna, en það 
munar bara svo rosalega miklu að 
nota ferskt pasta, gæðin eru svo 
miklu meiri,“ segir Guðmundur 
og bætir við að fólk trúi því varla 
hvað það geti verið mikill munur 
á fersku og þurrkuðu pasta. „Þá 
finnst fólki það líka upplifun að sjá 
kokk laga ferskt pasta fyrir framan 
það.“

Guðmundur segir vinsælustu 
réttina nokkra. „Við erum með 
gott úrval af réttum bæði forrétt-
um og aðalréttum. Vinsælastar eru 
óvissuferðin sem stendur af fimm 
réttum, einnig bruschettur, car-
paccio, ravioli fritti og kjötplattinn, 
en á honum eru blanda af pylsum, 
ostum og ólífum sem gaman er að 
deila með borðfélögum sínum. Svo 
erum við að byrja með nýjan mat-
seðil í dag,“ segir hann og hvetur 
alla til að koma og prófa.

Ekta ítölsk stemning
Á veitingastaðnum Uno í Hafnarstræti 1-3 er boðið upp á ferskt ítalskt eldhús þar sem ítalskar matarhefðir og íslenskt 
hráefni mynda frábæra heild. Lögð er áhersla á ferskt hráefni, góða matreiðslu og ekki síst góða stemningu.

VEISLUÞJÓNUSTA UNO
 Veitingastaðurinn UNO mun í 
vikunni fara af stað með nýja 
veisluþjónustu. „Við vorum valin 
til að sjá um matinn í veislu 
sem Skjár einn hélt í Íslensku 
óperunni en þar var öllu tjaldað 
til. Það lukkaðist svo vel að við 
ákváðum að stofna okkar eigin 
veisluþjónustu,“ segir Kristinn 
framkvæmdastjóri og bindur 
miklar vonir við að vel takist til. 

NÝR MATSEÐILL Í DAG
Spennandi tímar eru fram 
undan á UNO, því byrjað verður 
á nýjum matseðli í dag. Á mat-
seðlinum eru nokkrar skemmti-
legar nýjungar. Þar má nefna 
kolkrabbableks englahárspasta 
með humri, laxa-carpaccio og 
saltfisk-carpaccio, viðargrillaðan 
kálfahryggvöðva með Limon-
cello-smjöri og „new style“ 
kjúklingapasta með djúpsteiktu 
ravíólí.

„Hugmyndafræðin á bak við UNO hefur alltaf verið að bjóða upp á ítalska rétti en byggja að mestu á íslensku og fersku hráefni,“ segir Guðmundur Melberg yfirmatreiðslumaður á 
UNO. MYND/GVA

Eigendur Uno eru þau Kristinn, Unnur 
og Gísli. 

Aðeins er notað ferskt pasta á UNO. 
Það er búið til nýtt á hverjum degi í 
sérstakri pastagerðarvél.
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● Árið 1876 stofnar Páll Eyjólfsson veitingahúsið og gististaðinn Geysi við 
Skólavörðu stíg. Í tilkynningu sem Páll sendir frá sér skriflega segir að hann ætli að 
veita gestum sínum þá þjónustu í mat og drykk er þekkist erlendis.

● Sama ár stofnar Nikulás Jafetsson gisti- og veitingahús við Hlíðarhúsaveginn.
● Tíu árum síðar er Café Hermes sagður þægilegur veitingastaður sem skemmtilegt 

er að sækja á kvöldin og ræða mál svo sem „atvinnuvegi, gufuskipaferðir, kvenfrelsi 
og menntun alþýðu“ að því er segir í Ísafold 1887. Meðal drykkja sem eru á boð-
stólum eru engiferöl og límonaði og „hollur drykkur“ sem kallast montserrat. 

● Árið 1928 var byrjað að reisa gisti- og veitingahús í Þrastaskógi í Grímsnesi, en Elín 
Egilsdóttir byggði húsið og starfrækti.

● Matsölustaðurinn Café Vífill naut mikilla vinsælda hér í borg en staðurinn var 
einkar vinsæll á árunum 1920-1940. Gestir gátu gluggað í íslensk og útlend blöð 
og hlustað á fréttir sem útvarpað var, íslenskum og útlendum. Veitingar voru 
einnig sendar heim. 

Brot úr sögunni
Ýmislegt forvitnilegt kemur upp úr dúrnum þegar saga 
veitingastaða hérlendis er skoðuð.

Veitingastaðir hérlendis voru í 
fyrstu yfirleitt tengdir gistingu.

BORÐSIÐIR HELGU SIGURÐARDÓTTUR
Í bókinni Matur og drykkur eftir Fr. Helgu Sigurðardóttur, sem kom 
fyrst út árið 1947 og hefur verið endurútgefin margoft síðan, er kafli um 
borðsiði. Hér eru valdir kaflar. Sumir koma ef til vill spánskt fyrir sjónir en 
aðrir eru enn í góðu gildi.

● Komið ætíð hrein og snyrtilega klædd til máltíða. 
Mætið stundvíslega. 

● Sitjið rétt, hæfilega langt frá borðinu og hafið 
fæturna við stólinn. Leggið handleggina ekki á 
borðið. Takið ekki of mikið í einu af fatinu og ekki 
eingöngu það, sem ykkur þykir gott, eða bestu 
bitana. Skiljið ekki eftir.

● Jafnvel þó að yður falli ekki sá réttur, sem fram 
er borinn, eða þér þekkið hann ekki, þá takið af 
honum og borðið. Það er ekki háttvísi að segja, að 
yður langi ekki í þetta.

● Matist eins hljóðlega og hægt er og 
tyggið með lokuðum munni. Sötrið ekki. 

● Súpan er borðuð úr hlið skeiðarinnar, en grauturinn úr henni beinni. 
Ekki má blása á matinn til þess að kæla hann og ekki taka diskinn upp 
með hendinni. Haldið ekki of neðarlega á skeið, hníf eða gaffli. 

● Látið hnífinn aldrei upp í yður, borðið með gafflinum.

● Talið ekki með mat upp í yður. Teygið yður ekki yfir borðið eða sessu-
naut yðar, biðjið heldur um að rétta yður það, sem þér óskið eftir. 

● Sérhver verður að gefa því gætur, að sessunaut hans skorti ekkert, og 
sérstaka athygli verður að viðhafa, þegar gestir eru. 

● Það er ekki kurteisi að stanga úr tönnum, þegar aðrir sjá til.

● Ekki er háttvísi að lesa við borðið.

Andi jólanna hefur boðað komu sína í glæst veit-
ingahús Hrefnu Sætran um miðjan nóvem-
ber, en þá mun hún bjóða gestum til nýstár-

legs jólahlaðborðs öll hádegi og kvöld fram að jólum.
„Þá munum við dekra við gesti okkar í hvívetna, án 

þess að þeir þurfi nokkurn tímann að standa upp eftir 
jólakrásunum,“ segir Hrefna, sem mun færa hverjum 
og einum gesti jólamatinn beint á borðið. „Allt verð-
ur það ríkulega útilátið; hreindýr, pörusteik, laufa-
brauð og hvaðeina á nýmóðins hátt í bland við gamlar 
hefðir,“ segir Hrefna.

Á Grillmarkaðinum og Fiskmarkaðinum verða 
mismunandi jólamatseðlar og sérstakt jóla-sushi 
á þeim síðarnefnda, með gröfnum og reyktum laxi 
ásamt öðru lostæti með jólaívafi.

„Staðirnir eru afar ólíkir,“ útskýrir Hrefna. „Á Fisk-
markaðinum er mest lagt upp úr fiskmeti og sushi, 
á meðan aðall Grillmarkaðarins er íslenskt kjöt og 
hráefni beint frá bónda. Það gerir gæfumuninn, því 
himinn og haf er milli íslensks og innflutts kjöts. Við 
látum kjötið hanga og meðhöndlum það með leyni-
legri aðferð svo eldun verði fyrsta flokks, því kjöt af 
nýslátruðu út úr búð er seigt vegna skorts á niðurbroti 
í vöðvum,“ upplýsir Hrefna, sem einnig grillar á al-
vöru kolagrilli á Grillmarkaðinum. „Mörg veitinga-
hús státa af grilli en eru þá í raun að grilla á bragð-
lausu rafmagnsgrilli. Á Grillmarkaðinum grillum við 
á sérútbúnu kolagrilli sem gefur hið eftirsóknarverða 
grillbragð,“ segir Hrefna, sæl í nýuppgerðu húsnæði 
Nýja bíós á brunareitnum við Austurstræti.

„Fólk er mjög áhugasamt um húsin og við sjáum 
marga gesti koma aftur og aftur. Hér ríkir einstak-
ur andi og mikil stemning. Mikið er um afvikin rými 
í húsinu og Grillmarkaðurinn er því tilvalinn fyrir 
barnafólk líka, því allir geta verið út af fyrir sig,“ segir 

Hrefna, sem í Grillmarkaðinum býður afslappað and-
rúmsloft, fádæma flott húsakynni fyrir gesti af öllum 
toga og matseðil sem er viðráðanlegur fyrir budduna. 

„Í hádeginu á báðum stöðum erum við með sömu 
matseðla og á kvöldin, en fyrir mun lægra verð þótt 
við slökum hvergi á í hráefni eða þjónustu á móti. 
Okkur skiptir miklu að fólk hafi valkost í hádeg-
inu, geti komið í fagurt umhverfi og notið holls og 
góðs matar fyrir sama verð og kostar að velja óhollan 
skyndibita.“

Matardekur Hrefnu
Það er ekki í kot vísað að leggja sér góðgæti Hrefnu Rósu Sætran til munns, en hún kætir 
munn og maga gesta sinna á Grill- og Fiskmörkuðunum í hjarta Reykjavíkur.

Grillmarkaðurinn býður upp á yndislegar stundir yfir góðum mat 
í töfrandi umhverfi.
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Veitingastaðurinn Kolabraut-
in var opnaður á fjórðu hæð 
Hörpu í maí. Þar er opinn 

eldhúsbar eftir miðjum salnum 
og fer eldamennskan öll fram fyrir 
opnum tjöldum. Boðið er upp á 
hádegisverðarmatseðil, a la carte 
kvöldverðarmatseðil og fjögurra 
rétta Kolabrautarveislu þar sem 
villibráðin er í aðalhlutverki sem 
stendur. 

„Við erum með frábært útsýni 
yfir höfnina og til vesturs og bjóð-
um algerlega nýtt sjónarhorn á 
Reykjavíkurborg,“ segir Leifur Kol-
beinsson, einn fjögurra eigenda, 
en hann rekur staðinn ásamt eig-
inkonu sinni Jónínu Kristjánsdótt-
ur og hjónunum Jóhannesi Stef-
ánssyni og Guðnýju Guðmunds-
dóttur. 

Fyrir framan staðinn er Kola-
brautarbarinn, sem er mikið not-
aður fyrir tónleika og sýningar 
auk þess sem matargestir tylla sér 
gjarnan niður í fordrykk. „Bar-
inn er vel sóttur af gestum Hörpu, 
sem eiga þar ýmiss konar erindi, og 
leggjum við meðal annars áherslu 
á alls kyns gómsæta kokkteila. Þá 
bjóðum við léttar tveggja rétta mál-
tíðir inni á staðnum, sem margir 
panta fyrir sýningar og aðrar upp-
ákomur í Hörpu,“ upplýsir Leifur. 
Hann segir staðinn í fínni kantin-
um og að þar starfi úrvalskokkar. 
„Yfirkokkurinn Þráinn Freyr Vig-
fússon er einn af bestu kokkum 
landsins og veitingastjórinn Guðni 
Hrafn Grétarsson er fagmaður fram 
í fingurgóma. Engu að síður er 
verðið nokkuð viðráðanlegt,“ segir 
Leifur og nefnir hádegisverðarseð-
ilinn sem dæmi. „Við bjóðum upp 
á þriggja rétta máltíð. Gestir velja 
úr þremur forréttum, fisk, kjöt eða 
grænmeti í aðalrétt og svo eftirrétt 
á 3.850 krónur. Þetta er lúxusmat-
ur fyrir lítinn pening. Kolabrautar-
matseðillinn er svo að öllu jöfnu á 
7.600 krónur en nú þegar villibráð-
in er í aðalhlutverki er verðið að-
eins hærra og vegur þar hreindýrið 

þyngst.“ Villibráðarmatseðillinn 
verður fyrirferðarmikill næstu vik-
urnar en síðustu vikuna í nóvem-
ber tekur jólamatseðillinn við. „Þá 
verðum við bæði með litlu og stóru 
jólin. Á stóru jólunum bjóðum við 
fimm forrétti, aðalrétt að eigin vali 
og svo fjóra eftirrétti fyrir hvern 
og einn. Litlu jólin eru smækk-
uð útgáfa og henta þeim sem eru 
tímabundnir og ætla til dæmis að 

sækja viðburði í Hörpu. Síðan tekur 
glæsilegur nýársfagnaður við á 
nýársdag.“ 

En hvaðan kemur nafn staðar-
ins? „Það er dregið af svæðinu, en 
hér var kolakraninn á sínum tíma 
og Kol og salt. Hér var uppskip-
un kola og salts og Kolaportið á 
næsta leiti,“ útskýrir Leifur. Hann 
og starfsfólk Kolabrautarinnar 
þakka frábærar viðtökur.

Lúxusupplifun með útsýni
Kolabrautin á fjórðu hæð Hörpu, sem dregur nafn sitt af fyrri starfsemi svæðisins, var opnuð í maí og hefur fest sig rækilega í sessi. Þar elda kokkarnir 
dýrindis krásir fyrir opnum tjöldum og gestir njóta útsýnisins yfir Reykjavík, höfnina og út á sjó.

Leifur segir útsýnið magnað og stemninguna á staðnum eftir því.  MYNDIR/ANTON Staðurinn er vel nýttur af fólki sem sækir viðburði í Hörpu.

Á staðnum vinna úrvalskokkar. Yfirkokkurinn er Þráinn Freyr Vigfússon.

Villibráðarmatseðill verður fyrirferðarmikill á næstunni.

Hádegisverðarmatseðillinn er þrírétta  og á verði sem kemur á óvart.
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Í Japan eru gjarnan bornir fram margir réttir á 
stórum fötum sem allir við borðið deila. Aldrei má 
fjarlægja mat af fati með sama enda matprjónanna 

og fólk setur upp í sig, heldur skal ávallt nota breiðari 
enda prjónanna til að færa mat yfir á sinn disk. Það telj-
ast góðir borðsiðir að borða allt af diskinum og ganga 
frá diskum, skálum og prjónum á nákvæmlega sama 
hátt og lagt var á borð þegar máltíð er lokið.

Önnur meginregla í japönsku borðhaldi er að menn 
skenkja aldrei víni sjálfir í eigið glas heldur fylgjast með 
þegar lækkar í glösum annarra við borðið og fylla þá á. 
Glös eiga helst aldrei að tæmast meðan á máltíð stend-
ur. Vesturlandabúar þurfa líka að varast að segja „chin 
chin“ þegar glösum er klingt, þar sem sá frasi tengist 
kynfærum karla á japönsku. Hið kórrétta japanska orð 
fyrir „skál“ er „kampai“.

Í Bretlandi eru borðsiðir taldir skera úr um það hvort 
fólk er í húsum hæft eða ekki. Strangar reglur fylgja 
borðhaldi og eru þær stimplaðar inn í börn betri borg-
ara frá unga aldri. Meðal þess sem þykir algjörlega 
nauðsynlegt er að byrja ekki að borða fyrr en allir hafa 
fengið mat á diskinn og taka ekki fyrsta vínsopann 
fyrr en glösum er lyft til að skála í fyrsta sinn. Hvern-
ig haldið er á vínglösunum fer eftir því hvaða vín er 
verið að drekka. Á hvítvínsglösum skal halda um fót 
glassins en sé rauðvín í glasinu skal verma það með 
því að setja kúptan lófann utan um belg glassins. Allt-
af skal bragða á matnum áður en bætt er á hann salti 

eða pipar, annað þykir vantraustsyfirlýsing á kokkinn 
og argasti dónaskapur.

Í Bandaríkjum Norður-Ameríku þykir það mikill 
dónaskapur að senda SMS eða svara í síma meðan á 
borðhaldi stendur. Sé símtalið sérlega áríðandi á að 
afsaka sig og fara frá borðinu áður en svarað er. Þar 
í landi þykir það einnig ganga guðlasti næst að leggja 
servíettuna á stólinn á meðan farið er frá borðinu og 
sé það gert má alls ekki nota hana til að þurrka sér um 
munninn eftir að komið er aftur að borðinu. - fsb

Veita skal sessunautnum óskipta athygli og argasti dónaskapur 
er að tala í síma eða senda SMS.

Það skiptir máli hvað er í glasinu þegar haldið er á því.

Ekki segja „chin 
chin“ í Japan
Allir vita að góðir borðsiðir eru grundvöllur þess að máltíðin verði 
ánægjuleg. Það skiptir þó öllu máli í hvaða heimshluta fólk er statt hvað 
telst góðir borðsiðir og mannasiðir almennt.

Í RÓMAVELDI TIL FORNA 
Veitingahús voru í Rómaveldi 
og voru þau kölluð thermo-
polia. Þar var seldur heitur og 
kaldur matur auk víns og nutu 
staðirnir mikilla vinsælda. Bæði 
voru mörg heimili án eldhúss 
og eins þótti það mikil-
vægur þáttur í mannlegum 
samskiptum að deila máltíð.  
Staðirnir voru oftast með 
L-laga bar í miðjunni sem var 
holur að innan og þar ofan í 
voru geymdar risatunnur fullar 
af mat eða víni og upp úr þeim 
var skóflað á diska gestanna. 

ÞÝSK STEIK VERÐUR BANDARÍSKUR BORGARI
Um uppruna enska orðsins hamburger má lesa á vísindavef Háskóla 
Íslands. Þar segir að ef hann sé skoðaður verði niðurstaðan sú að borgin 
Hamborg liggi að baki nafninu. „Á fyrri hluta 19. aldar voru kryddaðar 
buffsneiðar eða kjöthakkssneiðar vinsælar í Þýskalandi, þar á meðal í 
Hamborg. Þar hlaut rétturinn heitið Hamborgarsteik. Um miðbik 19. 
aldar barst þessi réttur svo til Bandaríkjanna með þýskum innflytjendum 
og varð fljótt vinsæll. „Hamburger steak“ styttist svo í „hamburger“ og 
rétturinn tók smám saman á sig þá mynd sem við þekkjum í dag. Ekki er 
ljóst hvenær brauðinu var bætt við buffsneiðina en hamborgarar með 
brauði þekktust að minnsta kosti í Bandaríkjunum í byrjun 20. aldar. Þeir 
urðu mjög vinsælir þar vestra og hafa allar götur síðan þótt bandarískur 
réttur fremur en þýskur.“

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur
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HEIMLICHTAK EF STENDUR Í HÁLSI
Ef matur festist í hálsi sprettur fólk gjarnan upp 
frá borðum og grípur um háls sér. Það getur ekki 
talað, nær ekki andanum og sumir fölna upp. Þá 
skal brugðist skjótt við en með Heimlich taki má 
losa um það sem lokar öndunarveginum. Standið 
fyrir aftan þann sem er að kafna og grípið um mitti 
hans. Kreppið hnefa annarrar handar svo þumallinn 
sé rétt ofan við nafla. Grípið um hnefann með hinni 
hendinni og þrýstið snöggt inn og uppávið. Ef ekki 
tekst að losa aðskotahlutinn eftir  endurteknar til-
raunir og viðkomandi missir meðvitund skal hringja 
á neyðarlínuna og hefja hjartahnoð.

 Heimild: wikipedia

ÚT AÐ BORÐA EÐA
ÚT AÐ BORÐA?
Nýlegar bandarískar rannsóknir 
leiddu í ljós að fólk sem býr á 
svæðum þar sem mikið er af full-
gildum veitingahúsum er grennra en 
það sem býr á svæðum sem uppfull 
eru af skyndibitastöðum. Þeir sem 
vilja passa upp á líkamsvöxtinn þurfa 
því engan veginn að halda aftur af 
sér við það að fara út að borða. Málið 
snýst um það að velja rétta tegund 
af veitingahúsi.
Viðskipti við veitingahús hafa 
aukist gífurlega í Bandaríkjunum 
síðustu áratugi. Árið 1940 eyddi fólk 
15 prósentum af því fé sem fór í 
matarkaup á veitingahúsum en árið 
2005 var hlutfallið orðið 40 prósent 
sem eytt var á veitingahúsum á móti 
60 prósentum sem eytt var í mat til 
að elda heima.

Rannsóknin tók til 714.000 ein-
staklinga á aldrinum 18 til 67 ára og 
var gerð í Bandaríkjunum samkvæmt 
vefsíðunni diet-blog.com.

Það skiptir máli hvers konar veitingahús 
verða fyrir valinu, vilji fólk halda línunum. 
í lagi.

Við viljum þakka fyrir frábært 

villibráðakvöld. Maturinn var ofboðslega 

góður og kvöldið flott sett upp.Við værum 

til í að fá að vera með á næsta ári ef hægt 

er.

Strákarnir í verkstæðismóttöku Toyota

www.bluelagoon.is

ÍSLENSK NÁTTÚRA

ÍSLENSK UPPLIFUN

Villibráðaveisla á LAVA - Bláa Lóninu
Föstudaginn 11. nóvember og laugardaginn 12. nóvember

Verð 7.500 kr. á mann 

Innifalið: Villibráðahlaðborð, vínsmökkun og boðsmiði í Bláa Lónið

„Við viljum þakka fyrir frábært villibráðakvöld. Maturinn var 
ofboðslega góður og kvöldið flott sett upp. Við værum til í að fá
að vera með á næsta ári ef hægt er.“
Strákarnir í verkstæðismóttöku Toyota

Bókanir í síma 420 8800
eða með því að senda tölvupóst á sales@bluelagoon.is

ÍSLENSK VILLIBRÁÐ
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ENDURNÝJUN Í PARÍS
Um miðja 18. öld spruttu upp í París súpueldhús, 
sem seldu heita súpu sem kölluð voru „restaurant“. 
Nafnið er dregið af sögninni „restaurer“ sem þýðir 
að endurnýja. Þegar veitingahús eins og við þekkjum 
þau í dag fóru að ryðja sér til rúms í París festist nafn 
súpunnar góðu við þau, enda hugsunin sú að þangað sæktu 
menn endurnýjaðan styrk og líkamlega og andlega uppörvun.
Flestum heimildum ber saman um að upphaf nútíma veitingahúsa megi 
rekja til veitingahúss sem Antoine Beauvilliers kom á fót í París árið 1782. 
Þar var í fyrsta sinn boðið upp á það að gestir sætu við stök borð, gætu pantað mis-
munandi rétti af matseðli og fengið matinn og vínið borið á borð fyrir sig. Þessi nýja gerð 
veitingahúss vakti mikla hrifningu Parísarbúa og samsvarandi stofnanir breiddust sem 
eldur í sinu um Evrópu og Norður-Ameríku á örskömmum tíma. 

LÉTT SNARL FYRIR 
SVEFNINN
Óráðlegt er að borða stóra og 
þunga máltíð rétt fyrir svefninn, 
þar sem það er talið auka líkur á 
meltingartruflunum. Best er að 
borða að minnsta kosti tveimur 
tímum fyrir svefninn. Áður en gengið 
er til náða getur hins vegar verið til-
valið að fá sér létt snarl, volga mjólk, 
ristaða brauðsneið með hnetusmjöri 
eða skál af morgunverðarkorni með 

mjólk. Ástæðan er sú að í 
mjólk og jarðhnetum og 

reyndar líka í kalkúnakjöti 
er amínósýran tryp-
tófan, en heilinn notar 
hana til að mynda 

taugaboðefnið 
serótónín 

sem hefur 
róandi 
áhrif.

www.visindavefur.hi.is
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Það get u r ver ið mjög 
skemmtilegt og gefandi að 
fjölskyldan fari öll saman 

út að borða og yngstu meðlimirnir 
þá líka hafðir með. Börn eru mörg 
hver ekki vön því að snæða úti og 
því er gott að búa þau undir það 
með því að segja þeim sem hafa 
aldur til hvernig maður hagar sér 
á veitingastöðum. Þá er hægt að 
æfa sig heima fyrir – leyfa börnun-
um að klæða sig í fínni fötin, sýna 
þeim hvernig maður á að reyna að 
beita hnífapörunum sem og leggja 
þau frá sér og eitt og annað er 
tengist borðsiðum sem og að bera 
sýna starfsfólki veitingastaða virð-
ingu. Þar skiptir auðvitað mestu 
máli að sýna gott fordæmi. 

Þreytt börn endast ekki lengi 
við að sitja á veitingastað og því 
er gott að miða við að fara fyrr af 
stað heldur en ef aðeins fullorðn-
ir skipa hópinn. Séu börnin vön 
að vera komin í rúmið um klukk-
an átta er til að mynda gott að miða 
við að fara um klukkan sex. Einnig 
er sniðugt að biðja sérstaklega um 
borð sem rúmgott er í kringum 
eða er eilítið afvikið til að fá meira 
næði. 

Þegar veitingastaður er valinn 
er gott að hringja og athuga hvað 
af matseðlinum myndi henta ung-

viðinu og hvort sérstakur barna-
matseðill er til staðar því gott er að 
geta verið heldur fljótur að panta. 
Ferð á veitingastað er líka kjör-
ið tækifæri til að kynna eitthvað 
nýtt fyrir börnunum og leyfa þeim 
að prófa sig áfram og þjálfa bragð-
laukana með því að smakka til að 
mynda réttina sem þeir fullorðnu 
eru með. Gott er að panta brauð-
körfu eða eitthvert létt snarl meðan 
beðið er eftir aðalréttunum.

Takið tillit til hugðarefna og 
áhugamála barnanna og leið-
ið borðsamræðurnar inn á þær 
brautir að börnin langi að taka 
þátt og geti lagt eitthvað til 
málanna.

Gott bragð, ef allt annað bregst, 
er að hafa tiltækar í veskinu litl-
ar barnabækur, liti og smávegis 
leikföng sem mynda ekki hávaða. 
En þá er líka um að gera að geyma 
dótið þar til allt annað bregst. 

Gaman úti að borða 
með börnunum
Vel heppnuð ferð á veitingastað með börnum er oft undir því komin að ekki sé farið of 
seint út að snæða, börnin séu höfð með í samræðunum og umhverfið sé þægilegt. 

Gott er að miða við að fara snemma út að borða, séu mjög ung börn með í för, og vera 
með leikföng og bækur í töskunni. 

Ákveðnir réttir höfða meira til barna en aðrir. Þannig getur fjölskyldan sameinast í því að borða girnilega ítalska spagettírétti.

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

ERTU BÚINN AÐ BORÐA?
Matur hefur alltaf verið snar þáttur í menningu Kín-
verja. Fólk sem hittist á förnum vegi spyr ekki „hvernig 
hefurðu það?“ þegar það hefur heilsast heldur spyr 
hvort annað „ertu búinn að borða?“. 
Máltíðir eru félagsleg athöfn í Kína. Fjölskyldur og 
vinir borða saman og matur er borinn fram í stórum 
skálum sem allir fá sér úr. Það eina sem hverjum fyrir sig 
er skammtað í skál eru hrísgrjónin sem auðvitað fylgja 
hveri máltíð.
Það er kínverskur siður að heilsa hverjum fyrir sig þegar 
sest er að borðum og bíða þess að allir séu sestir áður 
en máltíðin hefst. Sá elsti við borðið fær fyrsta bitann og 
það er ekki fyrr en hann eða hún hefur tuggið hann og 
kyngt sem aðrir matargestir mega byrja að borða. 



Hverfisgata 56, 101 Reykjavík
Sími: 552 1630  

 
Opið:  

sun.-fim. 18:00 - 22:00   
fös. og lau. 18:00 - 23:00 www.austurindia.is

Indverjum duga ekki færri en fimm dagar til að 
halda upp á hátíð ljóssins, Diwali, sem nú á hug 
þeirra og hjörtu. 

Við hjá Austur-Indíafjelaginu viljum færa örlitla 
birtu inn í byrjun vetrar og bjóðum því upp á 
sérstakan fimm rétta Diwali-hátíðarmatseðil í 
október á afar góðu verði: 4.990 kr. alla daga. 

Borðapantanir í síma 552 1630.

Hátíð ljóssins hjá 
     Austur-Indíafjelaginu

DIWALI
hátíðarmatseðill 

4.990 kr.

Fimm rétta

FORRÉTTUR

Pather Ka Murgh
Hlóðagrillaður kjúklingur í  

kraftmikilli maríneringu, borinn fram 
með kóríander-chutney. 

Lostæti úr hringiðu Hyderabad!

AÐALRÉTTIR

Murgh Rogan Josh
Hægeldaðar kjúklingalundir í himneskri 

sósu með kanil, kardimommum og 
negul. Eftirlætisréttur frá Norður-Indlandi.

og

Gosht Mussalam
Grillað lambafillet og ríkulega marínerað 

með engiferi, hvítlauk, kókos, chillí, 
kóríander og svörtum pipar. Gömul 

uppskrift frá konungsdæminu  
Avadh í Norður-Indlandi

og

Rajma
Nýrnabaunir eldaðar í ljúfri sósu með 

túrmerik, kóríander, garam masla og chillí. 
Réttur sem þorri manna í Norður-Indlandi 

gæti ekki lifað án!

MEÐLÆTI

Raitha
Heimalöguð jógúrtsósa með 

gúrkum og kryddblöndu

og

Basmati hrísgrjón 
og

Naan brauð 
Gómsæti úr Tandoori-ofninum

EFTIRRÉTTUR

Crème Brulée
Indversk útgáfa af þessum klassíska rétti 

með ferskjum og engiferi
Chandrika Gunnarsson hjá 

Austur-Indíafélaginu býður gesti 
velkomna á Diwali, hátíð ljóssins.
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Á döfinni er að opna súrefn-
isbar í Reykjavík Wellness. Á 
súrefnisbar andar viðskipta-
vinurinn að sér 95% hreinu 
súrefni í um það bil 20 mín-
útur. Við það endurnýjast 
orka hans. Þetta er heilsubót 
fyrir þá sem þjást af streitu 
og ná því ekki nógu djúpri 
öndun dags daglega. 

Fyrstu súrefnisbarirnir litu 
dagins ljós í Japan fyrir um 
aldarfjórðungi og árið 1997 
var fyrsti barinn í Bandaríkj-
unum opnaður í Los Ange-
les. Síðan þá hafa verið settir 
upp súrefnisbarir víða í stór-
borgum í Evrópu, til dæmis í 
stórum verslunarmiðstöðv-
um þar sem fólk verður að-
framkomið af þreytu eftir 
verslunartörn. Á Kastrup-
flugvelli í Kaupmannahöfn 
var settur upp slíkur bar fyrir 
nokkrum árum og annar í 
miðborg Óslóar.

Íslenska landsliðið í áströlskum 
fótbolta beið mikinn ósigur á 
Evrópubikarmótinu um helgina.

Óhætt er að segja að íslenska 
landsliðið í áströlskum fótbolta 

hafi mætt ofjör-
lum sínum á Evr-
ópubikarmótinu 
í Belfast um 
helgina. Íslenska 
liðið lenti í riðli 
með sterkum 
liðum Wales og 
E ngla nds og 
skemmst er frá 
því að segja að 
þau burstuðu 
okka r men n, 
64-21 og 48-22.

„Ég held að við getum þó unað 
við niðurstöðuna í ljósi þess að 

við lentum í mjög sterkum riðli. 
Öttum kappi við þjóðir sem hafa 
spilað miklu lengur en við. Það 
vantar enn upp á reynsluna,“ 
segir Friðgeir Torfi Ásgeirs-
son, fyrirliði íslenska landsliðs-
ins sem varð að gera sér að góðu 
næstneðsta sætið á mótinu.

Þrátt fyrir slakt gengi er 
þó enga uppgjöf að greina hjá 
íslenska liðinu. „Þvert á móti 
erum við rétt að fara af stað með 
að festa þessa íþrótt í sessi hér-
lendis og látum ekki einhverja 
byrjunarörðugleika slá okkur út 
af laginu,“ segir Tómas G. Gísla-
son, íþróttastjóri ástralska fót-
boltans á Íslandi. Hann lætur 
þess getið að lokaleikurinn í 
Íslandsmótinu fari fram á næstu 
vikum, en þá eigast við Gamm-
ar og Griðungar. Sjá www.and-
spyrna.is. - rve

Burstaðir í Belfast

Íslenska liðinu gekk betur á Evrópubikarmótinu í fyrra. Þá hafnaði það í áttunda sæti 
eftir sigra á Ítalíu og Frakklandi.  

Friðgeir Torfi 
Ásgeirsson, 
fyrirliði íslenska 
liðsins. 

Hláturinn lengir lífið, eins og 
allir vita, og á morgun verður 
fyrirlestur í húsi Krabbameins-
félagsins um heilsubætandi 
áhrif húmors. 

Norbert Müller-Opp, hjúkrunar-
fræðingur hjá Heilsustofnun 
HNLFI í Hveragerði, heldur 
fyrirlestur um áhrif húmors á lík-
ama og sál í hádegisfyrirlestraröð 
Krabbameinsfélagsins á morgun 
milli klukkan 12 og 13. 

Fjallað verður um mismunandi 
gerðir af húmor og hvað hægt 
er að gera til að bæta húmor við 
lífið. Tekin verða mýmörg dæmi 
krydduð húmor. 

Byrjað verður á slökun klukk-
an 12 til 12.10, síðan er fyrirlest-
urinn frá klukkan 12.10 til 12.40. 
Dagskránni lýkur með umræðum 
sem standa til klukkan 13. Boðið 
verður upp á hressingu og eru allir 
velkomnir.

Fyrirlesturinn er haldinn í Ráð-
gjafarþjónustu KÍ á fyrstu hæð í 
húsi Krabbameinsfélags Íslands, 
Skógarhlíð 8 í Reykjavík. 

Fyrirlestur 
um húmor

Húmor hefur heilsubætandi áhrif bæði 
á líkama og sál.

Ný heilsulind er að 
spretta upp í hjarta 
höfuðborgarinnar, nánar 
tiltekið á Laugavegi 96. 
Hún nefnist Reykjavík 
Wellness og þar á fólk að 
geta eflt heilsu sína og 
hamingju. Ármann 
Guðmundsson er 
eigandinn og veit meira.

Við byrjuðum á að opna 
nuddstofu fyrir um það 
bil þremur mánuðum 

og hún er komin á fullt skrið. 
Bjóðum upp á heilnudd, sér-
stakt nudd fyrir barnshafandi 
konur og alls kyns íþróttanudd, 
svo dæmi séu tekin. Við erum 
með fjóra bekki í jafnmörgum 
herbergjum og ætlum að bæta 
við paraherbergi með tveimur 
bekkjum. Þá koma pör saman 
í nudd og notalegheit. Það er 
orðið vinsælt erlendis og virð-
ist vera að ryðja sér til rúms hér 
líka,“ segir Ármann Guðmunds-
son, sem rekur Reykjavík Well-
ness, nudd- og heilsulind á 
Laugavegi 96. 

Fleiri nýjungar eru á döf-
inni hjá Ármanni, svo sem salt-
böð, saltskrúbb og súrefnisbar. 
Allt þetta segir hann njóta vin-
sælda erlendis. Einnig hyggst 
hann opna kaffiaðstöðu með 
tölvuaðgangi fyrir fólk af göt-
unni. „Við ætlum líka að setja 
upp heita potta og gufubað og 
svo verður snyrtistofa hjá okkur. 

Þetta er allt í vinnslu,“ segir 
Ármann. 

Nuddstofan í Reykjavík Well-
ness hefur þegar aflað sér þeirr-
ar viðurkenningar að vera komin 
á fremstu síðu á leitarvél Google 
ef skimað er eftir nuddstofum í 
Reykjavík. „Við auglýstum á Win 
Win og þar seldum við 300 nudd-
tíma á tveimur dögum sem við 
erum að verða búin að afgreiða 
og erum þegar komin með 60 til 
70 fasta viðskiptavini,“ segir Ár-
mann. Hann getur þess að bíla-
stæðahús sé við hlið stofunn-
ar, svo gestir sem koma á bílum 
ættu ekki að vera í vandræðum 
með að leggja þeim. 

Nudd og súrefni, 
saltböð og skrúbb

Fjögur nuddherbergi hafa verið tekin í 
notkun og von er á paraherbergi.

Fallega er tekið á móti viðskiptavinum í Reykjavík Wellness. MYNDIR/ANTON

Á súrefnisbarnum

Kynning - auglýsing

Umhverfið í Reykjavík Wellness er allt hið 
huggulegasta.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Vorum að fá í sölu þennan glæsilega 
M-Benz B170 08/2007 ekinn aðeins 36 
þ.km flott eintak sem vert er að skoða 
verð 2390 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Toyota Corolla Árgerð 10/2004, ekinn 
65þ.km, sjálfskiptur. Lítið ekinn og 
flottur bíll sem er á staðnum! Verð 
1.390.000kr. Raðn 152397. Sjá nánar á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

TOYOTA Land cruiser 90. Árgerð 2001, 
ekinn 214 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.100.000. Rnr.102711. Frí auglýsing í 
Fréttablaðinu fylgir öllum skráningu, 
Skráðu bílinn frítt www.netbilar.is

M.BENZ A 150. Árgerð 2007, ekinn 
39 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.290.000. Rnr.102705. Frí auglýsing 
í Fréttablaðinu fylgir öllum skráningu, 
Skráðu bílinn frítt www.netbilar.is

NISSAN Terrano ii. Árgerð 2000, ekinn 
190 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
850.000. Rnr.102695. Frí auglýsing í 
Fréttablaðinu fylgir öllum skráningu, 
Skráðu bílinn frítt www.netbilar.is

M.BENZ M ml 320 cdi. Árgerð 2006, 
ekinn 96 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.390.000. Rnr.101857. Frí auglýsing í 
Fréttablaðinu fylgir öllum skráningu, 
Skráðu bílinn frítt www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

NISSAN Navara 4wd double cab mt xe. 
Árgerð 2006, ekinn 190 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 1.890.000. Rnr.102719.Frí 
auglýsing í Fréttablaðinu fylgir öllum 
skráningu, Skráðu bílinn frítt www.
netbilar.is

MAZDA 3 h/b t. Árgerð 2007, ekinn 42 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Rnr.102715. Frí auglýsing í Fréttablaðinu 
fylgir öllum skráningu, Skráðu bílinn 
frítt www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

INFINITI FX35 4WD V6 Árg. 2004, ek. 92 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490Þ. 
áhvl 3.500þ. afb 75þ. Rnr.101889.
Óskum eftir bílum á sölukrá okkar og 
á staðinn. MIKIL SALA!

NISSAN PATROL 37” breyttur. Árg. 
1999, ekinn 203 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
leður, 7manna TILBOÐ 1.050Þ stgr. 
Rnr.152395. Óskum eftir bílum á á 
söluskrá og á staðinn. MIKIL SALA!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

TOYOTA Hilux double cab sr d/c,. 
Árg11/ 2006, ekinn 71 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.7 millj. Óskar eftir 
traktor í skiptum c.a 100 hestafla 4 x 
4 Rnr.103132

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
http://www.bifreidar.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

SKODA Roomster style. Árgerð 
2007, ekinn 47 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000.- Tilboð 1.290.000. 
Rnr.360097.

JEEP Grand cherokee srt8. Árgerð 2007, 
ekinn 44 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000.- Tilboð 3.990.000. 
Rnr.333409.

TOYOTA Land cruiser 100. Árgerð 1998, 
ekinn 289 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000.- Tilboð 1.980.000. 
Rnr.284617.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

VW Touareg 2 V6, árg. 2008, ek. 
52þ.km, 281hö, bensín, leður, lúga, 
rafmagns hleri, 19” felgur og góð 
heilsársdekk, Sparneytinn bíll sem lítur 
mjög vel út, Ásett verð aðeins 5990þús.
kr, er í salnum,

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

Volvo XC90 Executive ‘08. Ssk, disel. 
Ek. 74 þ. Hlaðinn aukabúnaði. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. S. 660 1000.

50% ódýrara eldsneyti með metan 
breytingu. Engin útborgun. Greiðist 
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

benz E 280 cdi 1.590.
Til sölu Mersedes Benz E 280 CDI 
Avantgerde árg 07/2004 ssk. einn með 
öllu, hann er ek. 510.þ km. og fæst á 
1.490.þ stgr. topp viðhald Uppl. í síma 
896-5290

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

Opel Corsa ‘98 ekinn 146 þ. km 
svartur. Beinskiftur, 3 dyra, sumar og 
vetrardekk, nýleg tímareim, skoðaður, 
bíll í góðu ástandi . Verð 290 þ. stgr. 
Uppl. í s: 820 4640.

 0-250 þús.

Tilboðsverð aðeins 
250þús !!!

Nissan Primera 1.6 station, árg.’98, 
ekinn aðeins 147þús. skoðaður 2012, 
heill og góður bíll sem að eyðir litlu, 
Tilboðsverð aðeins 250þús, s:659-
9696.

Ódýr Nissan Almera
Nissan Almera árg’97 1400, 5dyra, ek 
200þ.km. Bíll í góðu lagi. Fæst ódýrt. 
S. 891 9847

 250-499 þús.

Toppbíll
MMC Carisma árg. ‘98, ekinn aðeins 
140þús. ný skoðaður 2012, beinskiptur, 
nýleg dekk, frábær bíll í góðu standi, 
Tilboðsverð aðeins 350þús. uppl. í s: 
659-9696.

Toppbíll á Tilboðsverð
Nissan Primera 2.0 árg. ‘98, ekinn 
190þús. beinskiptur, ný skoðaður bíll í 
mjög góðu ástandi, ásett verð 420þús, 
Tilboðsverð aðeins 290þús. s: 659-
9696.

 500-999 þús.

TILBOÐ 620 ÞÚS!
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4,7 
árgerð 99,glerlúga,dökkar rúður,cruize 
control,kastarar,leður, 6 diska cd 
magazine ofl. ásett verð 850 þús 
TILBOÐ 620 ÞÚS stgr! 841 8955

TILBOÐ 290 ÞÚS.
VW PASSAT 1,6 árg. erð&apos;00 ek. 
160 þús, beinskiptur, skoðaður 2012, 
búið að skipta um tímareim. Ásett 
verð 490 þús. TILBOÐ 290 þús.stgr! s. 
841 8955.

Tilboð
Landrover Freelander árg. 2000, ek. 
160 þús, 1800 vél, nýleg tímareim, bs, 
5 g, nýsk, ‘12. Sumar og vetrardekk. 
Tilboð 650 þús. Skoða skipti á ód. S. 
659 3459.

 Bílar óskast

!!! 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 659-9696.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

Til sölu kerra. Burðargeta 2,1 tonn 
stærð 1,5x3m. Verð 320.000 kr. Uppl. 
í s: 899 1635.

 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Hjólbarðar

Orginal Volvo felgur. Nokian 
230X60XR18. 4 stk. góð heilsársdekk. 
Uppl. í S: 660 1000.

 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.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og felicia 99, Peugeot 
306 99, 206 og 406 ST. Almera 97, Ford 
250 99, Megane 01. Vectra ‘98, Corsa 
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Kaupi bíla 
til niðurrifs. sími 772 0614 & 661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot 
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara 
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover 
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos, Galloper, H1, Santa Fe, Trooper, 
Freelander, Impreza 97,Baleno,Caddy 
98-02,Polo 97-99,Matiz,Mondeo 98. 
Kaupum bíla til niðurrifs . Musso 
varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði. 
S.864 0984.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutir í primera ‘98. Baleno Wagon 
‘97. MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia 
‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord 
‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 
& ‘99. Legacy ‘96. Almera ‘98. Carina 
‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon 
‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. 
S. 896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á 
stigagöngum og sameignum. S. 618 
3469.

 Garðyrkja

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

Tek að mér bókhald smærri fyrirtækja. 
Uppl. í s. 864 5683.

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf., Sigurður 896-5758, 
siggi@litidmal.com

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Laga ryðbletti á þökum
Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Topp Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - 
steinslípun - smiðir setjum upp 
eldhúsinnréttingar og margt fleira sem 
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem 
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 774 4449 
topp.verktakar.ehf@gmail.com

 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Hefurðu heyrt um 123.is ? Hýsum 
vefsíður fyrir fyrirtæki, fjölskyldur og 
félög.

 Nudd

THE AMAZING & NEW!!
Whole Body Massage 692 6791.

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Whole body massage. S. 849 5247.

Brasilian whole body massage. S. 698 
8834, Mona.

THE BEST !!LUXURY, WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME 
24/7. S: 857 0740 only for one weeck!

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/
euro.

Spái í spil ræð drauma ekkert mínútu 
gjald. Tímapantanir í síma. 891 8727. 
Stella.

 Veisluþjónusta

Matur ehf.
Villibráðaveislur, fermingar og fleira. 
Gerum tilboð í allar veislur, stórar sem 
smáar. Erum með sal fyrir allt að 300 
manns. Uppl. á matur@tskoli.is eða í 
s. 691 5976.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

 Önnur þjónusta

Green-house
Fallegur danskur fatnaður, bjóðum 
uppá heimakynningar. Uppl. s. 777 
2281 Green-house. Opið 13-19

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Mýranaut 
Gæða ungnautakjöt

Ungnautakjöt beint frá býli. 
Hakk, gúllas og steikur. Val 

um magn í pakkningar. Engin 
aukaefni.

Allar upplýsingar á www.
myranaut.is eða í s. 8687204.

Ódýr heimilisraftæki
Sími 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Verslun

Boladagar 20%afsl. af bolum. Full búð 
af nýjum vörum. Verslunin Emilía Bláu 
húsin Faxafeni s: 588 9925 emilia.is

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is  Rannveig s. 862 
5920.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda 
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra message. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreyfingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. JB 
Heilsulind. S. 823 8280.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hjálmar er týndur
Hann hvarf frá heimili sínu, Asparhvarfi, 
203 Kópv. á fimmtud. kvöldið sl. Hann 
er yndislegur 2ja ára fressköttur, grár og 
hvítur. Þeir sem geta gefið okkur uppl. 
endilega hringið í s: 845-0009 Klara

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 

þvottavél. 824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu 2ja herb. 63 fm íbúð. Björt 
og snyrtilega. Hverfi 112 Rvk. Einungis 
reglus. fólk kemur til greina. S. 659 
6118.

Þægileg skólaherbergi allt innifalið. 
Uppl. í síma 821 4848 eða 578 4848 
eða 869 2618.

Til leigu herbergi í 104. Uppl. í s: 618 
5816 eða 822 0480.

Einstaklingsherb.í einbýli. Prívat 
inngangur/salerni/þvottaaðstaða. Óskir 
um nánari upplýsingar og ljósmyndir 
sendist á ge224@simnet.is

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
844 1382.

3ja herbergja íbúð
Stórholti, í góðu standi. Verð 150 þús. 
Langtímaleiga. Uppl. s. 898 8212.

 Geymsluhúsnæði

Vetrargeymsla fyrir 
ferðavagna!

Bílar, húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar og fl. Upphitað húsnæði, 
Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á 
www.husbilageymslan.net

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

 Gisting

GÓÐ GISTING Í MIÐBÆ 
RVK

Dags- og vikuleigu. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Subway auglýsir eftir 
duglegu starfsfólki. 

Fullt starf, hlutastarf 
og næturvinna í boði. 

Íslenskukunnátta er æskileg. 

Lágmarksaldur er 18 ár.
 Umsóknareyðublöð á Subway 

stöðunum eða gegnum 
Subway.is

Keiluhöllin Öskjuhlíð
óskar eftir starfsfólki í 

afgreiðslu og á veitingastað. Í 
kvöld og helgarvinnu.

Tekið verður á móti umsóknum 
i Keiluhöllinni í dag milli kl. 

17-20.

Gamalt og rótgróið fyrirtæki óskar eftir 
góðri yfirmanneskju sem hefur gott 
og fallegt viðmót og getur séð um 
ráðningar. Þessari vinnu fylgir vinna 3 
kvöld í viku eða frá 17.00 til kl. 22.00 
Góð laun í boði fyrir rétta manneskju! 
Uppl. gefur Kristín í síma 869 0291.

Suðumaður óskast til starfa á litla 
skipasmíðastöð í Noregi. Húsnæði til 
staðar. Sími +4795842071 atlikon@
gmail.com

Sölu og markaðsfulltrúi Óskum eftir 
starfskrafti í sölu og markaðsmál fyrir 
hótel. Reynsla í sölu,- ferðamálum og 
góð tölvukunnátta æskileg. Umsókn 
sendist á flughotel@gmail.com

 Viðskiptatækifæri

Ertu 40 ára eða eldri ?
Leitum eftir jákvæðu samstarfsfólki 
við markaðssetningu á hinni eilífu 
æsku. LifeWave hefur slegið í gegn á 
heimsvísu. www.lw-global.com/is eða 
564 5959.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Grá bröndótt kisa, geltur högni, 9 mán. 
gamall hvarf af heimili sínu 26. sept. frá 
Hábergi í Brh. Mjög gæfur. Er með bláa 
hálsól, bjöllu og örmerktur. Hans er sárt 
saknað. Ef einhverjir vita um hann eða 
eru með hann, hafið samband í s. 697 
9151 eða 557 4749.

 Einkamál

Konur í ævintýraleit. Enn er mikið um 
nýjar auglýsingar kvenna sem leita 
ævintýra á Rauða Torginu Stefnumót. 
Konur auglýsa frítt í s. 555-4321. Karlar 
hlusta á augl. kvenna í s. 905-2000 og 
535-9920.

Húsnæði
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Atvinna

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:  
I Afrit af flugmannsskírteini ásamt áritunum og heilbrig›isvottor›i
I Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
I Afrit af stúdentsskírteini e›a ö›rum sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
I Afrit af sí›ustu 100 fartímum í flugdagbók
I N‡tt sakavottor›

Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
I Heildarfartími
I Fartími sem kennari
I Fartími í blindflugi
I Fartími sem flugstjóri
I Fartími á fjölhreyfla flugvél
I Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
I Fartími á þotu og skrúfuþotu

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 21. október. 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Icelandair www.icelandair.is/umsokn 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Fyrirspurnum svara:
Hilmar Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is 
Þorgeir Haraldsson, yfirflugstjóri I tor@icelandair.is
Einnig á netfangið: starf@icelandair.is I 5050 300 

Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa vegna aukinna umsvifa. Við leitum 
eftir áhugasömum flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi 
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Umsækjendur skulu hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun fyrir 
tveggja hreyfla flugvél, hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns 
1. flokks og hafa lokið námskeiði í áhafnarsamstarfi (MCC). 

Atvinnuflugmannsskírteini umsækjenda skulu gefin út af Flugmálastjórn Íslands 
eða í öðru aðildarríki Flugöryggissamtaka Evrópu (JAA) í samræmi við kröfur 
þeirrar stofnunar. Lágmarksreynsla er 500 fartímar og/eða tegundarréttindi á 
fjölstjórnarflugvél (MPA). Að lágmarki 100 fartíma reynslu sem flugstjóra er krafist.

Vegna fyrirsjáanlegrar árstíðarsveiflu í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir 
flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts. 

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.  
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Elísa J. E. Kjærnested
Hlíðarvegi 26, Njarðvík, 

sem lést 6. október sl., verður jarðsungin frá 
Keflavíkurkirkju, miðvikudaginn 12. október kl. 14.00.

Kári Þór Jónsson
Ragnar Grímur Bjarnason Sigrún Jóna Kristjánsdóttir
Valgerður Erna Bjarnadóttir Gísli Guðfinnsson
Arnar Þór Kjærnested Þuríður Hilmarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Hulda Guðmundsdóttir 
Hallveigarstíg 8, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni föstudaginn 
14. október kl. 15. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á minningarsjóð Sóltúns.

Margrét Medek  Peter Medek
Björk Hjaltadóttir  Guðmundur Brynjólfsson
Vigdís Hjaltadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæra,

Jóna Steinunn Patricia 
Conway (Pattý)
Skjólvangi 1, Hafnarfirði,

lést í faðmi fjölskyldu og vina á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi, laugardaginn 8. október. 
Útför verður auglýst síðar. 

Helgi Vilhjálmsson
Kristín Helgadóttir Gísli Jón Gíslason
Ingunn Helgadóttir Atli Einarsson
Rut Helgadóttir  Jóhann Ögri Elvarsson
Helgi Már Gíslason Ása Karen Jónsdóttir
 Liis Vitsut
Patrik Snær Atlason, Nadía Atladóttir, Sunneva Gísladóttir, 
Ísak Atli Atlason, Siim Hannesson 
og Patricia Jóhannsdóttir.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir 

Hansína Bjarnadóttir 

lést á Hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði mánu-
daginn 26. september sl. Útför hennar hefur farið fram 
í kyrrþey. Við viljum færa öllu starfsfólki á Hjúkrunar-
heimilinu Ási sérstakar þakkir fyrir hjartahlýjuna 
og þá frábæru umönnun sem það veitti henni.

Þorkell Guðmundsson
Bjarni Guðmundsson
Stefanía Guðmundsdóttir   Sævar Magnússon
Anna Kristín Guðmundsdóttir   
Ólafur Emilsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Steinunn Eiríksdóttir 
Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 5. október. 
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði
föstudaginn 14. október kl. 13.00.

Ármann Eiríksson Sigrún Gísladóttir
Ferdinand Róbert Eiríksson
Jóhanna Erla Eiríksdóttir  Jón Pétur Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Guðmundur Þ. 
Þorvaldsson
Lyngholti 17, Keflavík og
Njarðarvöllum 6, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja laugardaginn 
8. október sl. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju 
föstudaginn 14. október kl. 14.

Björg Ingvarsdóttir
Andrés I. Guðmundsson Bergljót Kristinsdóttir
Benedikt Á. Guðmundsson Helena Gunnarsdóttir
og barnabörn

Faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi 
og langalangafi,

Kjartan Guðmundsson
bifreiðasmiður
Grundargerði 28, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ þann 20. septem-
ber. Útför fór fram í kyrrþey þann 29. september að ósk 
hins látna. Þakkir til starfsfólks Hólabæjar.

Auður Kjartansdóttir Guðmundur Sigurjónsson
Gunnar Kjartansson
Sigurbergur Hansson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýju vegna frá-
falls ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu, langömmu 
og langalangömmu,

Þóru Gunnarsdóttur
Kirkjulækjarkoti, Fljótshlíð.

Þórir Rúnar Jónsson Kristín Pjetursdóttir
Hjörtur Guðni Markússon
Guðrún Markúsdóttir
Esther Markúsdóttir  Árni Jónsson
Davíð Markússon Elísabet Björnsdóttir Brown
Gunnar Sigurþór Markússon  Britt Eva Iréne Klasson
Anna María Markúsdóttir  Ólafur G. Jósefsson
Margrét Markúsdóttir Örn Elvar Hreinsson
Gylfi Markússon  Christina M. Bengtsson 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Hönnuðurinn Sruli Recht hefur 
verið að gera góða hluti að undan-
förnu. Umfjallanir um hönnun hans 
hafa birst í hverri bókinni á fætur 
annarri erlendis og herralínan Cast 
by Shadows sló í gegn þegar hún var 
frumsýnd í París fyrr á árinu. Nú geta 
Íslendingar kynnst því betur sem Sruli 
hefur fram að færa því línan verður 
sýnd í Kolabrautinni í Hörpu annað 
kvöld.

Herralínan samanstendur af hvorki 
fleiri né færri en hundrað hlutum og 
er því ein sú stærsta sem hefur verið 
gerð hérlendis. Frumleg efnistök hafa 
iðulega einkennt hönnun Srulis og 
þykir línan undirstrika það þar sem 
meðal annars er unnið með hreindýra-
skinn, hestaskinn og leður úr hákarla-
skrápi sem hefur vakið athygli.

„Gríðarleg vinna fór í Cast by 
Shadows, sumt á sér alveg fjórtán 
ára forsögu,“ segir Sruli og upplýsir 
jafnframt að nú sé þriðja línan í far-
vatninu. „Ég ætla sem minnst að segja 
um hana í bili nema hvað að þetta er 
vetrarlína fyrir næsta ár og ég er að 
leita að hæfileikaríku saumafólki til að 
aðstoða mig við framleiðsluna,“ segir 
hann kíminn.

Tískusýningin hefst í Kolabrautinni 
annað kvöld klukkan 17. Nánari upp-
lýsingar veittar á veitingastaðnum 
Kolabrautinni í síma 519-9700. - rve

Heldur tískusýningu í Hörpu

FRUMLEG Sruli Recht þykir fara óhefðbundnar leiðir í hönnun sinni.    

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna 
andláts og útfarar ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og langalangömmu,

Guðmundu Erlendsdóttur 
(Dídí)
áður til heimilis Kleppsvegi 118, 
Reykjavík.

Gunnar Valur Þorgeirsson
Hrefna Guðrún Gunnarsdóttir Jónas S. Ástráðsson
Louisa Gunnarsdóttir Birgir Þór Jónsson
Erna Gunnarsdóttir Haukur Ólafsson
Auður Björk Gunnarsdóttir Þórhallur K. Jónsson
barnabörn, barnabarnabörn og langalangömmubarn.

Hjartkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Egill Arnór Halldórsson
bókasafnsfræðingur 
og skylmingameistari,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund, 
laugardaginn 8. október.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.



CLAUDE HEFUR  
ALDREI FARIÐ  
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

Áfram stelpur standa á fætur, slítum 
allar gamlar rætur, þúsund ára 

kvennakúgunar.“ Við þennan og fleiri bar-
áttusöngva kvennabaráttunnar ólst heil 
kynslóð upp. Baráttuandi var í lofti, konur 
lögðu niður störf og fylktu liði út á götur 
til að sýna mikilvægi sitt í samfélaginu. 
Mikilvægi sem öllum ætti að vera ljóst 
án beinna aðgerða. Þrjátíu og fimm 

árum síðar hafði samfélagið náð þeim 
árangri að konur lögðu niður störf 

25 mínútum síðar, þar sem út frá 
launum metið höfðu þær tosast 
upp um einhver störf miðað við 
karlana.

ÓSKILJANLEGT er að jafn miklum 
tíma, krafti og peningum þurfi að 
eyða í jafnréttismál og raun ber vitni. 
Enn óskiljanlegra er að það skuli ekki 

bera meiri árangur. Kynbundinn launa-
munur eykst, konur eru enn mun færri í 

ábyrgðarstöðum og væntingar ungra 
stúlkna til framtíðarinnar mótast æ 
meira af því samfélagi sem þær lifa 

í; þær eiga að halda kjafti og vera 
sætar.

FJÖLMIÐLAR bera gríðarlega 
ábyrgð í þessum efnum. Í 
fyrra voru konur 28 prósent 
viðmælenda í fjölmiðlum. 
Hefðbundin afsökun er að 
erfiðara sé að ná í konur til 

viðtals en karla, og vel má vera að svo sé, 
en setur það þá ekki einfaldlega aukna 
ábyrgð á herðar fjölmiðlamönnum? Jafnt 
þess sem hér skrifar og annarra. Er það 
virkilega óeðlileg krafa og tilefni varnar-
baráttu fjölmiðlamanna að þeir endur-
spegli samfélagið allt?

ÞAÐ er einfaldlega ekki boðlegt að annar 
helmingur þjóðarinnar sitji ekki við sama 
borð og hinn. Verra er þó að þeirri skoðun 
virðist vera að vaxa fiskur um hrygg að 
ekki megi grípa til sértækra aðgerða til að 
taka á því vandamáli. Hugtakið öfgafemín-
ismi hefur skotið upp kollinum, líkt og það 
sé hægt að vilja öfgajafnrétti. Annaðhvort 
aðhyllist fólk jafnrétti eða ekki, flóknara 
er það nú ekki. Kynjakvótar eru úthrópaðir 
sem mismunun, sem og aðrar þær aðgerðir 
sem eiga beinlínis að auka hlut kvenna. Og 
já, á kostnað karla. Öðruvísi verður ekki 
leiðrétt. Bætt kjör verkafólks á síðustu öld 
þýddu minni auð atvinnurekanda. Eðlilega.

KÚGUN þúsunda ára gufar ekki upp af 
sjálfu sér, alveg sama hvað menn treysta á 
hæfileika einstaklinga. Til þarf samstillt 
átak fólks sem þorir og einhverjir verða að 
sætta sig við breyttar forsendur. 

VANDAMÁLIÐ er kannski fyrst og fremst 
hvað karlar eru frekir til fjörsins og leyfa 
sér að taka þátt í samfélagi sem kúgar. Því 
þarf að breyta.

Karlavandamálið endalausa1
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei hvur þremill-
inn... þetta er tölvu-
póstsflöskuskeyti!

Fyrirgefðu 
Bella! Eftir 

skilnaðinn hef 
ég ekki getað 

umgengist 
konur. Þetta 
tekur bara 

tíma!

Allt í góðu! 
Ég er stór 

stelpa. Rashid 
fær þá bara 
að komast í 

sykurkarið hjá 
mér í kvöld!

En þarna 
stendur 
Auðunn!

En það þýðir 
Rashid. Hann 
er hvort eð er 

ekkert að pæla í 
stafsetningu þegar 

við hittumst!

Til lukku með 
þetta Bella! 

Skál fyrir öllu 
því liðna!

Skál fyrir 
því liðna 

Jói!

N Neiiiiiii!!!!!

Viltu kökubita 
Palli?

Ekki núna 
mamma.

Ég þarf að sinna rann-
sóknum fyrir söguritgerð 
sem ég á að skila á 
morgun.

Já, rannsóknir. Ég man vel 
eftir öllum klukkustund-
unum sem ég eyddi á 
bókasafninu þegar ég var 
á þínum aldri...

Búinn!

Ha, fórstu á 
bókasafn??

Ég þoli ekki hinn 
árlega skólasetn-

ingardans mömmu. Ég vona að 
hún togni.

LÁRÉTT
2. fjötur, 6. þófi, 8. hamfletta, 9. 
útdeildi, 11. æst, 12. mjóróma, 14. 
glaður, 16. skammstöfun, 17. bjálki, 
18. léreft, 20. tveir eins, 21. loftteg-
und.

LÓÐRÉTT
1. reigingslegur gangur, 3. frá, 4. 
óglatt, 5. lítill sopi, 7. sælgæti, 10. 
af, 13. frændbálkur, 15. beint, 16. 
skordýr, 19. skst.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. haft, 6. il, 8. flá, 9. gaf, 11. 
ör, 12. skræk, 14. kátur, 16. fr, 17. tré, 
18. lín, 20. tt, 21. óson. 

LÓÐRÉTT: 1. rigs, 3. af, 4. flökurt, 5. 
tár, 7. lakkrís, 10. frá, 13. ætt, 15. rétt, 
16. fló, 19. no. 



ÖNNI BÝÐUR 
Á AFMÆLIS-

TÓNLEIKA

BJÓÐUM FERÐAMÖNNUM HEIM Í VETUR
Í október og nóvember 2011 bjóða Íslendingar 
heim í sérstöku átaki til að fjölga ferðamönnum 
utan sumartímans.

Kíktu inn á inspiredbyiceland.com til að búa  
til og sjá viðburði sem hafa verið skipulagðir  
af gestrisnum Íslendingum. Þú getur skellt í 
pönnukökudeig, boðið á sveita ball, verið með 
prjónakennslu heima í stofu eða bara hvað sem 
þér dettur í hug. En umfram allt hafðu gaman af. 
Sýnum gestrisni, tökum þátt. www.inspiredbyiceland.com
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menning@frettabladid.is

Tónleikar  ★★★

Lokatónleikar Norrænna músíkdaga í Norðurljósum Hörpu 
Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Bernharðs Wilkinsonar.

Hinir árlegu Norrænu músíkdagar eru haldnir fimmta hvert ár á 
Íslandi. Þetta er merkileg hátíð sem er orðin rúmlega hundrað ára 
gömul, en á hátíðinni eru fluttar nýjar tónsmíðar. Þær eru auðvitað 
misjafnar eins og gengur. Sumt sem maður heyrir er frábært, 
annað síðra. 

Hátíðin var haldin á Íslandi í ár og lokatónleikarnir voru í 
Norður ljósum Hörpu á sunnudaginn var. Mér er sönn ánægja að 
segja frá því að hljómburðurinn nú var talsvert betri en á tónleik-
unum á Hinsegin dögum. Hljómburðurinn í salnum er stillanlegur; 

af hverju stillingin nú var 
ekki notuð þá er mér hulin 
ráðgáta.

Tónleikarnir hófust á 
eins konar fiðlukonsert, 
Quasi Concerto eftir Svein 
Lúðvík Björnsson. Kamm-
ersveit Reykjavíkur lék, 
en Una Sveinbjarnardóttur 
var einleikari. Eins og 
flest sem ég hef heyrt 
eftir Svein var tónmálið 
hófstillt, langir, einfaldir 
tónar sem smátt og smátt 

margfölduðust. Samt var framvindan alltaf hægferðug, tónlistin 
var fyrst og fremst hugleiðslukennd og innhverf. Hugsanlega hefði 
mátt gefa aðeins meira í. Að mínu mati voru grunnhugmyndirnar 
ekki það bitastæðar að þær þyldu sífelldar, hægar endurtekningar. 
Og það þótt stefin færu í gegnum ýmsar umbreytingar.

Konsertinn var samt ágætlega fluttur. Einleiksfiðlan var full-
komlega fókuseruð, allir löngu tónarnir voru prýðilega mótaðir, 
maður varð ekki var við neinn taugaóstyrk. 

Næsta verkið á dagskránni, Skulptörens öga eftir Katarinu 
Leyman frá Svíþjóð var mun áheyrilegra. Það var fyrir kammer-
sveit. Einhvers konar töfraljómi var yfir tónlistinni, fullt af 
framandi hljómum og spennandi laglínum. Framvindan var líka 
skemmtilega hröð þrátt fyrir rólegt yfirbragð, það var alltaf eitt-
hvað að gerast. Verkið er innblásið af skúlptúrum – rytmískum og 
loftkenndum, eins og stóð í tónleikaskránni. En þar var einnig að 
finna hnignun, dauða og upplausn, sem kom í ljós í algerri kyrr-
stöðu í lokin. Þá hljómaði einföld laglína sem smám saman grisjað-
ist þar til ekkert stóð eftir. Það var áhrifamikill endir á frábærri 
tónlist.

Eftir hlé voru tvo verk á dagskránni, annað eftir hinn finnska 
Jukka Koskinen. Það hét Transitus per punctum og kom satt best 
að segja ekkert sérstaklega vel út. Jú, það var flott unnið, mikið um 
ómstríða hljóma sem voru áleitnir og spennuþrungnir. En það er 
ekki nóg að kunna til verka ef innblásturinn vantar. Efniviðurinn 
þarf að vera kræsilegur ef maður á yfirleitt að hafa áhuga á að 
eitthvað sé gert úr honum. 

Meira var varið í Innocent Mind and Mayday eftir Danann Peter 
Bruun. Þar var flauta í einleikshlutverki og tónlistin var í fjórum 
köflum. Hver kafli var fullur af skemmtilegum hendingum og 
óvanalega heillandi hljómum. Tónlistin í heild var líka viðburðarík 
og spennandi, en á fínlegan hátt þar sem smágerð blæbrigði sögðu 
svo ótal margt. Helene Navasse lék á altflautu og gerði það af kost-
gæfni, og leikur Kammersveitarinnar var líka fínn undir öruggri 
stjórn Bernharðs Wilkinsonar. 

Í það heila voru þetta athyglisverðir tónleikar. Þegar nútímatón-
list er í öndvegi er auðvitað ekki allt stórkostlegt eins og sagði hér 
í upphafi. En það er greinilegt að mikið af nýrri tónlist á Norður-
löndum er í hæsta gæðaflokki – og verður það örugglega áfram.  

Jónas Sen

Niðurstaða: Góður flutningur á misgóðri tónlist.

Framandi hljómar

Helgi Hrafn Jónsson hefur 
sent frá sér sína þriðju 
breiðskífu, Big Spring. 
Hann kemur fram á Air-
waves-hátíðinni áður en 
hann leggur upp í tónleika-
ferðalag um Evrópu.

„Það er orðið býsna langt síðan 
ég hef átt rólegan dag. En það er 
líka allt í þessu fína að nóg sé að 
gera,“ segir tónlistarmaðurinn 
Helgi Hrafn Jónsson, sem sendi 
í gær frá sér sína þriðju stóru 
plötu, Big Spring. Meðfram breið-
skífum Helga, Glóandi frá 2005 og 
For the Rest of My Childhood frá 
2009, hefur hann gefið út nokkrar 
smærri plötur, nú síðast hina sjö 
laga Blindfolded í janúar.

Helgi er klassískt menntaður 
básúnuleikari sem starfað hefur 
með listamönnum á borð við Sigur 
Rós og Damien Rice, ásamt því að 
gefa út efni og koma fram á fjölda 

tónleika á eigin vegum. Plötur 
hans hafa víða hlotið lof og vakið 
athygli fyrir fagrar og fremur lág-
stemmdar lagasmíðar. Á nýju plöt-
unni kveður þó við nýjan tón, í það 
minnsta í tveimur lögum.

„Big Spring kom reyndar út í 
Evrópu fyrir þremur vikum, ein-
faldlega vegna þess að ég hafði 
ekki tíma til að sinna útgáfunni 
almennilega hér heima fyrr en nú,“ 
segir Helgi, en hann hefur eytt 
löngum stundum erlendis, meðal 
annars í Danmörku og Þýska-
landi, við tónleikahald hin síðari 
ár. Hann segir fyrsta lagið sem 
fer í spilun í Evrópu af nýju plöt-
unni, Darkest Part of Town, með 
því poppaðra sem hann hafi sent 
frá sér til þessa, ásamt reyndar 
einu öðru lagi af plötunni. „Lagið 
hefur náð inn á lista og verið á 
topp 20 yfir mest spiluðu lögin á 
nokkrum mikilvægum útvarps-
stöðvum í Þýskalandi, sem er auð-
vitað frábært.“ Aðspurður segir 
Helgi enn ekki ákveðið hvaða lag 

af Big Spring fari næst í spilun, en 
fljótlega komi að ákvörðun í þeim 
efnum. „Við erum að velta þessu 
fyrir okkur. Sumir vilja velja lagið 
The Pond, sem er mun hægara 
lag, en hefur eitthvað við sig sem 
grípur fólk. Þetta kemur í ljós.“

Plötuna tók Helgi upp á Íslandi 
og í Los Angeles fyrr á þessu ári 
með hjálp frá góðu fólki, meðal 
annarra dönsku söngkonunni 
Tinu Dickow og gítarleikaranum 
Joel Shearer, sem leikið hefur með 
söngkonunni Alanis Morrisette.

Innan skamms heldur Helgi í 
tónleikaferðalag um Þýskaland, 
Austurríki, Sviss og Danmörku 
til að fylgja Big Spring eftir. Áður 
en að því kemur treður hann þó 
upp á Airwaves-hátíðinni næsta 
fimmtudag, 13. október, í Kalda-
lónssal Hörpu klukkan 23.20. „Ég 
hef aldrei spilað í Hörpu áður og 
það er spennandi. Ég held að flest-
ir tónlistarmenn gleðjist mjög yfir 
tilkomu þessa húss,“ segir Helgi.
 kjartan@frettabladid.is

Syngur um dekksta hluta 
bæjarins á nýrri plötu

UPPTEKINN Big Spring, þriðja plata Helga, kom út í Evrópu fyrir nokkrum vikum og hefur hlotið lof gagnrýnenda, til að mynda 4 
stjörnur í Rolling Stone Magazine og 5 stjörnur í danska tónlistartímaritinu Gaff. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TÓNVERK FJÖGURRA ÍSLENSKRA KVENNA  verða flutt í Kaldalóns-
sal Hörpu í kvöld af þeim Laufeyju Sigurðardóttur fiðluleikara og Elísabet Waage 
hörpuleikara. Tónleikarnir bera heitið 4 plús 47, sem vísar til fjögurra strengja 
fiðlunnar og fjörutíu og sjö strengja hörpunnar. Tónleikarnir hefjast klukkan 20.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 11. október 2011 

➜ Tónleikar
20.00 Laufey Sigurðardóttir fiðlu-
leikari og Elísabet Waage hörpuleikari 
flytja tónsmíðar íslenskra kvenna á tón-
leikunum 4 plús 47 í Kaldalóni í Hörpu. 
Miðaverð er kr. 2.000.
20.00 Felix Bergsson syngur ástarljóð 
Páls Ólafssonar á útgáfutónleikum í 
Salnum í Kópavogi. Sérstakir gestir eru 
söngkonurnar Valgerður Guðnadóttir og 
Jóhanna Vigdís Arnardóttir. Miðaverð er 
kr. 3.000.
20.30 Eyjólfur Kristjánsson heldur 
tónleika í Egilsstaðakirkju.
21.00 Hljómsveitin Lights on the 
Highway heldur tónleika á Café 
Rosenberg.

➜ Útivist
Korpúlfarnir, samtök eldri borgara í 
Grafarvogi, standa fyrir sundleikfimi í 
Grafarvogssundlaug.

➜ Samkoma
21.00 Spilakvöld verður haldið á 
Prikinu.

➜ Kvikmyndir
20.00 Samtök lífrænna neytenda 
býður upp á kvikmyndasýningu í Nor-
ræna húsinu. Myndin heitir The Future 
of Food og fjallar um sannleikann á 
bak við nútíma matvælaframleiðslu. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Henrik Lax, finnskur stjórn-
málamaður og sérfræðingur um rúss-
nesk stjórnmál, heldur fyrirlestur um 
Rússland, þær áskoranir sem það 
stendur frammi fyrir og þær áskoranir 
sem það skapar á alþjóðavettvangi í sal 
Þjóðminjasafnsins.
20.00 Dr. Arndís S. Árnadóttir 
hönnunarsagnfræðingur flytur fyrirlestur 
í Hönnunarsafni Íslands um verk Helga 
Hallgrímssonar húsgagnaarkitekts.

➜ Myndlist
12.00 Sýningin Angist er í gallerý 
KAOLIN í Ingólfsstræti 8 og stendur til 
18. október.

Upplýsingar um viðburði send-
ist á hvar@frettabladid.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 892-3342
ragna@miklaborg.is

Við leitum að ...
... sérbýli í Garðabæ.
Leita að par-, raðhúsi eða einbýli fyrir 
ákveðinn kaupanda í Garðabæ.

 Um bein kaup er að ræða.



VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍKÚTILJÓSAÚRVAL

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995
4.9954.9954.995

4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.5954.5954.5954.5954.5954.595

5.4955.4955.495

5.4955.4955.495

5.4955.4955.4955.9955.9955.995

3.9953.9953.995 5.4955.4955.495

6.4956.4956.495

6.4956.4956.495 6.4956.4956.495

5.9955.995 7.9957.9957.995

7.9957.9957.995

7.9957.9957.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.9953.8953.8953.895

3.9953.9953.995

12.99512.99512.995

6.4956.4956.495

4.5954.595 4.5954.5954.595

4.5954.5954.595

4.5954.5954.595

4.5954.5954.595

3.5953.595 3.5953.5953.595
LJÓS ÁN RÖRS

LED LJÓS

GALVANISERAÐ
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VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

ÞRIÐJUDAGUR: CARLOS 18:00, 21:10  AÐFÖR AÐ LÖGUM 
20:00, 22:10  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00  SVÍNASTÍAN 18:00, 
22:00  THORS SAGA 22:30  Á ANNAN VEG 20:00  ANDLIT 
NORÐURSINS (síðustu sýningar) 18:00  
ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

94% score
-Metacritic

Geirfi nnsmálið í
brennidepli

John Grant spilar á 
Airwaves-hátíðinni á 
laugar daginn. Hann hefur 
beðið hálfa ævi eftir því að 
koma til Íslands og ætlar að 
dvelja hér í fimm daga. 

Bandaríski tónlistarmaðurinn John 
Grant spilar á tónlistarhátíðinni 
Iceland Airwaves um helgina. Þrátt 
fyrir að eiga ekki að spila fyrr en á 
laugardaginn ætlar að hann fljúga 
hingað í dag enda segist hann hafa 
beðið eftir því hálfa ævi að koma 
til Íslands.

„Mig langar að keyra eitthvað 
upp í sveit, út í óbyggðirnar. Ég 
heyrði íslenska tónlist fyrst á 
níunda áratugnum, þegar Sykur-
molarnir urðu vinsælir. Síðan bjó 
ég í Þýskalandi í sex ár. Á fyrstu 
önninni sem ég var þar, árið 1988, 
átti ég vin sem fór til Íslands. Hann 
sýndi mér myndir sem hann hafði 
tekið þar og mér fannst það falleg-
ustu myndir sem ég hafði á ævinni 
séð. Þannig að mig hefur langað að 
fara til Íslands í tvo áratugi og ég 
er virkilega, virkilega spenntur,“ 
segir Grant í viðtali við Frétta-
blaðið.

Undirbýr nýja plötu
Hann hefur verið á stífu tónleika-
ferðalagi um heiminn undanfarið 
til að kynna fyrstu sólóplötu sína, 
Queen of Denmark, sem var af 
mörgum talin ein sú besta á síð-
asta ári. Þar á meðal var hún valin 
plata ársins í breska tímaritinu 
Mojo. Á plötunni sveimaði barítón-
rödd Grants yfir fallegum melódí-
um undir áhrifum frá bandarískri 
þjóðlagatónlist áttunda áratugar-
ins. 

„Ég er búinn að vera í fríi síð-
ustu þrjár vikur. Ég var í koti á 
Suðvestur-Englandi að semja lög á 
næstu plötu sem var mjög huggu-
legt. Ég verð á tónleikaferð í októ-
ber og nóvember en eftir það ætla 
ég að hitta fjölskylduna mína. Ég 
hef ekki hitt hana í eitt og hálft ár 
og verð með henni á þakkargjörðar-
hátíðinni. Vonandi byrja ég síðan 
að taka upp næstu plötu í janúar 
í Texas.“ Bandaríska hljómsveit-
in Midlake spilar undir á plötunni 
eins og á þeirri síðustu. Aðspurður 
telur hann að nýi gripurinn verði 
örlítið myrkari en Queen of Den-
mark og líst vel á það efni sem 
komið er í sarpinn.

Einum of tilfinningaríkur
Queen of Denmark var afar pers-
ónuleg plata þar sem Grant gerði 
upp fortíðina og söng um baráttu 
sína við áfengis- og eiturlyfjafíkn, 
misheppnuð ástarsambönd og um 
það hvernig hann tókst á við sam-
kynhneigð sína. Þar hjálpaði það 
honum ekki að vera alinn upp hjá 
trúaðri fjölskyldu í Miðvestur-
ríkjum Bandaríkjanna. „Það erf-
iðasta við að semja svona plötu 
er að þurfa að hugsa um hlutina 
sem þú hefur gengið í gegnum og 
færa þá út í dagsljósið. Ég er mjög 
ástríðufullur varðandi allt sem ég 
geri, hvort sem það er að borða skál 
af morgunkorni, kynnast einhverri 
manneskju eða læra tungumál. Ég 
er frekar tilfinningarík persóna, 
meira en ég vildi helst vera. Stund-
um er ég öfundsjúkur út í menn 
sem eru mjög afslappaðir og sýna 
ekki tilfinningar sínar. Stundum 
vildi ég að ég væri þannig en svo-
leiðis er ég bara ekki,“ segir hann. 
„Það er mikilvægt að stjórna til-
finningunum en líka að geta sleppt 
þeim lausum. Þetta er eins og í 
reiptogi. Ég held að ég gæti ekki 

skapað þessa tónlist ef ég væri eitt-
hvað öðruvísi en ég er þannig að ég 
er búinn að sætta mig við þennan 
hluta af sjálfum mér.“

Rússneskumælandi poppari
Grant ákvað að taka upp sína fyrstu 
sólóplötu eftir að vinir hans í Mid-
lake höfðu gengið á eftir honum 
lengi. Áður hafði Grant verið for-
sprakki sveitarinnar The Czars 
sem náði ekki að slá í gegn. „Ég var 
hræddur við að taka þessa áhættu. 

Ég hafði mínar efasemdir um tón-
listarbransann og hugsaði með 
mér að kannski hentaði hann mér 
ekki. Ég hugsaði að mér hefði ekki 
gengið vel í tónlistinni vegna þess 
að ég væri ekki nógu góður og að 
ég væri kannski orðinn of gamall. 
Ég átti ekki neitt, ekki hús, bíl eða 
sparifé og var ekki heilsuhraustur. 
Ég bjó í New York þar sem ég var 
búinn að festa rætur,“ segir Grant, 
sem starfaði á veitingastað og var 
að læra að verða túlkur fyrir rúss-
neskt fólk á sjúkrahúsum. „Mér leið 
vel þar en að sama skapi fannst mér 
ég ekki hafa efni á því að missa af 
þessu tækifæri.“

Fílar Sykurmolana og Gus Gus
Grant segist í æsku hafa hlustað á 
alls konar tónlist. Sykur molarnir 
og platan Life ś Too Good kom sterk 
inn á unglingsárunum. „Það var 
mjög mikilvæg plata í þróun minni 
sem tónlistarmaður,“ segir hann. 

Sem barn hlustaði hann mikið 
á ABBA á meðan foreldrar hans 
spiluðu The Carpenters, John 
Denver og Oliviu Newton-John og 
bræður hans voru miklir aðdáend-
ur Kiss. Seint á níunda áratugn-
um og í byrjun þess tíunda hreifst 
hann upp úr skónum af gítarrokki 
Pixies og The Breeders og á tíunda 
áratugnum kynntist hann Gus 
Gus. „Það er ein uppáhalds hljóm-
sveitin mín. Allt sem þeir gera er 
æðislegt,“ segir hann og er einn-
ig hrifinn af Björk: „Fyrstu tvær 
plöturnar eru sérstaklega góðar 
og síðan er Homogenic frábær, 
eins og Vespertine. Hún er algjört 
náttúruafl,“ segir hann um söng-
konuna. 

Þessa dagana hlustar Grant 
mikið á Whomadewho frá Dan-
mörku og Zombie Zombie frá 
Frakklandi. Hann hrífst mikið af 
elektrónískri tónlist og útilokar 
ekki að byrja á hliðarverkefni til 
að veita þessum áhuga sínum frek-
ari útrás.

Vill íslenskt rok
Spurður hvort hann ætli að sjá ein-
hverja tónleika á Airwaves segir 
hann: „Ég hef ekki skoðað hverjir 
spila. Ég myndi vilja sjá Jóhann 
Jóhannsson og Björk. En mest af 
öllu vil ég bara labba úti í náttúr-
unni, hugsa og horfa á landslagið. 
Vonandi verður mjög mikill vind-
ur líka. Þú getur ekki ímyndað þér 
hversu spenntur ég er að koma til 
Íslands, ég er búinn að bíða lengi 
eftir því.“ 

Tónleikar Johns Grant verða í 
Norðurljósasalnum í Hörpunni á 
laugardagskvöld og hefjast þeir 
klukkan klukkan 0.10.

 freyr@frettabladid.is 

Beðið í 20 ár eftir Íslandi

HLAKKAR TIL John Grant hlakkar mikið til að koma til Íslands og kynnast því sem 
náttúran hefur upp á að bjóða.  MYND/SAMUEL KIRSZENBAUM

Stundum er ég öf-
undsjúkur út í menn 

sem eru mjög afslappaðir og 
sýna ekki tilfinningar sínar.
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SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 8 - 10.20  12
WHAT´S YOUR NUMBER LÚXUS  KL. 5.40  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10.30  16
KILLER ELITE LÚXUS  KL. 8 - 10.30  16
RAUÐHETTA 2 ÍSL  KL. 4  L
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL  KL. 4 - 6  L
ELDFJALL  KL. 5.45  L
ABDUCTION  KL. 8 - 10.20  12
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 8 - 10.15  7
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 5.50  L
SPY KIDS 4 IN 4D  KL. 3.30  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL  KL.3.30  L

WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 6 - 8 - 10  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10  16 
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 6  7

WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
I DON´T KNOW HOW SHE DOES IT  KL. 5.40  L
PROJECT NIM  KL. 8 L
LE HAVRE  KL. 6 - 10 L
BOBBY FISHER  KL. 8 - 10 L
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L

MÖGNUÐ 
SPENNUMYND 
Í ANDA BOURNE

KILLER ELITE 5.50, 8 og 10.20(POWER)

ABDUCTION 8 og 10.20

RAUÐHETTA 2 - 3D 6 - ISL TAL

JOHNNY ENGLISH 6, 8 og 10.20

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

700 kr.700 kr.
700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

950 KR. Í 3D950 KR. Í 3D
gleraugu seld sérgleraugu seld sér

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

POWERSÝNING

KL. 10.20
 

K.I. - Pressan.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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L

16

7

L
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KRINGLUNNI

12

12

12

REAL STEEL kl. 5:20 - 8 -  10:40 2D
THE LION KING m/ísl tali kl. 5:30 3D
DRIVE kl. 5:30 - 8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 5:30 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
SHARK NIGHT kl. 10:30 3D

AKUREYRI

16

16

12

L

L

L

KONUNGUR LJÓNANNA 3D kl. 6  3D
REAL STEAL kl. 8  2D
CONTAGION kl. 10:10  2D
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6  2D
HRAFNAR SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 8  2D
SHARK NIGHT kl. 10:10 3D

12

12

L

L

KEFLAVÍK

REAL STEEL kl. 6 - 8 - 10:40 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 8 - 10:40 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:40 2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 5:50 2D
HRAFNAR, SÓLEYJAR OG MYRRA kl. 6 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
DRIVE kl. 8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8:30 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:40 2D

REAL STEEL kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:20 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
THE LION KING - 3D ótextuð M/ Ensku. Tali kl. 8 3D
DRIVE kl. 10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6  2D

REEL STEEL kl. 5:30 - 8 - 10:10
JOHNNY ENGLISH kl. 8
ABDUCTION kl. 10:10
THE LION KING kl. 6

12

L

16

14

REAL STEEL kl. 5:30 - 8 - 10:30
DRIVE kl. 8
30 MINUTES OR LESS kl. 10:10
ALGJÖR SVEPPI kl. 6

SELFOSS



www.husa.is

Taktu til 
fyrir jólin!

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

Afsláttur gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“
enda er það lægsta verð sem við bjóðum á hverjum tíma.

Nánar á husa.is

Black&Decker stingsög
B&D KS400E
450W, stiglaus hraði.
5245415

LÆGSTALÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

Black&Decker rafhlöðuborvél
12V, tvær rafhlöður .
5245999

Hillurekki Raxa 
5 hillur, 180x90x45.
Burðarþol 175 kg.
5803665

Höggborvél
Power Plus 580 W 
13 mm flýtipatróna
5245308

25%
afsláttur*

um land allt

Öll 

innimálning

Allt á sinn stað!
Úrval af geymslu- 

og bílskúrshillum.
Verð frá 5.495

2.995

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

VIÐ
MÆLUM MEÐ

VIÐ
MÆLUM MEÐ

9.995

11.995

VIÐ
MÆLUM MEÐ

7.995

Einungis 3% lántökugjald af upphæðinni og 325 kr. greiðslugjald
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sport@frettabladid.is

– Lifið heil

www.lyfja.is
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afsláttur 
af Flux flúormunnskoli 
fyrir börn og fullorðna

Lægra
verð 
í Lyfju

Flux: 0,2% Naf flúormunnskol
Flux Junior: 0,05% Naf flúormunnskol
Flux Klorhexidin: 0,12% klórhexidín og 0,2% Naf Gildir til 16. október

SIF ATLADÓTTIR  leikmaður Kristianstad, hefur spilað sinn síðasta leik í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta á þessu tímabili, eftir 
að hún fékk rautt spjald í 2-3 tapi Kristianstad á móti Kopparbergs/Göteborg á útivelli í næstsíðustu umferðinni í gær. Margrét Lára 
Viðarsdóttir lagði upp eitt marka Kristianstad. Kopparbergs/Göteborg komst á topp deildarinnar með þessum sigri en liðið er með 
tveggja stiga forskot á LdB FC Malmö, lið Þóru B. Helgadóttur og Söru Bjarkar Gunnarsdóttur, sem á leik inni í kvöld. 

FÓTBOLTI „Við erum búnir að 
ræða bæði við Zoran Daníel 
Ljubicic og Gunnar Oddsson. 
Það er okkar von að þeir taki 
þetta að sér saman,“ sagði 
Þorsteinn Magnússon, formaður 
knattspyrnudeildar Keflavíkur, 
en Keflvíkingar eru að leggja 
lokahönd á þjálfaramálin hjá sér.

Stefnan var að klára málið 
fyrir síðustu helgi en það gekk 
ekki upp. Þorsteinn sagði að 
hugsanlega yrði gengið frá 
ráðningu á þeim félögum í dag.

Á meðan hafa leikmannamál 
félagsins setið á hakanum, en 
fjöldi reynslumikilla leikmanna 
liðsins er að klára sinn samning.

Þar á meðal er Guðmundur 
Steinarsson, sem eflaust er 
eftirsóttur af fleiri félögum.

„Ég er mjög rólegur yfir þessu. 
Ég ætla að sjá hvernig þessi 
þjálfaramál fara áður en ég tek 
einhverja ákvörðun. Mér líst 
ágætlega á að Zoran og Gunnar 
taki við liðinu,“ sagði Guðmundur 
en kitlar það ekkert að prófa nýtt 
lið?

„Jú, það gerir það alltaf en 
maður verður líka að vera 
skynsamur og hugsa hvað sé best 
fyrir sig. Ég er ekkert að drífa 
mig.“ - hbg

Þjálfaramál Keflavíkur:

Ráða kannski 
þjálfara í dag

ZORAN DANÍEL Hér í leik með Keflavík 
árið 2004. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI „Ég er bara 
samningslaus leikmaður að 
skoða mína möguleika. Þannig 
er staðan hjá mér í dag,“ 
sagði Ólafur Örn Bjarnason, 
fráfarandi þjálfari Grindavíkur, 
en hann á enn eftir að ganga 
frá leikmannasamningi og ekki 
er víst að hann spili áfram með 
Grindavík.

„Ég mun taka mér tíma 
í að skoða mín mál. Ég er 
samningslaus við Grindavík 
og það verður að semja við mig 
upp á nýtt þar ef ég á að vera 
áfram hjá félaginu. Ég mun sjá 
til hvernig þjálfaramálin fara 
þar og annað áður en ég ákveð 
mig. Á meðan er ég samningslaus 
leikmaður í leit að liði.“

Ólafur Örn fór til útlanda í frí í 
gær og verður utan í tvær vikur. 
Hann mun líklega ekki ganga 
frá sínum málum fyrr en hann 
kemur aftur heim.    - hbg

Ólafur Örn Bjarnason:

Skoðar sína 
möguleika

ÓLAFUR ÖRN Hugsar sinn gang þessa 
dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
körfuboltakona hefur stigið mörg 
tímamótaskref fyrir íslenska 
kvennakörfu þrátt fyrir ungan 
aldur og hún mun taka eitt í við-
bót í Kraká í Póllandi á morgun. 
Hún er á sínu fyrsta ári með sló-
vakísku meisturunum í Dobri 
Anjeli og eftir létta sigra í deild-
inni er komið að því að mæta 
pólsku meisturunum í Wisla 
Kraká í fyrsta Euroleague-leik 
tímabilsins. 

„Þetta er mjög spennandi. 
Maður finnur það á æfingunum 
og á stjórninni að alvaran er að 
byrja. Við erum búnar að spila 
þrjá leiki í deildinni en pressan 
er núna orðin meiri á æfingum,“ 
segir Helena, sem kann vel við sig 
og liðsfélagana. 

„Mér líður mjög vel og liðs-
andinn er rosalega skemmtileg-
ur. Við búum nánast allar í sömu 
byggingunni og það er stemmn-
ing í kringum það,“ segir Helena, 
sem er farin að spreyta sig í 
slóvakískunni.

„Ég er alltaf að fá hrós fyrir 
að ég sé dugleg að tala en ég er 
farin að geta talið upp í tuttugu og 
farin að skilja flest á körfubolta-
vellinum. Þetta tungumál er samt 
rosalega flókið,“ segir Helena, en 
hún verður ekki í byrjunarliðinu 
í Póllandi.

„Ég er búin að byrja inn á í 
flestum leikjum en eftir smá spjall 
við þjálfarann vill hann að ég 
komi inn sem sjötti maður,“ segir 
Helena, sem fékk þó skýr skilboð 
um að hún væri að standa sig vel 
og ætti bara að halda sínu striki. 

Helena spilaði við góðan orð-
stír með TCU undanfarna fjóra 
vetur í bandaríska háskólabolt-
anum en er nú að stíga sín fyrstu 

spor sem atvinnumaður. „Maður 
þarf að breyta hugarfarinu því í 
háskólanum snérist þetta alltaf 
um að læra og læra meira. Það 
var ekki eins mikið pressuástand 
en núna er búið að setja mikla pen-
inga í mig þannig að mér er ætlað 
að gera mitt besta og helst meira 
en það. Það er fullt af góðum leik-
mönnum og ég get aldrei slakað á. 
Það er aldrei tími, hvort sem ég 
er í vörn eða sókn,“ segir Helena. 

Helena og félagar hafa byrjað 
tímabilið vel heima fyrir, en liðið 
er með þrjá stóra sigra í fyrstu 
þremur leikjum sínum. Helena 
var með 17 stig í 85 stiga sigri á 
Roznava um helgina. 

„Það eru kannski tvö til þrjú góð 
lið í slóvakísku deildinni en hingað 

til höfum við verið að vinna með 
70 til 80 stigum. Við erum búnar 
að fá fullt af fínum æfingaleikjum 
í bland við þessa rústleiki,“ segir 
Helena. Mótherjinn á morgun er 
sterkur, enda búinn að komast í 
átta liða úrslit Euroleague undan-
farin tvö tímabil.

„Leikmennirnir eru allir eldri 
og reyndari, en við ættum að 
geta hlaupið á þær og reynt að 
nota okkar styrkleika. Við erum 
með ungt lið en við erum ferskar 
og ættum að vera búnar að spila 
okkur vel saman undanfarið. Ég 
hef þá tilfinningu að við eigum 
góðan möguleika á miðvikudag-
inn ef við spilum eins vel og við 
getum,“ segir Helena að lokum.
 ooj@frettabladid.is

Finn það á æfingunum 
að alvaran er að byrja
Helena Sverrisdóttir verður á morgun fyrsta íslenska körfuboltakonan sem 
spilar í Euroleague-deildinni, Meistaradeild kvennakörfuboltans, þegar hún 
og félagar hennar í slóvakíska liðinu Dobri Anjeli skella sér til Póllands.

SPILAR NÚMER 24 Helena Sverrisdóttir, sem er jafnan númer 4, spilar í nýju númeri 
með slóvakíska liðinu Dobri Anjeli.

FÓTBOLTI Riðlakeppni undankeppni 
EM lýkur í kvöld en Ísland og 
England eru tvær af þeim þjóðum 
sem hafa þegar lokið keppni. 
Fimm sæti á EM eru í boði á 
lokakvöldinu en England, Spánn, 
Þýskaland, Ítalía og Holland hafa 
þegar tryggt sig inn á EM auk 
gestgjafa Póllands og Úkraínu. 

Tvö af þessum fimm sætum 
gætu komið í hlut liða í íslenska 
riðlinum. Danmörk og Portúgal 
mætast á Parken í hreinum 
úrslitaleik um sigurinn í riðlinum, 
þar sem Portúgölum nægir 
jafntefli. Liðið í öðru sæti á hins 

vegar mjög góðan möguleika á því 
að komast beint áfram sem liðið í 
2. sæti sem nær bestum árangri. 
Hin átta liðin sem lenda í öðru sæti 
í sínum riðli fara síðan umspil um 
fjögur laus sæti á EM. 

Danir eru sem stendur í öðru 
sæti í okkar riðli en eru það lið 
sem státar af bestum árangri 
í öðru sætinu. Ef Svíar vinna 
Hollendinga gæti það breyst en 
Króatar og Rússar (ef þeir vinna 
ekki sinn riðil) gætu einnig 
blandað sér í baráttuna, þótt mikið 
þurfi reyndar að gerast til þess að 
svo verði. - óój

Fimm sæti á EM í boði á lokakvöldi riðlakeppninnar:

Tvö upp úr okkar riðli?

FIMLEIKAR Viktor Kristmannsson, 
fimleikamaður úr Gerplu, lifir 
í voninni um að vinna sér inn 
keppnisrétt á ÓL í London. Viktor 
er á leiðinni á úrtökumót fyrir 
leikana en hann náði bestum 
árangri íslensku strákanna á 
HM í áhaldafimleikum í Japan. 
Viktor fékk 79.164 stig og varð 
í 113. sæti í fjölþraut en hann 
náði sínum besta árangri á 
árinu á bæði svifrá og á gólfi. 
Bjarki Ásgeirsson varð í 124. 
sæti með 77.465 stig og Róbert 
Kristmannsson varð í 128. sæti 
með 77.064 stig. - óój

Viktor Kristmannsson:

Fer á úrtöku-
mót fyrir ÓL

VIKTOR KRISTMANNSSON Endaði í 113. 
sæti á HM í áhaldafimleikum. 

KÖRFUBOLTI Haukur Helgi Pálsson, 
19 ára leikmaður Manresa, var í 
byrjunarliðinu í 71-59 sigri á 
Joventut í sínum fyrsta leik 
í spænsku úrvalsdeildinni 
í körfubolta um helgina en 
þessa deild telja flestir vera þá 
sterkustu í Evrópu. Haukur var 
með tvö stig og þrjú fráköst á 21 
mínútu í góðum heimasigri. 

Leik Jóns Arnórs og félaga í 
CAI Zaragoza, sem átti að fara 
fram um helgina, var hins vegar 
frestað vegna deilumála mótherja 
liðsins, Valladolid, og FIBA, um 
félagaskipti leikmanna. - óój

Haukur Helgi með Manresa:

Í byrjunarliði í 
fyrsta leiknum

FÓTBOLTI Ásmundur Arnarsson 
hætti í gær með 1. deildarlið 
Fjölnis og gerði þriggja ára samn-
ing um að taka við Pepsi-deildar-
liði Fylkis. Fjölnismenn stóðu 
ekki í vegi fyrir honum og réðu 
síðan strax í gær aðstoðarmann 
hans undanfarin þrjú ár, Ágúst 
Þór Gylfason, sem eftirmann 
hans.

„Það hefur hver sinn vitjunar-
tíma og þessi sjö ár eru búin að 
vera frábær fyrir mig í Grafar-
voginum og ég kveð hann með 
söknuði. Ég hugsaði málið vel 

þegar þetta tækifæri bauðst og 
mat það svo að það væri rétti 
tímapunkturinn að stíga frá því 

verkefni og takast á við nýja 
áskorun,“ sagði Ásmundur.

„Það er fullt af efnilegum strák-
um í Fylki sem verður spennandi 
að vinna með. Vonandi náum við 
að bæta passlega vel og púsla inn 
í þetta þannig úr verði sterkur 
hópur,“ segir Ásmundur en verð-
ur ekki mikil breyting hjá Fylkis-
liðinu að hann komi í staðinn fyrir 
Ólaf Þórðarson.

„Það hefur hver sína leið til að 
ná sínu fram og það er rétt að við 
Óli Þórðar erum ólíkar týpur,“ 
segir Ásmundur.  - óój

Ásmundur Arnarsson hætti með Fjölni og skrifaði undir þriggja ára samning við Fylki:

Við Óli Þórðar erum ólíkar týpur

ÁSMUNDUR ARNARSSON Skrifaði undir í 
gær.  FRÉTTBLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON
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9:00 (60 mín)

17:30 (90 mín)
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6:15 (60 mín)

9:00 (60 mín)

17:30 (90 mín)

21:00 (60 mín)
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18:00 (90 mín)

20:00 (60 mín)

12:00 (60 mín)

18:00 (90 mín)
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6:15 (90 mín)

9:00 (90 mín)

17:30 (75 mín)

21:00 (60 mín)

MÁNUDAGUR MIÐVIKUDAGURÞRIÐJUDAGUR FIMMTUDAGUR FÖSTUDAGUR

4 vikur

6 mán áskrift

12 mán áskrift og 
kaupauki

10 tíma klippikort

VERÐSKRÁ

13.900 kr.

11.900 kr. á mán

7.900 kr. á mán

12.000 kr. / 8.500 kr. fyrir meðlimi Sporthússins

ÚRVAL TÍMA OG AUKIN FJÖLBREYTNI

www.hotyoga.is

Ótakmarkaður aðgangur í alla Hot Yoga tíma í töflu.

Nýjungar í æfingum: 
Ashtanga Yoga, Shivananda Yoga, Vinyasa flæði og 
Bikram Yoga NÝJUNG - HOT YOGA ÁSKRIFT!
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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

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

10.30 EastEnders  11.00 Keeping Up Appearances  
11.30 Fawlty Towers  12.00 ‘Allo ‘Allo!  12.30 ‘Allo 
‘Allo!  12.55 Dalziel and Pascoe  13.45 Dalziel and 
Pascoe  14.35 Keeping Up Appearances  15.05 
Keeping Up Appearances  15.35 ‘Allo ‘Allo!  16.05 
‘Allo ‘Allo!  16.30 Fawlty Towers  17.00 Fawlty 
Towers  17.35 The Inspector Lynley Mysteries  
18.20 The Inspector Lynley Mysteries  19.10 Top 
Gear  20.00 The Graham Norton Show  20.45 QI  
21.15 Gavin & Stacey  21.45 Skavlan  22.40 The 
Graham Norton Show  23.25 Top Gear  

10.10 Horisont  10.35 Dage i haven  11.05 Vores 
Liv: Bidt af naturen  11.35 Aftenshowet  12.30 Et 
liv uden stoffer  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.10 Himmelblå  14.00 Benjamin Bjørn  
14.15 Den travle by  14.30 Lille Nørd  15.00 
Hercule Poirot  15.50 DR Update - nyheder og 
vejr  16.00 Vores Liv: Skattejægerne  16.30 TV 
Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 
Hammerslag  18.30 Bonderøven  19.00 TV Avisen  
19.25 Kontant  19.50 SportNyt  20.00 Wallander: 
Præsten  21.25 Borgen  04.00 Molly Monster  

18.15 Að norðan 21.00 Bæjarstjórnar-
fundur

11.35 Urix  12.00 Nyheter  12.05 Norge rundt  
12.30 Migrapolis  13.00 Nyheter  13.10 Dallas  
14.00 Nyheter  14.10 Matador  15.00 Nyheter  
15.10 Tingenes tilstand  15.40 Oddasat - nyheter 
på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  
17.45 Magasin  18.15 Program ikke fastsatt  18.45 
Extra-trekning  18.55 Distriktsnyheter  19.00 
Dagsrevyen 21  19.30 Brennpunkt  20.30 Folk i 
farta  21.00 Kveldsnytt  21.15 Lydverket  21.45 
Elskerinner  22.45 Lindell: Drømmefangeren  

16.00 Íslenski boltinn (e)

16.40 Leiðarljós

17.25 Tóti og Patti (27:52)

17.35 Þakbúarnir (26:52)

17.47 Skúli skelfir (9:52)

17.58 Jimmy Tvískór (19:26)

18.20 Táknmálsfréttir

18.30 Laus og liðugur (8:20)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 360 gráður

20.40 Svona á ekki að lifa (3:6) (How 
Not to Live Your Life) Bresk gamanþáttaröð 
um ungan og taugaveiklaðan einhleypan 
mann með fjörugt ímyndunarafl sem á erfitt 
með að fóta sig í lífinu.

21.15 Djöflaeyjan Fjallað verður um leik-
list, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi 
og gagnrýnum hætti.  Einnig verður farið yfir 
feril einstakra listamanna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Njósnadeildin (6:8) (Spooks IX) 
Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit innan 
bresku leyniþjónustunnar MI5. Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi barna.

23.15 Anna Pihl (5:10) (Anna Pihl) 
Dönsk þáttaröð um erilsamt starf lögreglu-
konunnar Önnu Pihl. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna. 

00.00 Kastljós (e)

00.30 Fréttir

00.40 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (49:175)

10.15 Extreme Makeover: Home 
Edition (21:25)

11.00 Hot In Cleveland (2:10)

11.25 Wonder Years (15:23)

11.50 Monk (14:16) 

12.35 Nágrannar

13.00 American Idol (32:39)

14.00 American Idol (33:39)

14.50 Sjáðu

15.20 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (3:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Næturvaktin

19.50 Ástríður (10:12)

20.20 Two and a Half Men (9:16) 

20.40 Mike & Molly (5:24) Stórskemmti-
legir gamanþættir úr smiðju Chucks Lorre og 
fjalla um Mike og Molly, tvo ofurvenjulega 
og viðkunnanlega einstaklinga sem kynnast 
á fundi fyrir fólk sem glímir við matarfíkn, og 
verða ástfangin upp fyrir haus. Saman standa 
þau í baráttunni gegn öllum fordómunum og 
lélega offitugríninu.
21.05 Chuck (4:24) 
21.50 Terra Nova
22.35 Community (1:25)
23.00 Daily Show: Global Edition
23.30 Borgarilmur (7:8)
00.05 Cougar Town (12:22)
00.30 Grey‘s Anatomy (1:22)
01.15 True Blood (11:12)
02.05 Satisfaction (4:10)
02.55 Ocean‘s Twelve
04.55 Nip/Tuck (16:19)
05.40 NCIS: Los Angeles (24:24)

19.30 The Doctors (131:175)

20.15 Grey‘s Anatomy (24:24)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Covert Affairs (1:11) Ný þáttaröð í 
anda Chucks um unga konu sem ráðin er til 
starfa hjá bandarísku leyniþjónustunni, CIA. 
Annie Walker er nýliði hjá CIA og enn í þjálf-
un þegar hún er skyndilega kölluð til starfa.

23.10 Big Love (7:9)

00.05 Weeds (13:13)

00.35 Næturvaktin

01.05 Ástríður (10:12) 

01.35 Týnda kynslóðin (8:40)

02.05 Grey‘s Anatomy (24:24)

02.50 The Doctors (131:175)

03.35 Sjáðu

04.00 Fréttir Stöðvar 2 

04.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu

18.05 Danmörk - Portúgal BEINT

20.15 Þýski handboltinn: Hamburg - 
Flensburg

21.40 OneAsia Tour - Highlights 
Samantekt frá því besta og markverðasta 
sem gerðist á nýjasta mótinu í OneAsia 
mótaröðinni í golfi.

22.35 Danmörk - Portúgal

00.20 Þýski handboltinn: Hamburg - 
Flensburg

17.40 Premier League Review 2011/12

18.35 Alfonso

19.00 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá hinum ýmsu hliðum.

19.30 Blackburn - Arsenal

21.20 Sunderland - Stoke

23.10 Football League Show

23.40 Man. City - Swansea

11.15 Skavlan  12.15 Sångpärlor  12.25 Världens 
Barn  12.30 Gycklarnas afton  14.00 Rapport  
14.05 Gomorron Sverige  14.30 Barn till varje pris?  
15.25 Flugor  15.30 Sverige idag  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport  18.00 Vem tror du att du 
är?  19.00 Världens Barn  19.05 Landet Brunsås  
19.35 Hübinette  20.05 Dox  21.40 Stulen identi-
tet  22.30 Rapport  22.35 Hetta  00.40 Rapport  
00.45 Ensam på scen: Greg Giraldo 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 
Svartar tungur

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með 
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Þjóðlagahátíðin á 
Siglufirði 2011 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú 14.00 Fréttir 
14.03 Sker 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Hraunfólkið 15.25 Málstofan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 20.30 
Í heyranda hljóði 21.20 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Fimm 
fjórðu 23.05 Matur er fyrir öllu 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.00 ESPN America 08.10 Frys.com 
Open (1:4) 11.10 Golfing World 12.00 Golf-
ing World 12.50 Frys.com Open (1:4) 15.50 
Inside the PGA Tour (40:45) 16.15 Ryder 
Cup Official Film 2010 17.35 Golfing World 
18.25 PGA Tour - Highlights (36:45) 19.20 
THE PLAYERS Official Film 2011 (1:1) 20.10 
The Open Championship Official Film 2011 
(1:1) 21.10 Presidents Cup Official Film 
2009 (1:1) 22.00 Golfing World 22.50 US 
Open 2002 - Official Film 23.50 ESPN Am-
erica

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.30 Parenthood (8:22) (e)

17.20 Rachael Ray

18.05 Got To Dance (7:21) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (16:50) (e)

19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (3:22)

19.45 Will & Grace - OPIÐ (21:24)

20.10 Outsourced (5:22)

20.35 The Marriage Ref (7:10) Bráð-
skemmtileg þáttaröð þar sem stjörnudóm-
stóll leysir úr ágreiningsmálum hjóna.

21.25 Nýtt útlit (5:12) Þessir vinsælu 
þættir snúa nú aftur með breyttu sniði. Þau 
Jóhanna, Hafdís og Ási aðstoða ólíkt fólk að 
ná fram sínu besta í stíl og útliti.

21.55 Nurse Jackie (2:12)

22.25 United States of Tara (2:12)

22.55 Jimmy Kimmel

23.40 Tobba (3:12) (e)

00.10 CSI: New York (17:22) (e)

01.00 Leverage (15:16) (e)

01.45 Smash Cuts (37:52) (e)

02.05 Will & Grace (21:24) (e)

02.25 Everybody Loves Raymond 
(3:22) (e)

02.45 Pepsi MAX tónlist

08.15 Someone Like You 

10.00 Jerry Maguire 

12.15 Lína Langsokkur 

14.00 Someone Like You 

16.00 Jerry Maguire 

18.15 Lína Langsokkur 

20.00 Angels & Demons 

22.15 Turistas 

00.00 The Vanishing 

02.00 The Number 23 

> Stöð 2 kl. 22.35

Community

Drepfyndinn gamanþáttur um 
sjálfumglaðan lögfræðing sem missir 
lögfræðiréttindin sín og neyðist til að 
setjast á ný á skólabekk. Þar kynnist 
hann heldur betur skrautlegum hópi 
samnemenda og nýtir sér óspart 
alla klækina sem hann hefur 
lært af lögmannsstarfinu. Með 
aðalhlutverk fer John McHale, 
sem er ört vaxandi stjarna í 
Hollywood.

Það mun hafa verið á útmánuðum að undir-
ritaður uppgötvaði að loftnet það er bar honum 
sjónvarpsdagskrána var í sundur. Þetta olli 
áhorfsrofi, enda löngu sannað að sjónvarp er 
óþarfi á sumrin. Aðrir heimilismeðlimir gerðust 
hins vegar þó nokkuð háværir eftir því sem leið 
á sumarið, en þvermóðska húsbóndans stóðst 
allt slíkt þar til leið á haustmánuð. Var þá ráðist 
í viðgerðir á loftnetinu sem tóku um fimm 
mínútur. Síðan þá er oftar kveikt á sjónvarp-
inu en áður, eðlilega kannski.

Nú ber svo við að í umræddu sjónvarps-
tæki má horfa á aragrúa stöðva. Allsherjar-
þing Sameinuðu þjóðanna gæti skemmt 
sér í stofunni fyrir framan tækið; slíkt er 

úrval efnis og tungumála sem í boði eru. 

Þrátt fyrir oft og tíðum ágætt íslenskt sjónvarps-
efni, og, oftar og tíðar, óágætt íslenskt sjón-
varpsefni, hefur sjónvarpið æ oftar verið stillt á 
stöð eina engilsaxneska. BBC Entertainment, 
nánar tiltekið.

Fyrir nú utan alla þá eðla gamanþætti sem 
þar eru endursýndir í belg og biðu er þar að 
finna snilldarþáttinn Live at the Apollo. Þetta 
eru ekki flóknir þættir, uppi á sviði stendur fólk 
og segir brandara, fólk situr í salnum, sem og 
heima fyrir, og hlær. Það finnst mér gaman. Það 
er nefnilega assgoti gaman að hlæja að góðu 
gríni og á því er engill hörgull í títtnefndum 
þáttum. Menn mega því skammast yfir sjón-
varpsdagskránni að vild fyir mér. Ég bregð mér í 
Apollo og hlæ dátt.

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ HLÆR DÁTT

Lífið í Apollo gleður gramt geð

512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512UR

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?



Við bjóðum vaxtalaus lán 

frá Visa og Mastercard í 

allt að 12 mánuði

Settu Toyo harðskeljadekkin undir strax!

Nesdekk - Reykjavík
Fiskislóð 30  / S: 561 4110

Nesdekk - Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9 / S: 420 3333

Bílabúð Benna dekkjaþjónusta
Tangarhöfða 8 / S: 590 2000

Umboðsmenn um land allt

Sérfræðingar í bílum

Reykjanesbæ

Reykjavík
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Tilboð í Október

Litun og plokkun kr. 2900,-
Brasilískt vax kr. 3400,- 

Kókos líkamsskrúbb kr. 5500,- 
Fótsnyrting kr. 4400,-

FÉSBÓKIN

„Ætli það séu 
ekki rétt rúm 
20 ár síðan 
þáverandi 
kærasta mín og 
síðar fyrrver-
andi eiginkona 
gerði fram-
takslausum 
unnusta sínum 

þann greiða að skreppa niður á 
Hagstofu og skrá hann úr þjóð-
kirkjunni yfir í hið hugljúfa Ása-
trúarfélag. Langar samt pínu til 
þess að skrá mig í kirkjuna bara 
til þess að geta skráð mig úr 
henni aftur.“

Þórarinn Þórarinsson blaðamaður.

„Þetta er alveg fáránlegt. Ég eigin-
lega trúði þessu ekki fyrst,“ segir 
rithöfundurinn Óttar M. Norð-
fjörð. 

Hann og metsöluhöfundurinn 
Arnaldur Indriðason gefa út 
hvor sína sakamálasöguna eftir 
þrjár vikur þar sem sögusviðið 
er heimsmeistaraeinvígið í skák 
á milli Bobby Fischer og Boris 
Spasskí í Laugardalshöll 1972.

Óttar, sem hefur verið kallaður 
krónprins íslenskra glæpasagna, 
frétti af bók Arnaldar þegar vinur 
hans benti honum á viðtal við „kon-
ung íslensku spennusögunnar“ 
í Morgunblaðinu fyrir skömmu. 
„Hefði hann gefið út sína bók fyrir 
einu ári hefði ég hætt við mína 
bók,“ segir Óttar, sem hafði geng-
ið lengi með hugmyndina að sinni 
bók í kollinum.

Bók Arnaldar nefnist Einvígið 
á meðan bók Óttars heitir Lygar-
inn: Sönn saga. Þar með er ekki öll 
sagan sögð því Einvígið var eitt af 
nöfnunum sem komu til greina á 
bók Óttars. „Ég var með lista yfir 
tíu til fimmtán titla og Einvígið 
var á þeim lista. Ég vil ekki vera 
leiðinlegur við Arnald en mér 
fannst það vera of augljós titill á 
skákbók. En þetta er flottur titill.“ 
Fleiri líkindi eru með bókunum, 
því lögreglumenn eru aðalpers-
ónurnar í þeim báðum. Hjá Arn-
aldi er það lærifaðir Erlends en 
hjá Óttari eru persónurnar tvær, 
lögreglumaður sem tengist einvíg-
inu árið 1972 og dóttir hans sem 
í nútímanum rannsakar mál sem 
tengist sama einvígi. 

Óttar telur að fjarlægðin sem er 
komin á þetta mikla skákeinvígi 
hafi haft eitthvað að gera með að 
hann og Arnaldur ákváðu að skrifa 
um það sama. Einnig sú staðreynd 
að Fischer bjó hér á landi síðustu 
ár sín. Fischer var einnig alltaf 

ÓTTAR M. NORÐFJÖRÐ: MEÐ BÓK UM SAMA EFNI OG ARNALDUR

Einvígi krónprinsins og 
kóngsins í jólabókaflóðinu

SKRIFA UM HEIMS-
MEISTARAEINVÍGIÐ 
Óttar M. Norðfjörð og 
Arnaldur Indriðason gefa báðir 
út bækur fyrir jól um heims-

meistaraeinvígi Fischers og 
Spasskís.

„Ég hamaðist í ræktinni og passaði mataræðið 
alveg ofsalega vel til að reyna að líta ekki út 
eins og aumingi,“ segir Guðjón Þorsteinn Pálm-
arsson leikari. 

Guðjón leikur kraftalega vörðinn Leó í sjón-
varpsþáttaröðinni Heimsendi sem frumsýnd 
var á sunnudagskvöld á Stöð 2. Þar er hann með 
aflitað, hvítt hár, stór gleraugu og klæddur í 
hlýrabol sem var einmitt einkennisbúningur 
frægs kraftajötuns um svipað leyti og þættirnir 
eiga að gerast, sjálfs Jóns Páls Sigmarssonar. 
Guðjón viðurkennir að þessi goðsagnakenndi 
íþróttakappi hafi verið hafður til hliðsjónar. 
„Við lögðum eiginlega upp með að Jón Páll væri 
spegilmyndin. Það var bara áttin sem við fórum 
í og við erum ekkert að reyna að breiða yfir 
það,“ segir Guðjón en bætir því við að útlitið sé 
það eina sem þeir tveir eigi sameiginlegt.

Leikarinn varð svo frægur að hitta Jón Pál 
einu sinni, þegar hann var tíu ára, og viður-
kennir að það hafi verið einstök og nánast 
heilög stund. „Hann var náttúrlega hálfguð í 
augum margra,“ segir Guðjón, en hann lagði á 
sig töluverða vinnu til að ná þeim vöðvamassa 
sem Leó skartar í þáttunum og naut meðal 
annars liðsinnis annars leikara, Jóhannesar 
Hauks Jóhannessonar, við að lyfta lóðum. 
Jóhannes Haukur fór einmitt í svipað átak 
fyrir hlutverk sitt í Svörtum á leik og þá var 
Guðjón hjálparhellan. „Það hjálpaði mér heil-
mikið. Menn skiptast á að verða þreyttir og þá 
er gott að einhver sparki í rassinn á manni,“ 
útskýrir Guðjón, sem byrjaði að lyfta hálfu ári 
áður en tökur hófust. „Ég tók þetta síðan mjög 
föstum tökum síðustu tvo til þrjá mánuðina.“ 

 - fgg 

Spegilmynd Jóns Páls í Heimsendi

SLÁANDI LÍKINDI Guðjón 
Þorsteinn sem vörðurinn 
Leó, en fyrirmyndin að útliti 
hans er Jón Páll Sigmarsson 
kraftajötunn.

„nálægur“ í lífi Óttars því faðir 
hans, Sverrir Norðfjörð, sem lést 
fyrir þremur árum, afrekaði það 
að sigra Fischer í fjöltefli árið 
1962. Mynd af þeirra einvígi hékk 
lengi uppi á vegg á heimili Ótt-
ars. „Bókin er virðingarvottur 
við pabba minn og þennan skák-
Fischer-heim.“

En hvað finnst honum um sam-
keppnina við Arnald? „Að vera 

með bók sem er með sama efni og 
þessi sölumaskína okkar er svolít-
ið klikkað. Þetta verða örugglega 
áhugaverðustu bókajól sem ég hef 
tekið þátt í,“ segir Óttar, sem veit 
ekki til þess að svona lagað hafi 
gerst áður í íslenskri bókmennta-
sögu, hvað þá á sama tíma. „Það 
er spurning hvort við Arnaldur 
tökum ekki skák? Ég skora á 
hann.“ freyr@frettabladid.is

„Það eru nokkrir með aðstöðu 
þarna, en það var farið inn í her-
bergið mitt,“ segir tónlistarmaður-
inn Ragnar Árni Ágústsson.

Brotist var inn í æfingahús-
næði Ragnars síðasta föstudag 
og áætlar hann að hljóðfærum 
og öðrum hlutum að andvirði 250 
þúsund krónur hafi verið rænt. 
Þar á meðal voru harðir diskar 
sem höfðu að geyma upptökur 
sem Ragnar hafði unnið að síðustu 
misseri. „Hljóðnemum var stolið, 
heyrnartólum, kassagítarnum 
mínum og fleira dóti,“ segir hann. 
„Það var verst að missa hörðu 
diskana. Þeir höfðu að geyma upp-
tökur og hugmyndavinnu. Ég er 
búinn að ferðast í kringum landið 
og taka upp læki og fossa, sem tók 
langan tíma.“

Ragnar er saxófónleikari og 
leikur meðal annars undir í Sól-
skuggum Bubba Morthens. Þá 
er annasamasta vika íslenskra 

tónlistarmanna gengin í garð, en 
Iceland Airwaves-hátíðin hefst 
á miðvikudag. Innbrotið kemur 
ekki í veg fyrir að Ragnar komi 
fram með Berndsen, Jónasi Sig og 
Samúel Samúelssyni. „En það er 
hægt að segja að þetta sé búið að 
valda mikilli truflun,“ segir hann.

Ragnar segir að fólk hafi bent 
honum á að tala við Bubba Mort-
hens, sem hafi hjálpað til að leysa 
svipuð mál. „Ég er búinn að tala 
við umboðsmanninn hans, hann 
ætlar að kíkja á þetta fyrir mig,“ 
segir Ragnar og biðlar til þjófanna 
að skila ránsfengnum. „Þeir þurfa 
bara að hringja í mig. Ég gæti sótt 
þetta hvert sem er. Þeir gætu nefnt 
stað og stund og þá væri málið 
dautt.“ - afb

Rændur rétt fyrir Airwaves

LEIÐINDI Brotist var inn til tónlistar-
mannsins Ragnars Árna. Hann vonar að 

ránsfengnum verði skilað.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Eitt það besta í 
svefnherbergið

Gerið GÆÐA- og verðsamanburð

ÞÓR*
Hágæða heilsudýna
7 svæðaskipt tvöfalt pokagormakerfi með góðum
lágbaksstuðningi og mýkra og betra axlasvæði. 
Vönduð yfirdýna með 4cm þrýstijöfnunarefni og eggjabakka. 
Vandaðar steyptar kantstyrkingar sem fullkomna nýtingu á svefnfleti, 
þarf aldrei að snúa við

Stærð  Verð
100x200 104.900 kr.
120x200 124.900 kr.
140x200 139.900 kr.
153x203 149.900 kr.
160x200 154.900 kr.
180x200 174.900 kr.
180x210 189.900 kr.
193x203 199.900 kr.

IQ-CARE*

Ein besta heilsudýna í heimi, háþróuð 
þrýstijöfnunarheilsudýna, með 7 svæðaskiptum 
svefnfleti, mjúk og þægileg við axlasvæði, veitir góðan 
stuðning við lágbakssvæði, fullkomin nýting á svefnfleti, 
þarf aldrei að snúa við

Stærð  Verð 
90x200  144.900 kr.
100x200 149.900 kr.
120x200 164.900 kr.
140x200 179.900 kr.
153x203 179.900 kr.
160x200 199.900 kr.
180x200 229.900 kr.
180x210 249.900 kr.
193x203 259.900 kr.

FREYJA / SAGA*
Hágæða heilsudýna
7 svæðaskipt pokagormakerfi með góðum
lágbaksstuðningi og mýkra og betra axlasvæði. 
Vönduð yfirdýna með 4cm þrýstijöfnunarefni og 
eggjabakka. Vandaðar steyptar kantstyrkingar sem 
fullkomna nýtingu á svefnfleti, þarf aldrei að snúa við

Stærð  Verð
90x200 89.900 kr.
100x200 94.900 kr.
120x200 109.900 kr.
140x200 119.900 kr.
153x203 129.900 kr.
160x200 134.900 kr.
180x200 149.900 kr.
180x210 159.900 kr.
193x203 169.900 kr.

Verðdæmi
PROFLEX
2x90x200 399.900 kr.
BOARD Wallhugger
2x90x200 549.900 kr.
SCAPE Wallhugger
2x90x200 699.900 kr.
PRODIGY
2x90x200 799.900kr.

*Öll verð með íslenskum botni og fótum

STILLANLEG RÚM
Mikið úrval af stillanlegum rúmum

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Tvöfalt Lennon-afmæli
Það hefur ekki farið 
framhjá neinum að 
mæðginin Yoko Ono 
og Sean Lennon eru 
á landinu. Þau ætla 
bæði tvö að spila á 
Iceland Airwaves-tón-
listarhátíðinni og eru 
þegar búin að kveikja 
á Friðarsúlunni í 

Viðey sem nú 
lýsir upp 
himininn 
yfir Reykja-
vík. Yoko og 

Sean gerðu sér hins 
vegar glaðan dag 
ásamt góðum 
vinum sínum 
á sunnudags-
kvöldinu á veit-
ingastaðnum 
Kolabrautinni 

í Hörpunni enda 
áttu þeir þá báðir 
afmæli, Sean og 
John Lennon.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær 
tónlist alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00

1 Anna Björns farin úr landi

2 Gagnrýnir Boston Globe fyrir 
að greina frá nafni Önnu...

3 Ekkert BootCamp án 
breytinga á skipulagi

4 “Hvílík skepna hefur þessi 
biskup verið“

5 Sprengiefnið fundið - 
góðkunningi lögreglu í...

Fagnaði með besta vininum
Meðal þeirra sem fögnuðu afmæl-
inu með Lennon var stofnandi 
Napster-tónlistarforritsins. Sá heitir 
Sean Parker og er einn besti vinur 
Lennons. Það var Vísir sem greindi 
fyrst frá veru Parkers á Íslandi, en 
Parker, sem Justin Timberlake 
túlkaði af listfengi í verðlauna-
myndinni The Social Network, 
staðfesti þetta raunar á Twitter-síðu 
sinni á sunnudag. Þar sagði Parker 
að Ísland byggi yfir fegurð 
sem hann gæti ímyndað 
sér að skapaðist að 
loknum ragnarökum. 
„Norðurljós sjást glitra 
í fjarska,” bætti 
hann við. Það er 
ekki útilokað að 
Parker láti sjá 
sig á landinu á 
sama tíma að 
ári, því þetta er í 
annað sinn í röð 
sem hann fagnar 
afmæli feðganna 
hér.  - fgg, sh
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