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VARNARMÁL Rannsóknarstofnun 
sænska hersins, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, telur að á Íslandi 
ríki þreföld kreppa, nefnilega varn-
armálakreppa auk efnahagskreppu 
og stjórnmálakreppu. 
Þetta kemur fram í þrjátíu blað-
síðna skýrslu stofnunarinnar um 
ástand öryggismála á Íslandi, en 
sérfræðingar hennar sóttu Ísland 
heim og ræddu við marga sérfræð-
inga og álitsgjafa, auk fulltrúa 
stjórnvalda.

Sænsku sérfræðingarnir segja 
að varnarmálakreppan hafi komið 
í kjölfar einhliða brotthvarfs 
Bandaríkjahers árið 2006, en hark-
an í íslenskum átakastjórnmálum 
hefur að mati skýrsluhöfunda tafið 

stefnumótun til framtíðar í varnar-
málum.

„Þar sem mikið af pólitísku 
orkunni fer í að takast á við efna-
hagskreppuna þá dregst á langinn 
vinna við að greina og takast á við 

breytingar í varnar- og öryggismál-
um,“ segir í skýrslunni. „Á meðan 
verða heimspólitískar breytingar á 
mikilvægi norðurskautsins.“

Þær breytingar stafa ekki síst 
af loftslagsbreytingum og þeim 
fylgir meðal annars aukin umferð 
skipa og  rússneskra herflugvéla í 
nágrenni landsins.

Skýrsluhöfundar telja íslenska 
stjórnmálamenn eiga í vandræðum 
með að bregðast við þessum breyt-
ingum og afleiðingin sé meðal ann-
ars sú að Ísland sé ekki í takt við 
nágrannaríkin í öryggis- og varnar-
málum. 

Í skýrslunni segir þannig að á 
meðan NATO-ríkin efli fjölþjóða-
samstarf um heræfingar á norður-

slóðum, sjáist engin merki þess að 
endurskoðun verði gerð á stöðu 
Íslands sem hins „óvopnaða aðild-
arríkis NATO“.

„Pólitísk sundrung, ósam-
komulag og vantraust er ráðandi 
milli ráðamanna og almennings á 
Íslandi,“ segja skýrsluhöfundar og 
bæta við að íslensk stjórnmál séu 
frábrugðin því sem gerist í hinum 
norrænu ríkjunum að því leyti að 
minni áhersla sé lögð á að ná sam-
stöðu um  mál sem deilt sé um.

„Þetta hefur áhrif á það hvernig 
tekið er á kreppum og gerir mönn-
um erfiðara að finna víðtækar 
úrlausnir til lengri tíma,“ er mat 
sænsku varnarmálasérfræðing-
anna. - gb  / sjá síðu 8

STJÓRNSÝSLA „Telur stjórn Banka-
sýslu ríkisins engum vafa undir-
orpið að Páll Magnússon hafi 
uppfyllt laga- sem og aðrar hæfnis-
kröfur sem gerðar voru og verið 
hæfastur umsækjenda um starfið,“ 
segir í svari til fjármálaráðherra 
vegna ráðningar Páls sem forstjóra 
Bankasýslunnar.

„Í þessu kemur ekki fram svar 
við minni höfuðathugasemd. Ég tel 
að Bankasýslan hafi hunsað hæfis-
skilyrði forstjóra varðandi mennt-
un og sérþekkingu á banka- og 
fjármálum,“ segir Ólafur Örn Ing-
ólfsson, einn fjögurra umsækjenda 
sem metinn var hæfur til að gegna 
forstjórastarfinu. Líkt og fjármála-

ráðherra ósk-
aði Ólafur eftir 
rökstuðningi 
Bankasýslunnar 
fyrir ráðningu 
Páls Magnús-
sonar.

Í svari sínu 
ti l fjármála-
ráðherra segir 
stjórn Banka-
sýslunnar það 

sitt mat að Páll hafi uppfyllt laga-
kröfur um „haldgóða menntun“. 
Hann hafi skorað næsthæst á pers-
ónuleikaprófi, hann hafi ásamt 
tveimur öðrum verið hæst metinn 
með tilliti til stjórnunarreynslu og 

verið annar tveggja sem áttu bestu 
úrlausnina í „raunhæfu verkefni“ 
sem lagt hafi verið fyrir hópinn. 
Páll var hins vegar aðeins þriðji af 
fjórum umsækjendum í mati á því 
hversu talnaglöggir menn eru.

„Með tilliti til huglægrar getu 
Páls ætti hann að búa yfir getu til 
að auka færni sína á lestri á gögn-
um úr töflum og myndum í nýju 
starfi,“ segir stjórn Bankasýslunn-
ar sem kveður Pál betri í mann-
legum samskiptum og tjáningu en 
aðra umsækjendur og hafa afar 
góð meðmæli frá þremur aðilum.

Páll er guðfræðingur með meist-
arapróf í stjórnsýslufræði.

  - gar

Uppskriftin að föstudags-
pizzunni er á gottimatinn.is

Föstudagur
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MATSEÐILL
LEIKHÚS-
Fo r r é t t u r

Aða l r é t t i r

Laxatvenna – reyktur og grafinn lax

Bleikja & humar með hollandaise sósu

E f t i r r é t t u r

Þriggja rétta máltíð á 4.900 kr.

Jack Daniel’s súkkulaðikakaDjúpsteiktur ís og  súkkulaði-hjúpuð jarðarber

Brasserað fennell, kartöflu-stappa og ostrusveppir
eða...

Grillað LambafilleMeð rófutvennu, sveppakartöflum og bláberja anís kjötsósu

Félagsleg áhrif á náms- og starfsval framhalds-
skólanemenda  er yfirskrift erindis sem dr. Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir, prófessor í náms- og starfsráðgjöf við 
félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, heldur í 
dag klukkan 15 í stofu 101 í Odda.

S veinn Kjartansson, eigandi Fylgifiska, heldur ásamt Gunnþórunni Einarsdótt-ur, sérfræðingi hjá Matís, erindi á Matvæladegi Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands á þriðjudag. Þar munu þau fjalla um verðlaunaþættina Fagur fiskur í sjó og áhrif þeirra en þeir voru sýndir á RÚV í fyrra og endur-sýndir fyrir skemmstu. „Gunnþórunn mun sjá um fræðilega hlutann en ég tala út frá reynslu minni í fiskbúðinni. Ég sé mun á ungu kynslóðinni og hvern-ig hún nálgast búðina. Hún er að miklu leyti hætt að taka fyrir nefið og ég verð var við meiri forvitni. Þá skilst mér að lþo ki

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

800 gr. þorskhnakkarnýmalaður pipar2 msk. dijon-sinnep1 hvítlauksrif
150 gr. blandaðar ólífur50 gr. kapers
1 stk. límóna
2 stönglar bergminta (0regano)um það bil 4 msk. kaldpressuð ólífuolíasalt 

olía til steikingar

Skerið þorskinn í fjögur álíka stykki. Smyrjið þorskstykkin með sinnepipiprið St ikið

ofan á þorskinn ásamt ólífunum og sneiddri límónunni. Stráið kapersinu og bergmintunni yfir og bakið í 10-12 mínStráið Maldon l i

OFNBAKAÐUR ÞORSKUR MEÐ ÓLÍFUM OG LÍMÓNU
FYRIR 4

Sveinn Kjartansson brúar kynslóðabil þegar kemur að fiskneyslu.

Unga fólkið tekur síður fyrir nefið
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Kynningarblað Smíði, viðgerðir, neyðarþjónusta og rafræn aðgangsstýring

A llt frá því að Neyðarþjónust-an var stofnuð árið 1991 hefur hún aðstoðað þá sem þurfa að 
láta opna læsta hluti. „Bílar, peninga-
skápar og sílendrar eru engin fyrir-
staða fyrir okkar starfsmenn að sögn 
Ólafs Más Ólafssonar, framkvæmda-
stjóra Neyðarþjónustunnar. Óðinn, 
Páll og Sigurður eru sérfræðingar á 
sínu sviði.“ Hann tekur fram að nafn 
fyrirtækisins segi ekki alla söguna. 
„Þetta er ekki bara einhver neyðar-
sími, heldur verslun ásamt verkstæði 
með lásasmíði og lásaviðgerðum 
eins og fjölmargir þekkja. Fyrirtæk-
ið vinnur mjög náið með öðru fyrir-
tæki sem heitir Gler og lásar og er í 
eigu sömu aðila en það sinnir opn-
unarútköllum í heimahús fyrir þá 
sem læstir eru úti auk bráðalokana 
vegna gler- og innbrotstjóna. Þessi 
þjónusta er í boði allan sólarhring-
inn,“  útskýrir hann.Ólafur Már segir flestar gerðir bíl-

lykla smíðaðar hjá Neyðarþjónust-
unni, með og án fjarstýringa. „Í gegn-
um tíðina hafa bílaframleiðendur 
lagt áherslu á forritaða bíllykla og því 
þarf mikla þekkingu ásamt dýrum 
búnaði til að framleiða slíka lykla. 
Neyðarþjónustan hefur lagt mikinn 
metnað í að bæta sig og vera í fremstu 
röð á þessu sviði með fjárfestingum 
í búnaði og þjálfun starfsmanna hér 
heima og erlendis,“ segir Ólafur og 
getur þess að starfsmenn hafi farið 
um allt land að forrita svisslykla, því 
yfirleitt þurfi að tölvutengja lyklana 
við bílinn svo hann fari í gang.Skrár, læsingar, sílendrar lkerfi e

um sílendra þegar það flytur í notaða 
fasteign. „Enginn veit hversu margir 
lyklar að íbúðinni eru í umferð,“ segir 
hann og bendir á að hægt sé að taka 
sílendra úr hurðum og koma m ð í
Neyðarþjón

þar sem útlendingar höfðu læst 
lyklana í skottinu á bílaleigubílnum 
sínum en þeir voru staddir á Ísafirði
Kona ein úr

Þetta er ekki bara einhver neyðarsími, heldur verslun ásamt verkstæði með lásasmíði oglá

Við opnum nánast allt
Flestir lenda einhvern tíma í því að týna lyklum og  þá er að leita til Neyðarþjónustunnar á Laugavegi 168 því þar geta 

menn opnað nánast allt. Hvort heldur það eru peningaskápar, tengdamömmubox, hvers kyns skápar eða skrín, og nýr 

lykill er smíðaður á stuttum tíma. Þar starfa þaulreyndir og duglegir menn með Ólaf Má Ólafsson í forsvari.

GOTT AÐ VITANeyðarþjónustan hefur tuttugu ára reynslu í lásavið-gerðum, lyklasmíði og opnun á hvers konar læsingum. Það var eitt fyrsta fyrirtækið á landinu sem bauð útkallsþjónustu allan sólarhringinn fyrir þá sem voru læstir úti.

Núverandi eigendur Neyðar-þjónustunnar tóku við rekstr-inum 1. ágúst 2007 og reka auk þess Gler og lása sem sérhæfa sig í þjónustu allan sólarhring-inn. 

Neyðarþjónustan hefur á undanförnum árum keypt hátæknibúnað til að forrita lykla í flestar tegundir bíla. Það er nauðsynleg,t að sögn Ólafs Más framkvæmdastjóra, þar sem ræsivörn bíla verður sífellt flóknari.

Yfir tíu þúsund gerðir af lyklum eru til í Neyð þ

„Bílar, peningaskápar og sílendrar eru engin fyrirstaða fyrir okkar starfsmenn,“ segir Ólafur. Frá vinstri: Sigurður Birgir Sigurðsson, Ólafur 

Már, Óðinn Sigurðsson rekstrarstjóri og Páll Rafnsson. 
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Lög eftir íslenskar konur
Agnes Amalía flytur nánast 
óþekkt lög eftir íslenskar 
konur í Gerðubergi.
allt 2

FÓLK Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, og Dorrit Moussa-
ieff, eiginkona hans, verða við-
stödd glæsilegan galakvöldverð á 
Hilton-hótelinu í New York hinn 
21. október. 

Galakvöldverðurinn er á 
vegum American-Scandinavian 
Foundation en þetta er aðalfjár-
öflunarleið samtakanna enda 
kosta dýrustu borðin í salnum 
tæpar sex milljónir íslenskra 
króna.

„Það er aðeins gefið í vegna 
hundrað ára afmælis samtak-
anna,“ segir Hlynur Guðjónsson, 
ræðismaður Íslands í New York, 
en hann sat í undirbúningsnefnd 
kvöldverðarins.

Yfir þúsund manns hafa boðað 
komu sína á galakvöldið en þar 
verða meðal annars Karl Gúst-
af Svíakonungur ásamt Sylvíu 
drottningu, Haraldur Noregskon-
ungur og Sonja drottning, Friðrik 
krónprins Danmerkur og Mary 
Donaldson sem og finnski for-
setinn. 

 - fgg / sjá síðu 38

Forsetahjónin á leið í veislu:

Sitja galakvöld-
verð í New York

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Plata með kærastanum
Bryndís Jakobsdóttir gefur 
í næstu viku út plötu með 
dönskum kærasta sínum.
fólk 38

Telja öryggisstefnu í ólestri
Meðan orka íslenskra stjórnmála fer í að glíma við afleiðingar efnahagshruns situr á hakanum vinna við 
mótun varnarmálastefnu. Þetta fullyrða sérfræðingar sænska hersins í skýrslu um ástandið á Íslandi.

SKÚRIR  Í dag verða víða sunnan 
5-10 m/s en 8-13 SV-til. Skúrir S-og 
 V-lands en bjart NA-til. Hiti víðast 
5-9 stig.
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Bankasýslan segir Pál Magnússon hæfastan en meðumsækjandi er ósáttur:

Gagnrýni vegna menntunar stendur

PÁLL MAGNÚSSON

Reiptog við Pálma
Matthías Imsland segir 
frá starfslokum sínum hjá 
Iceland Express.
föstudagsviðtalið 12

SPILAÐ FYRIR SPJÁTRUNGA Það var þétt setið í Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar í 
Kjörgarði seinni partinn í gær þegar tónlistarmaðurinn Benni Hemm Hemm tróð þar upp. Tónleikarnir voru hluti 
af Iceland Airwaves hátíðinni sem nú stendur sem hæst. Sjá síðu 30. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framliðið á sigurbraut
Framarar yfirbugðuðu 
Hlíðarendagrýluna í gær.
sport 34
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Eva, eruð þið svona miklar 
hópsálir?

„Já, annað er hópless.“

Eva Björk Kaaber er meðlimur í 
framandverkaflokknum Kvissbúmmbang 
sem stendur fyrir innsetningu á Jafn-
réttisdögum í Háskóla Íslands. Í inn-
setningunni er fólki hjálpað að finna sinn 
minnihlutahóp en hugmyndin er að setja 
spurningarmerki við þá tilhneigingu að 
hólfa fólk alltaf niður.

DÓMSMÁL Gunnar Rúnar Sigurþórs-
son var síðdegis í gær sóttur á rétt-
argeðdeildina á Sogni og fluttur á 
Litla-Hraun eftir að Hæstiréttur 
dæmdi hann í sextán ára fangelsi 
fyrir að hafa ráðist að Hannesi Þór 
Helgasyni og veitt honum áverka 
með hnífi sem drógu hann til bana. 

Þá var Gunnar dæmdur til að 
greiða foreldrum Hannesar Þórs 
samtals tvær milljónir króna í 
skaðabætur. Honum var jafn-
framt gert að greiða sambýliskonu 
Hannesar Þórs 1,2 milljónir króna 
í miskabætur en þau höfðu búið 
saman í eitt og hálft ár. 

Héraðsdómur Reykjaness hafði 
fyrr á árinu dæmt Gunnar Rúnar 
ósakhæfan og til vistunar á viðeig-
andi stofnun. 

Gunnar Rúnar hafði játað að hafa 
orðið Hannesi Þór að bana á heimili 
hans í Hafnarfirði í ágúst á síðasta 
ári. Þegar aðalmeðferð málsins fór 
fram í héraði lá fyrir matsgerð og 
yfirmat þriggja dómkvaddra geð-
lækna sem allir komust að þeirri 
niðurstöðu að Gunnar Rúnar hefði 
verið haldinn geðveiki þegar hann 
stakk Hannes Þór margsinnis með 
hnífi, sem leiddi hann til dauða. 

Í vottorði geðlæknis og yfirlæknis 
á Sogni sagði hins vegar að Gunn-
ar Rúnar væri ekki með formlegan 
geðsjúkdóm nú í þess orðs vanalegu 
merkingu. 

„Eins og rakið hefur verið fór sú 
hugsun að sækja á [Gunnar Rúnar] 
þegar vorið 2009 að hann þyrfti að 
ryðja [Hannesi Þór] úr vegi,“ segir 
í dómi Hæstaréttar. „Verður ekki 
annað ráðið af framburði ákærða en 
að hann hafi skipulagt verknaðinn í 
þaula með það fyrir augum að ekki 
kæmist upp um hann og í samræmi 
við það tók hann smátt og smátt að 

Gunnar sakhæfur og 
fluttur á Litla-Hraun
Hæstiréttur hefur snúið við sýknudómi yfir Gunnari Rúnari Sigurþórssyni og 
dæmt hann í sextán ára fangelsi fyrir að hafa orðið Hannesi Þór Helgasyni að 
bana. Gunnar Rúnar var sóttur á Sogn síðdegis í gær og fluttur á Litla-Hraun.

GUNNAR RÚNAR SIGURÞÓRSSON Gunnar Rúnar í Héraðsdómi Reykjaness ásamt 
verjanda sínum, Guðrúnu Sesselju Arnardóttur hrl.

„Eftir 9½ mánuð á Sogni hefur ekki tekist að fá fram nokkru sinni ranghug-
myndir, ofskynjanir, hugsanatruflanir eða merki um brenglaða raunveru-
leikaskynjun. Einkenni ástarsýki finnast ekki nú. Gunnar Rúnar hefur sterk 
merki persónuleikaröskunar. Gunnar Rúnar er með vissa þráhyggjuþætti, 
stífur á sinni meiningu og á erfitt með að aðlagast vissum reglum. Hann 
er rökviss og vel meðvitaður um hvað hann vill og hvað hann ætlar sér. 
Athygli vekur hversu fljótt ást hans til D hvarf, en slíkt er yfirleitt á skjön við 
raunverulega ástarsýki (erotomaniu), slíkt hverfur yfirleitt aldrei nema með 
lyfjameðferð eða annarri mjög langvarandi meðferð […] Ekki er hægt að sjá 
enn þörf á neinum geðlyfjum […] Hann er eins og að ofan getur ekki með 
nú formlegan geðsjúkdóm í þess orðs vanalegu merkingu.”

Úr vottorði geðlæknis og yfirlæknis á Sogni

verða sér úti um hluti sem hann 
ætlaði að nota til verksins. Þegar á 
hólminn var komið gekk hann svo 
ákveðið og skipulega til verks. 

Einnig virðist ákærði eftir á hafa 
gert allt, sem í hans valdi stóð, til 
að aftra því að upp um hann kæm-
ist, þar á meðal neitaði hann stað-
fastlega að hafa orðið Hannesi Þór 
að bana þar til böndin fóru æ meira 
að berast að honum við rannsókn 
málsins.“

Hæstiréttur segir að telja verði í 
ljós leitt að Gunnar Rúnar hafi borið 
skynbragð á eðli þess afbrots, sem 
hann er ákærður fyrir, og að hann 
hafi verið að því marki fær um að 
stjórna gerðum sínum þegar hann 
stakk Hannes Þór til ólífis að hann 
teljist sakhæfur. „Var ásetning-
ur [Gunnars Rúnars] til að svipta 
[Hannes Þór] lífi einbeittur og á 
hann sér engar málsbætur,“ segir 
Hæstiréttur.  jss@frettabladid.is

SVÍÞJÓÐ Stjórnarbyggingar í Stokk-
hólmi voru rýmdar um tíma í gær-
morgun vegna sprengjuhættu. 
Tveir pakkar fundust sem talið 
var að gætu innihaldið sprengjur. 

Á svæðinu sem var rýmt eru 
meðal annars skrifstofur Fred-
riks Reinfeldt forsætisráðherra 
og Beatrice Ask dómsmálaráð-
herra. Ask var á staðnum en Rein-
feldt ekki. Stórt svæði var innsigl-
að á meðan á rannsókninni stóð. 

Sprengjusérfræðingar voru 
kallaðir til og voru pakkarnir 
fjarlægðir með hjálp fjarstýrðs 
vélmennis. Þeir voru svo flutt-

ir burt og rannsakaðir. Engin 
sprengjuhótun hafði borist og 
strax voru taldar litlar líkur 
á að innihald pakkanna væri 
hættulegt. Mikið eftirlit er hins 
vegar með byggingunum, ekki 
síst vegna sprengjunnar í Ósló í 
sumar. 

Í ljós kom svo að ekki var um 
sprengjur að ræða. Fréttamiðlar 
í Svíþjóð greindu frá því í gær 
að pakkarnir væru hluti af gjöf-
um frá forseta Úrúgvæs, Jose 
Mujica, sem er í opinberri heim-
sókn í Svíþjóð um þessar mundir. 
 - þeb

Stjórnarbyggingar í Stokkhólmi voru rýmdar í gærmorgun: 

Sprengja reyndist gjöf frá forseta

FORSÆTISRÁÐHERRANN Fredrik 
Reinfeldt forsætisráðherra var ekki á 
skrifstofu sinni þegar þurfti að rýma 
hana í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

SKIPULAGSMÁL Skipulagsstjóri 
Akureyrar hefur samþykkt útgáfu 
byggingarleyfis til ÁTVR vegna 
viðbyggingar við Vínbúð á Hóla-
braut en bendir á að deiliskipu-
lagsbreyting vegna málsins hafi 
verið kærð til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála. Það 
geti haft áhrif á gildi byggingar-
leyfis eða framkvæmdir stöðv-
aðar á meðan málið er skoðað. 
Framkvæmdir verði þó heimil-
aðar uppfylli ÁTVR öll skilyrði en 
þá á ábyrgð fyrirtækisins.   - gar

Umdeild stækkun Vínbúðar:

ÁTVR byggir á 
eigin ábyrgð

Alveg mátulegur

Heimilis
GRJÓNAGRAUTUR
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SPURNING DAGSINS

UMHVERFISMÁL Valur Richter 
meindýraeyðir segir við Bæjar-
ins besta á Ísafirði að meira sé 
um mink inni í bænum en áður 
var. Þá hafi Valur farið í nokk-
ur útköll vegna minks í manna-
bústöðum í bænum.

„Að sögn Vals er erfitt að eiga 
við minkinn þegar hann er kom-
inn inn í hús og eina ráðið sé að 
veiða hann í gildru. Mikilvægt er 
þó að fara varlega þar sem mink-
urinn ver sig ef hann er króaður 
af, en hann getur bitið nokkuð 
illa. Valur segir að eina ráðið við 
að halda minkum í skefjum sé að 
veiða þá en dregið hefur úr veið-
um þar sem minna fjármagn fæst 
í þær frá ríkinu,“ segir í bb.is.  - gar

Sótt að húsum Ísfirðinga:

Veiðar á mink 
berast inn í bæ

MINKUR Óvelkominn en gerir sig samt 
heimakominn.

SVEITARSTJÓRNIR „Ef svo fer fram 
sem horfir blasir við áfram-
haldandi akstur um erfiða, oft 
illfæra og hættulega fjallvegi 
næstu áratugi. Þetta er óásætt-
anlegt,“ segir í sameiginlegri 
áskorun til þingmanna frá bæjar-
stjóra Vesturbyggðar og oddvita 
Tálknafjarðarhrepps og Reyk-
hólahrepps. Áskorunin er birt 
í heilsíðuauglýsingu í Frétta-
blaðinu í dag. „Láglendisvegur er 
eina lausnin í samgöngumálum 
svæðisins og hefja þarf vinnu við 
hann sem allra fyrst, ef byggð á 
ekki að leggjast af á sunnanverð-
um Vestfjörðum,“ segja bæjar-
stjórarnir.  - gar

Biðja um liðstyrk þingmanna:

Láglendisvegur 
er eina lausnin

ATVINNA Rúmlega helmingur aðild-
arfyrirtækja Samtaka atvinnu-
lífsins telur að starfsmannafjöldi 
haldist óbreyttur á þessu ári. 
Tæpur fjórðungur telur að starfs-
mönnum fækki og rúmur fimmt-
ungur að þeim fjölgi. 

Þetta kemur fram í nýrri könnun 
SA um stöðu atvinnumála og efna-
hagshorfur. Heildarfjöldi starfa á 
almennum vinnumarkaði verður 
því óbreyttur milli ára. 

Í könnuninni kemur einnig fram 
að nærri sex af hverjum tíu fyrir-
tækjum muni ekki leggja í umtals-
verðar fjárfestingar eða endur-
bætur á næsta ári. Aðeins fjórtán 
prósent hyggja á fjárfestingar. - þeb

Könnun SA meðal fyrirtækja:

Óbreytt staða á 
vinnumarkaði

Eitt hús byggt á árinu 
Verið er að byggja íbúðarhús í 
Kirkjuhvammi á Rauðasandi. Húsinu 
er ætlað að hýsa starfsfólk Franska 
kaffihússins á staðnum. Það mun 
vera eina íbúðarhúsið sem byggt er á 
sunnanverðum Vestfjörðum á árinu, 
að því er fram kemur á vef Patreks-
fjarðar. 

VESTFIRÐIR 

LÖGREGLUMÁL Fíkniefnahundurinn Jökull, sem er í 
þjónustu lögreglunnar á Akureyri, átti stóran þátt í 
því að um sjötíu grömm af sterkum fíkniefnum fund-
ust í heimahúsi í bænum í fyrradag, auk mikils magns 
lyfseðlisskyldra lyfja. Jökull er einn sjö hvolpa sem 
fíkniefnahundur lögreglunnar á Suðurnesjum, Ella, 
og fíkniefnahundur tollgæslunnar, Nelson, eignuðust 
á síðasta ári, eins og Fréttablaðið hefur greint frá. 
Afkomendur hafa reynst frábærlega vel í baráttu lög-
reglu gegn dreifingu og sölu fíkniefna.

Það var um miðjan dag sem lögreglan á Akureyri 
gerði húsleit í íbúð manns á fertugsaldri vegna gruns 
um fíkniefnamisferli. Hjá manninum fundust um þrjá-
tíu grömm af amfetamíni og nokkur grömm af kanna-
bisefnum. Í mögnurum hafði maðurinn svo falið um 
40 grömm af muldum e-töflum. Jökull aðstoðaði við 
leitina að fíkniefnunum og fann meðal annars e-töflu-
duftið í mögnurunum. 

„Það má alveg segja að þessum heimi sem þrífst á 
sölu og dreifingu fíkniefna standi ógn af þessum ungu 
hundum,“ segir Steinar Gunnarsson, yfirhundaþjálfari 
embættis ríkislögreglustjóra, sem nýkominn er heim 
frá því að þjálfa leitarhunda í Bretlandi. „Unghund-

arnir okkar eru ekki síðri en hundarnir þar,“ bætir 
hann við. Steinar segir enn fremur að unghundarnir 
fari í sitt lokapróf hjá Lögregluskólanum í febrúar.

Hann segir að til standi á næsta ári að leiða saman 
annað par fíkniefnahunda, því enn vanti nokkur lög-
regluembætti hund. Milljónasparnaður náist takist að 
rækta góða hunda hér heima. - jss

Fíkniefnahundurinn Jökull fann fíkniefni á Akureyri í vikunni:

Íslenskir hundar ógna dópheiminum

FÍKNIEFNAHUNDURINN JÖKULL Jökull hefur skilað frábærum 
árangri þó ungur sé að árum.

BELGÍA, AP Vonast er til þess að 
bundinn hafi verið endi á stjórnar-
kreppuna í Belgíu. Belgar hafa 
verið án starfandi ríkisstjórnar frá 
síðustu kosningum 13. júní 2010. 

Elio Di Rupo segist verða for-
sætisráðherra í sex flokka ríkis-
stjórn. Kristilegir demókratar, 
frjálslyndir og Sósíalistaflokkur-
inn munu mynda ríkisstjórnina 
en hverjum flokki verður skipt í 
tvennt eftir landsvæðunum. Þann-
ig verða þrír frönskumælandi og 
þrír flæmskumælandi flokkar. 
Samkomulag hefur einnig náðst 
um breytingar á stjórnarskránni 
sem gefa tveimur hlutum landsins 
meiri sjálfstjórn.  - þeb

Sex flokka ríkisstjórn mynduð:

Stjórnarkreppa 
á enda í Belgíu
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Borgun gerir það eins auðvelt og hægt er. 

Það er alltaf 
nóg að gera!
Við vitum að engin tvö fyrirtæki eru eins og leggjum því áherslu 
á sveigjanleika og breidd í þjónustu. Við byggjum á reynslu og 
þekkingu á þörfum viðskiptavina okkar – stórra sem smárra. 
Þannig færð þú eitt uppgjör yfir alla kortaveltu hjá okkur sem 
veitir betri yfirsýn.

Með Borgun getur þú tekið við öllum helstu greiðslukortum heims 
og verður því ekki af viðskiptum. Mikilvægast er þó að þjónustan 
er örugg og dagurinn gengur hratt og vel fyrir sig. Þannig gerum 
við vinnu viðskiptavina okkar eins auðvelda og hægt er.
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SAMFÉLAGSMÁL „Ég er algjörlega 
orðlaus yfir þessum viðbrögðum 
og rosalega þakklát,“ segir Lilja 
Rós Sigurðardóttir, 23 ára gömul 

einstæð móðir. 
Eins og fram 

kom í Frétta-
blaðinu í gær 
var Lilja fyrir 
mistök rukkuð 
um of háa upp-
hæð um síðustu 
mánaðamót 
fyrir leikskóla-
pláss  sona r 
hennar. Í kjöl-

farið óskaði hún ítrekað eftir því 
við skóla- og frístundasvið Reykja-
víkurbogar að reikningurinn yrði 
bakfærður, en fékk þau svör að 
einungis væri hægt að bæta henni 
þetta upp með lægri reikningi um 
næstu mánaðamót. Lilja sá ekki 
fram á að eiga fyrir útgjöldum út 
mánuðinn án þessara peninga og 
taldi því lausnina sem henni var 
boðin gera lítið fyrir sig.

Málið leystist hins vegar í gær 
þegar Lilja fékk loks endurgreitt. 
Hún segir þungu fargi af sér létt 
og er snortin vegna viðbragða 
manns sem hafði samband við 
hana í kjölfar fréttarinnar í gær.

„Maðurinn vildi einfaldlega 
gefa mér 15 þúsund krónur til að 
brúa bilið hjá mér. Þegar endur-
greiðslan hafði borist lét ég hann 
svo vita að þessu hefði verið bjarg-
að. Þá sagði hann að ég mætti bara 
eiga peningana, njóta vel og hafa 
það sem best,“ segir Lilja full af 
þakklæti.

Samkvæmt upplýsingum frá 

Reykjavíkurborg hefur borgin iðu-
lega reynt að koma til móts við fólk 
í stöðu Lilju. Almennt hafi mál líkt 
og hennar hins vegar verið leyst 
með lægri reikningi mánuðinn 
eftir. Mál Lilju hafi verið tekið 
til skoðunar eftir að Fréttablaðið 
hafði samband og starfsfólk skóla- 
og frístundasviðs verið undir það 
búið að endurgreiða henni. Sam-
skiptabrestur hafi hins vegar vald-
ið því að málið leystist ekki fyrir 
helgi þegar Lilja hafði samband 
við sviðið öðru sinni.

Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri 
skóla- og frístundasviðs, segir mis-
tök hafa átt sér stað hjá borginni 
í þessu máli. „Það er komið í ljós 

að þarna áttu sér stað mistök. Ég 
auðvitað harma þau og mér þykir 
þetta mjög leiðinlegt gagnvart 
þessum viðskiptavini okkar,“ segir 
Ragnar.

„Þetta þýðir það að við munum 
núna taka upp okkar verklag. 
Hingað til hefur þetta verið þann-
ig að ef menn hafa greitt of mikið 
hafa þeir fengið inneign hjá borg-
inni til næsta mánaðar. Nú ætlum 
við á mínu sviði að skoða hvort 
ástæða sé til að breyta þessu verk-
lagi,“ segir Ragnar og bætir við að 
hann hafi fullan skilning á því að á 
þessum erfiðu tímum geti fólk lent 
í vanda vegna verklags sem þessa.
 magnusl@frettabladid.is

ALÞINGI Óskað er eftir hækkun-
um fjárheimilda ríkissjóðs um 
14,2 milljarða króna í fjárauka-
lögum fyrir árið 2011, en þau voru 
lögð fram á þingi í gær. Stærstu 
útgjaldaliðirnir tengjast kjara-
samningum.

Tekjuáætlun ársins 2011 er 
hækkuð um 10 milljarða, þar sem 
3,8 prósenta betri innheimta hefur 
verið á tekjum fyrstu 8 mánuði 
ársins en áætlanir gerðu ráð fyrir. 
Þar af hækka frumtekjur um 9,3 
milljarða og vaxtatekjur um 0,8 
milljarða.

Í skýringum með frumvarpinu 

segir að mestar breytingar fjár-
heimilda eigi rætur að rekja til 
áhrifa af kjarasamningum sem 
gerðir hafa verið á árinu og hækk-
ana á bótum almannatrygginga 
og atvinnuleysistrygginga sem 
ákveðnar voru í kjölfarið á því. 
Meðalhækkun á launaliðum stofn-
ana vegna kjarasamninga er rétt 
um 5 prósent í frumvarpinu en 
bótagreiðslur voru hækkaðar um 
8,1 prósent.

 Gert er ráð fyrir að í ár verði 
heildartekjur ríkissjóðs 482,7 
milljarðar króna á rekstrar-
grunni og heildargjöld 524 millj-

arðar króna. Áætlað er að heildar-
jöfnuður ársins verði neikvæður 
um 41,3 milljarða en frumjöfn-
uður jákvæður um 4,5 milljarða. 
Reiknað er með að handbært fé frá 
rekstri verði neikvætt um tæpa 52 
milljarða króna og hreinn  láns-
fjárjöfnuður neikvæður um 46 
milljarða.  - kóp

Innheimta tekna ríkisins tæpum fjórum prósentum betri fyrstu átta mánuði ársins en áætlað var:

Fjárheimildir hækka um 14 milljarða

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Steingrímur J. 
Sigfússon mælti fyrir frumvarpi til fjár-
aukalaga í gær. Útgjöld aukast töluvert 

vegna kjarasamninga.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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HELGARVEÐRIÐ  
verður ekkert 
rosalega spenn-
andi, mjög líkt því 
sem verður í dag 
en von er á breyt-
ingum í lok helgar. 
Suðaustanátt og 
skúrir sunnan og 
vestan til á morgun, 
hægari framan af á 
sunnudag en síðan 
tekur við stíf norð-
austanátt.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

VINNUMARKAÐUR Atvinnulausum 
fækkaði um 0,1 prósentustig í sept-
ember frá fyrra mánuði. Alls voru 
að meðaltali 10.759 atvinnulausir 
í september og hafði þeim fækkað 
um 535 frá ágúst. Atvinnuleysi er 
hið sama og það var í júlí, eða 6,6 
prósent.

Fjöldi atvinnulausra er kominn 
niður í það sem hann var í janúar 
2009. Þá snarjókst atvinnuleysið 
þegar áhrifa uppsagna eftir hrun 
fór að gæta. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Vinnumálastofnun þarf 
að leita aftur  til ársins 1995 til að 
sjá jafn mikið atvinnuleysi fyrir 
hrun, en þá mældist það 6,8 pró-
sent í janúar og 6,5 prósent í mars. 
Atvinnuleysi er jafnan meira á 
fyrstu mánuðum ársins.  - kóp

Atvinnuleysi í september:

Svipað og í 
janúar 2009

Hjálpsemi ókunnugs 
manns snart Lilju Rós 
Ung, einstæð móðir sem var rukkuð um of há leikskólagjöld hefur loks fengið 
endurgreitt eftir ítrekaðar óskir um það. Sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg harm-
ar að mistök hafi átt sér stað og segir að verklag verði endurskoðað.

LILJA RÓS ÁSAMT 
SYNI SÍNUM

REYKJAVÍKURBORG Sviðsstjóri Skóla- og frístundasviðs harmar þau mistök sem áttu 
sér stað. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur dæmt íslenska ríkið 
til að greiða 18 ára pilti tæplega 
31 milljón króna vegna mistaka í 
meðhöndlun sem leiddu til veru-
legs heilaskaða. Pilturinn er nú  
með skerta heyrn og sjón, spast-
ískur og bundinn við hjólastól.

Pilturinn var í nóvember 2004 
fluttur á Fjórðungssjúkrahúsið á 
Akureyri með kviðverki, smá hita 
og uppköst. Við aðgerð reyndist 
hann vera með sýkingu í kviðar-
holi og garnastíflu. Pilturinn fór 
seinna í öndunar- og hjartastopp, 
sem leiddi svo til örorku hans.

Dómurinn áleit að viðbrögð 
starfsfólks hefðu verið of sein og  
ámælisvert að skýrsla um endur-
lífgun hefði ekki verið fyllt út 
með fullnægjandi hætti. Þrettán 
mínútna töf hefði orðið á réttri 
meðferð piltsins og hann hefði 
verið hafður í óæskilegri stellingu 
miðað við ástandið. - jss 

31 milljón króna í bætur:

Handvömm og 
stórfellt gáleysi
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,7009
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,52 116,08

181,42 182,30

158,51 159,39

21,287 21,411

20,421 20,541

17,361 17,463

1,5013 1,51010

181,53 182,61 

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Franski ofurhuginn Matthias Giraud 
stökk fram af brún fossins Drífanda 
sem er í Eyjafjöllunum vestanverðum 
en ekki Drífanda í Fljótshlíðinni eins 
og sagði í myndatexta á forsíðu 
Fréttablaðsins í gær. 

LEIÐRÉTT

ANDERS BEHRING BREIVIK Áfram í 
einangrun af öryggisástæðum.

NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR, AP Norska lögreglan 
telur ekki lengur þörf á að 
fjöldamorðingjanum Anders 
Behring Breivik verði haldið í 
einangrun í fangelsi. Rannsókn-
arhagsmunir kalli ekki lengur 
á það.

Aftur á móti breytir þetta 
litlu fyrir Breivik, því fangelsis-
yfirvöld munu áfram vilja halda 
honum frá öðrum föngum af 
öryggisástæðum.

Christian Hatlo, saksóknari 
lögreglunnar, segir engar stað-
festingar hafa fundist á þeim 
fullyrðingum Breiviks, að hann 
sé partur af samtökum sem hafi 
fleiri árásir í undirbúningi.  - gb

Breivik líklega einn að verki:

Einangrun ekki 
lengur nauðsyn



Gildir til 23. október á meðan birgðir endast.

FROOSH
Ávextir í flösku!

TILBOÐ

798kr/pk

TILBOÐ

4.799kr/stk
v.á. 5.499,-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

C-FLÖGUR
Eru lífrænar og  
glúteinlausar.

100% WHEY 
GOLD STANDARD
Vinsælasta próteinið 7 ár í röð 
í USA. Hreint mysuprótein.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

NUTRAMINO ICE TEA 
Brennsludrykkur sem virkar. Mjög 
vatnslosandi, sykurlaust, grænt te, 
andoxunarefni, 75mg koffín. Mjög 
bragðgóður og svalandi.

MYOPLEX MÁLTÍÐARBRÉF
Bragðgóður máltíðardrykkur sem 
hentar vel eftir æfingu. Inniheldur 
góða samsetningu próteina, kolvetna, 
fitu, trefja og annarra næringarefna 
sem aðstoða við vöðvauppbyggingu 
og orkuhleðslu líkamans.

HVEITIKÍMOLÍA
Rík af E-vítamíni, sem hefur græðandi 
áhrif á erfiða húðkvilla. Einnig öflug til 
varnar hættulegum sindurefnum sem 
er jafnfram forvörn gegn krabbameini. 
Gott er að taka inn eða bera á húð.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

179kr/stk
v.á. 198,-

AMINO ENERGY
Orka fyrir æfingar eða yfir 
daginn. Inniheldur grænt te og 
grænt koffín. Vatnslosandi og 
eykur fitubrennslu.

NÝTT! 
V-BRENNSLA OG V-SPORT
Hitaeiningasnauðir íþróttadrykkir. 
Af hverju að drekka hitaeiningarnar 
sem þú vast að brenna? 

8 BILLION
Asídófílus og bífidus 
eru tveir af algengustu 
góðgerlunum í  
meltingaflórunni.

WHEY PROTEIN ISOLATE
Bragðlausa whey próteinið frá 
NOW er eitt hreinasta og  
virkasta mysuprótein sem til er.

MAGNESIUM CITRATE
Náttúruleg slökun.

4x6 ACIDOPHILUS
Góðgerlablanda  
sem hefur góð áhrif á  
meltingarflóru.

EVE
Fjölvítamín sérstaklega 
hannað fyrir konur og 
með hámarksupptöku 
líkamans í huga.

HEILSUDAGAR Í HAGKAUP

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

299kr/stk
v.á. 349,-
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HEILBRIGÐISMÁL Stöðugildum á 
Landspítalanum mun fækka um 
85 og þjónusta verður skert vegna 
niðurskurðar. Þetta kom fram á 
fundum forstjóra Landspítalans í 
gær.

Björn Zoëga, 
forstjóri Land-
spítalans, hélt 
át ta  sta rfs -
mannafundi 
víðs vegar um 
borgina í gær 
og kynnti fólki 
niðurskurðar-
aðgerðir næsta 
árs. Hann segir 

andrúmsloftið á fundunum hafa ein-
kennst af ró og æðruleysi. 

„Þetta fór mun rólegar fram en 
ég bjóst við,“ segir Björn. „Fólk  
tekur þessu með æðruleysi og vill 
vinna í málunum.“ 

Niðurskurðaraðgerð-
irnar eru annars vegar 
almennar og ná þá til 
LSH í heild, hins vegar 
sértækar og snerta ein-
stök svið eða starfsemi. 
Líkt og áður sagði mun 
stöðugildum innan spít-
alans fækka um 85 og 
verður reynt að nýta 
starfsmannaveltuna við 
þá fækkun. Með lokun 
St. Jósefsspítala verður 
fækkað um 29, á Sogni 
falla út fjögur störf og svo 
mun alhliða samþjöppun 
deilda fækka öðrum stöð-
um víðs vegar um spít-
alann. Björn segist ekki 
hafa áhyggjur af fram-
haldinu. 

„Þetta verður erfitt og 
erfiðara en oft áður,“ segir Björn. 
„Þetta er orðinn svo langur tími. 
Við erum endalaust að hugsa hvern-
ig málin verði á næstu mánuðum og 
hvar  og hvernig við þurfum að bera 
niður og passa að við missum ekki 
fótanna.“

Mikil ánægja ríkir innan spítal-
ans með þá ákvörðun að flytja rétt-
argeðdeildina frá Sogni á Klepp. Þar 

sé verið að veita geðveikum afbrota-
mönnum betri þjónustu og færa þá 
nær aðstandendum sínum. Björn 
segir þar vera tækifæri í að bæta 
starfsemina á faglegum grundvelli 
á sama tíma og verið sé að spara. 

Ýmsar smærri breytingar á 
skipuriti starfseminnar, meðal 
annars hagræðingar á rekstrar- og 
fjármálasviðum og önnur smærri 
verkefni, munu skila spítalanum 
136 milljónum króna. 

„Við erum að þjappa okkur áfram 
saman. Mannauðssvið verður til að 
mynda sett beint undir forstjóra 
og fleiri breytingar á skipuritinu í 
þeim dúr,“ segir Björn. 

Ólafur Baldursson, fram-
kvæmdastjóri lækninga á Landspít-
alanum, er ekki eins bjartsýnn og 
hefur áhyggjur af þeirri þjónustu-
skerðingu sem spítalinn stendur nú 

frammi fyrir. 
„Þetta eru umfangs-

miklar aðgerðir og ekki 
léttbærar. Þetta er ekki 
ákjósanleg staða fyrir 
spítalann,“ segir hann. 
„Þessi niðurskurður mun 
klárlega skerða þjónustu 
og gerir okkur sífellt erf-
iðara fyrir að reka spítal-
ann.“ 

Ekki er búið að útfæra 
hagræðingaraðgerðirnar 
í smáatriðum, en unnið 
verður að því á næstu 
vikum. Ólafur hefur 
áhyggjur af mannafla 
innan spítalans og segir 
aðgerðir sem þessar til 
þess fallnar að gera þá 
stöðu enn erfiðari. 

„Það er komið ákveð-
ið los á fólk, sem batn-

ar ekki við svona aðgerðir,“ segir 
hann. „Við sjáum þó ekki fyrir 
okkur flótta, en það hefur nú þegar 
verið tilhneiging í þá átt og við 
höfum verulegar áhyggjur af því.“

Ólafur bendir þó á að spítalinn 
glími við ýmis athyglisverð og verð-
ug verkefni og starfsfólkið standi 
sig gríðarlega vel.

„Það er með ólíkindum hverju 

fólk afkastar við þessar aðstæður,“ 
segir hann. „En þetta getur ekki 
haldið svona áfram mikið lengur. 
Það er alveg klárt. Við verðum að 

vona að þetta sé síðasta árið sem 
við þurfum að takast á við svona 
aðgerðir.“

 sunna@frettabladid.is

Þetta eru 
umfangsmikl-
ar aðgerðir og 
ekki léttbærar. 
Þetta er ekki 
ákjósanleg 
staða fyrir 
spítalann.

ÓLAFUR 
BALDVINSSON

FRAMKVÆMDA-
STJÓRI LÆKNINGA 

Á LSH

EVRÓPUSAMBANDIÐ Bankar eiga hvorki að 
greiða út arð né kaupauka fyrr en varasjóð-
ir þeirra eru orðnir nógu digrir til að stand-
ast þær nýju kröfur sem Evrópusambandið 
hyggst gera til þeirra.

Þetta sagði José Manuel Barroso, forseti 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, á 
miðvikudag þegar hann kynnti nýjar og enn 
öflugri aðgerðir til bjargar Grikklandi, evr-
unni og bönkum aðildarríkjanna.

Meðal annars á að taka af allan vafa um að 
Evrópusambandið veiti Grikkjum þá aðstoð, 
sem þarf til að halda efnahagslífi Grikklands 
gangandi. Þá á að efla enn frekar neyðarsjóð 
ESB og hraða stækkun hans. Enn fremur á 
að grípa til samhæfðra aðgerða til að styrkja 

banka í Evrópusambandinu, meðal annars 
með því að aðstoða þá við að útvega sér fé í 
nægilega stóra varasjóði.

Öll sautján ríki evrusvæðisins þurfa að 
samþykkja þessar nýju tillögur áður en hægt 
verður að hrinda þeim í framkvæmd, sem er 
langt og strangt ferli

Síðast í gær samþykkti Slóvakía þær 
aðgerðir, sem ákveðið var að ráðast í síðasta 
sumar, en þær fólust meðal annars í verulegri 
stækkun neyðarsjóðs Evrópusambandsins. 

Stjórnarandstaðan í Slóvakíu hafði fellt þær 
á þriðjudag, með þeim afleiðingum að ríkis-
stjórn landsins hrökklaðist frá völdum, en 
eftir það var þinginu ekkert að vanbúnaði að 
samþykkja stækkun neyðarsjóðsins.  - gb

Framkvæmdastjórn ESB kynnir næstu viðbrögð við skuldakreppu og evruvanda:

Bönkum meinað að greiða arð og bónus

STEFAN FÜLE OG JOSÉ MANUEL BARROSO Kynntu nýja 
leið út úr kreppunni meðan Slóvakía lét bíða eftir sam-
þykki síðustu úrræða. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Alhliða þjónustuskerðing á 
mörgum sviðum spítalans
Niðurskurðaraðgerðir Landspítalans munu kosta 85 manns starfið og fjölda deilda verður þjappað saman. 
Forstjóri spítalans segir aðgerðirnar verða erfiðari en oft áður, en fólk taki fregnunum af æðruleysi.

BJÖRN ZOËGA

AÐGERÐIR KYNNTAR STARFSMÖNNUM Starfmannafundir innan LSH voru haldnir 
á átta mismunandi stöðum í gær þar sem farið var yfir niðurskurðaraðgerðir 
næsta árs. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Niðurskurðaraðgerðir Landspítalans árið 2012
Aðgerð Sparnaður í milljónum króna
St. Jósefsspítala lokað (-18 rúm) 180
Vörustjórnun, lækkun kostnaðar vegna útboða og endurskipulagning á lagerum 100
Lækkun lyfjakostnaðar, s.s. vegna útboða og lagerstjórnunar 60
Þétting á starfsemi geðsviðs, m.a. með flutningi réttargeðdeildarinnar á Klepp 54
Líknardeildir spítalans sameinaðar í Kópavogi (-4 rúm) 50
Samþætting á starfsemi stoðeininga og breytt skipurit á ýmsum einingum spítalans 50
Hagræðingaraðgerðir á rekstrar- og fjármálasviðum 49
Hagræðingaraðgerðir í tengslum við sjúkraskrárritun og skjalavistun 25
Ýmis smærri verkefni 62
Niðurskurðaraðgerðir samtals 630

EVRÓPUMÁL Íslensk stjórnvöld 
munu á næstu mánuðum vinna að 
aðgerðaáætlun þar sem væntanleg 
framkvæmd stefnu ESB í byggða-
málum og stjórnsýsla henni tengd 
verður skýrð. Þetta kemur fram á 
vef utanríkisráðuneytisins.

Sú áætlun þarf að liggja fyrir 
áður en ESB fellst á að hefja efnis-
legar viðræður í þeim málaflokki 
að því er fram kemur í orðsend-
ingu sem fylgdi niðurstöðum rýni-
vinnu til íslenskra stjórnvalda frá 
fastafulltrúa Póllands hjá ESB. 
Pólland fer sem stendur með for-
mennsku hjá sambandinu.

Í rýniskýrslunni segir að þar 

sem Ísland hyggist ekki innleiða 
regluverk ESB áður en þjóðar-
atkvæðagreiðsla um aðild fer 
fram,  verði erfitt að semja um 
málið og í ljós reynslunnar verði 
knappur tími milli samþykktar og 
gildistöku samningsins.

Þess vegna þurfi að liggja fyrir 
ítarleg, tímasett áætlun um fram-
kvæmd á sviði byggðamála.

Meðal annars sem kemur fram 
í rýniskýrslunni er það mat ESB 
að íslensk löggjöf í þessum mála-
flokki sé að mestu í samræmi við 
kröfur, en þó þurfi að styrkja laga-
grundvöll á ýmsum sviðum.

 - þj

Ekki hægt að hefja samninga um byggðamál fyrr en aðgerðaáætlun liggur fyrir:

Hefja strax vinnu við áætlunargerð 

VILJA SJÁ ÁÆTLUN ESB vill sjá aðgerða-
áætlun um innleiðingu byggðamála 
áður en viðræður hefjast.  MYND/ÚR SAFNI

Geðhjálp fagnar færslu réttargeðdeildarinnar frá Sogni á Klepp. Í ályktun frá 
Geðhjálp, sem RÚV greinir frá, segir að samtökin hafi um áraraðir barist fyrir 
því að deildinni yrði lokað í þeirri mynd sem hún hefur starfað. Niðurstöður 
úttektar sem Geðhjálp hafi gert fyrir þremur árum hafi leitt í ljós lélegan 
aðbúnað og algera vanhæfni stofnunarinnar til að endurhæfa geðsjúka 
brotamenn. Þá harmar Geðhjálp afstöðu þingmanna í Suðurkjördæmi til 
lokunar á réttargeðdeildinni að Sogni í Ölfusi og kallað er eftir faglegum 
rökum fyrir máli þeirra.

Fagna flutningi réttargeðdeildar

SJÁVARÚTVEGUR Heildarafli 
íslenskra fiskiskipa fyrstu sjö 
mánuði ársins var 928 þúsund 
tonn, en nam á sama tíma í fyrra 
845 þúsund tonnum. Aflaaukning 
í september, á föstu verði, jókst 
um 0,8 prósent frá sama mánuði 
í fyrra. Þetta kemur fram í tölum  
frá Hagstofu Íslands.

Alls veiddust tæp 106 þúsund 
tonn í september, en heildarafl-
inn í september 2010 var tæp 94 
þúsund tonn. Botnfiskafli dróst 
hins vegar saman í september, 
miðað við september 2010, um 
rúm 2.200 tonn.  - kóp

Aflaverðmæti eykst:

Heildaraflinn 
er meiri í ár

VIÐIURKENNDI ÁRÁS Í yfirheyrslum 
viðurkenndi Strauss-Kahn að hafa ráðist 
á Tristane Banon árið 2003.

NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND, AP Skrifstofa sak-
sóknara í París hefur fellt niður 
rannsókn á nauðgunarmáli gegn 
Dominique Strauss-Kahn, fyrr-
verandi yfirmanns Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins.

Saksóknarinn segir ekki nægar 
sannanir fyrir því að Strauss-
Kahn hafi reynt að nauðga 
franska rithöfundinum Tristane 
Banon árið 2003, þegar hún hugð-
ist taka viðtal við hann.

Í yfirheyrslum viðurkenndi 
Strauss-Kahn veigaminni glæp, 
kynferðislega árás á Banon, en 
sá glæpur fyrnist á þremur árum 
og kemur því ekki til kasta dóm-
stóla.  - gb

Strauss-Kahn laus mála:

Saksóknarinn 
vísar máli frá

DÓMSMÁL  Tveir kannabisrækt-
endur hafa verið dæmdir í 30 daga 
skilorðsbundið fangelsi hvor. 

Annar mannanna, sem er á þrí-
tugsaldri, var tekinn með ræktun 
sem samanstóð af 53 kannabis-
plöntum. Hann hefur áður verið 
dæmdur fyrir þjófnað, fíkniefna-
lagabrot, líkamsárás og hrað-
akstur. 

Hinn maðurinn, tæplega þrí-
tugur, var dæmdur fyrir að hafa 
ræktað 48 kannabisplöntur og 
verið með nær kíló af kannabis-
laufum. Báðir mennirnir játuðu 
brot sín. Upptæk voru gerð tæki 
og tól sem notuð voru við rækt-
unina.  - jss 

Dæmdir í 30 daga fangelsi:

Kannabisrækt-
endur á skilorð

DÓMSMÁL Íslenska ríkið hefur 
verið dæmt til að greiða karl-
manni 400 þúsund krónur í bætur 
vegna eftirlýsingar, handtöku 
og vistunar í fangaklefa. Hann 
krafðist fimm milljóna króna í 
miskabætur.

Maðurinn var eftirlýstur í fjöl-
miðlum í tengslum við svokallað 
mansalsmál sem upp kom hér á 
landi 2009. Hann gaf sig fram 
við lögreglu og var yfirheyrður, 
þegar hann hafði verið í haldi 
lögreglu í tvær klukkustundir. Að 
því búnu var honum sleppt þar 
sem ljóst þótti orðið að hann var 
ekki maðurinn sem leitað var að, 
né tengdist málinu.  - jss

Krafðist fimm milljóna:

Fékk 400 þús-
und í bætur

Áttu von á að aðildarviðræður 
Íslands við ESB muni ganga 
hratt fyrir sig? 
Já 29,8%
Nei 70,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Fylgist þú með bókamessunni 
í Frankfurt þar sem Ísland er 
heiðursgestur? 

Segðu þína skoðun á vísir.is.

KJÖRKASSINN
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JAFNRÉTTISMÁL Konur voru aðeins fjórðungur 
fulltrúa í nefndum á vegum sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytisins í fyrra. Þetta kemur 
fram í skýrslu Jafnréttisstofu um nefndir, ráð 
og stjórnir á vegum ráðuneytanna. Hlutfall 
kvenna var lakast í nefndum á vegum sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðuneytisins. 

Konur skipuðu í heild 40 prósent nefndar-
sæta á vegum ráðuneytanna og karlar 60 
prósent. Hlutfallið var hins vegar ólíkt milli 
ráðuneyta og var félags- og tryggingamála-
ráðuneytið eina ráðuneytið þar sem konur 
voru í meirihluta nefnda í fyrra. Þær voru 51 
prósent nefndarmanna á móti 49 prósentum 
karla, en í heilbrigðisráðuneytinu voru hlutföll 
kynjanna hnífjöfn. Í öðrum ráðuneytum voru 
karlar í meirihluta. 

Kveðið er á um kynjakvóta í nefndum, 

stjórnum og ráðum á vegum ríkisins í lögum 
og á hlutur hvors kyns ekki að vera minni en 
40 prósent nema málefnalegar ástæður liggi 
að baki. 

Helmingur þeirra nefnda sem voru starfandi 
á síðasta ári var í samræmi við lög um kynja-
kvóta, en 66 prósent þeirra nefnda sem voru 
skipaðar í fyrra uppfylltu skilyrði laganna. 
Utanríkisráðuneytið var eina ráðuneytið sem 
skipaði þá í allar sínar nefndir samkvæmt lög-
unum. Dóms- og mannréttindaráðuneytið skip-
aði aðeins 38 prósent sinna nefnda í samræmi 
við þau.  - þeb

Mjög misjafnt er hversu vel ráðuneyti fara eftir lögum um kynjakvóta við skipan í nefndir: 

Helmingur nefnda uppfyllir kynjakvóta

UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ Nefndir sem skipaðar 
voru á vegum utanríkisráðuneytisins í fyrra 

voru allar í samræmi við lög um kynjakvóta.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1 Hvernig vill ný stjórn Danmerkur 
breyta konungsvaldinu?

2 Hvaðan eru hljómsveitirnar sem 
unnu samkeppni um að spila á 
Iceland Airwaves?

3 Hvert verður réttargeðdeildin á 
Sogni flutt?

SVÖR:

1. Minnka vægi þess. 2. Frá Bandaríkj-
unum. 3. Á Klepp.

SPRENGJA FJARLÆGÐ Brennuvargarnir 
vilja koma af stað „félagslegu eldgosi“.

FRÉTTBLAÐIÐ/AP

ÞÝSKALAND, AP Sextánda bensín-
sprengjan fannst við járnbraut-
arteina í Berlín í gær. Fyrsta 
sprengjan fannst á mánudag.

Aðeins ein af sprengjunum 
hefur sprungið og olli spreng-
ingin skemmdum á lestarteinum. 
Kveikjubúnaður annarrar fór af 
stað án þess að sprengjan spryngi.

Brennuvargarnir kenna sig við 
íslenska eldfjallið Heklu og segj-
ast vilja koma af stað „félagslegu 
eldgosi“ eins og það er orðað í til-
kynningu frá þeim á netinu. Að 
öðru leyti er lítið vitað um þennan 
hóp.

Ekki er vitað hvenær sprengj-
unum var komið fyrir. Mögulegt 
þykir að þær hafi allar verið settar 
við teinana um síðustu helgi.  - gb

Brennuvargar í Berlín:

Kenna sig við 
eldfjall á Íslandi

ESB Framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins, ESB, hefur ákveðið 
að eftir 17. nóvember megi ein-
ungis selja sjálfslökkvandi sígar-
ettur innan aðildarríkjanna. 

Fyrirtæki fá engan aðlögunar-
tíma til þess að selja birgðir af 
gömlum sígarettum.

Bann við sölu á öðrum sígar-
ettum en sjálfslökkvandi tók gildi 
í Finnlandi 1. apríl í fyrra. 

Þar fækkaði eldsvoðum af 
völdum reykinga um 30 prósent á 
tímabilinu apríl til júní miðað við 
sama tímabil árið áður.

Sams konar reglur hafa tekið 
gildi víða um heim, að því er 
sænskir vefmiðlar greina frá. - ibs

Sjálfslökkvandi sígarettur:

Minni bruna-
hætta með 
nýjum rettum

Fangelsi eftir árás
Maður á þrítugsaldri hefur verið 
dæmdur í eins mánaðar fangelsi 
í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
líkamsárás. Maðurinn sló annan 
mann ítrekað í höfuð og handlegg í 
stigagangi fjölbýlishúss í Reykjavík. 
Hann á sakaferil að baki allt frá 16 
ára aldri. 

Ákært fyrir kannabis
Þrír karlmenn á aldrinum frá tæplega 
þrítugu til fimmtugs hafa verið ákærð-
ir fyrir að rækta 89 kannabisplöntur 
í Hafnarfirði. Þá eru tveir mannanna 
ákærðir fyrir að hafa haft lítilræði af 
kannabisefni í fórum sínum þegar 
lögregla hafði afskipti af þeim.

DÓMSMÁL

ST. JÓSEFSSPÍTALI Bæjarstjórn 
Hafnar fjarðar mótmælir samhljóma 
fyrirhugaðri lokun spítalans.

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar mótmælir harð-
lega ákvörðun yfirstjórnar Land-
spítalans um lokun St. Jósefsspít-
ala og krefst þess að hún verði 
endurskoðuð og sameining við 
Landspítalann dregin til baka. 
Ákvörðunin gangi þvert á fyrir-
heit um að St. Jósefsspítali gegni 
áfram mikilvægu hlutverki í nær-
þjónustu við Hafnarfirðinga.

„Bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
krefst þess að staðið verði við lof-
orð velferðarráðherra um samráð 
og þegar verði teknar upp við-
ræður milli velferðarráðherra og 
Hafnarfjarðarbæjar um hvernig 
áframhald starfsemi á St. Jósefs-
spítala verði tryggð,“ segir í sam-
þykkt bæjarstjórnarinnar.  - gar

Hörð mótmæli í Hafnarfirði:

St. Jósefsspítala 
verði ekki lokað

VARNARMÁL Kreppurnar á Íslandi 
eru þrjár: efnahagskreppa, stjórn-
málakreppa og varnarmálakreppa. 
Stjórnmálakreppan torveldar 
lausnir, bæði á efnahagskreppunni 
og varnarmálakreppunni.

Þetta fullyrðir rannsóknarstofn-
un sænska hersins, FOI, í nýrri 
skýrslu um ástand öryggismála á 
Íslandi. Í skýrslunni er farið vítt 
yfir sviðið, stöðu efnahagsmála 
lýst og helstu átakalínur stjórn-
málanna kannaðar.

Varnarmálakreppan er sögð 
hafa komið í kjölfar einhliða brott-
hvarfs bandaríska hersins frá 
Íslandi árið 2006, sem sagt er hafa 
leitt af sér biturleika meðal þáver-
andi ráðamanna íslenskra öryggis-
mála en fögnuð meðal þeirra sem 
telja Ísland ekki þurfa neinar her-
varnir.

Ferðir erlendra herskipa og 
rússneskra herþota vekja, að mati 
skýrsluhöfunda, upp spurningar 
um það hvort núverandi stefna 
Íslands í öryggismálum sé í takt 
við þróun öryggismála í okkar 
heimshluta.

„Meðan NATO-ríkin efla fjöl-
þjóðasamstarf um heræfingar í 
þessum heimshluta, þá sjást engin 
merki þess að endurskoðun verði 
gerð á stöðu Íslands sem hins 
„óvopnaða aðildarríkis NATO“,“ 
segir í skýrslunni.

„Pólitísk sundrung, ósam-
komulag og vantraust er ráðandi 
milli ráðamanna og almennings 
á Íslandi,“ skrifa höfundarnir og 
taka fram að íslensk stjórnmál 
séu frábrugðin því sem tíðkast á 
hinum Norðurlöndunum, að því 
leyti að minni áhersla er lögð á að 
ná samstöðu um þau mál, sem deilt 
er um.

„Þetta hefur áhrif á það hvernig 
tekið er á kreppum og gerir mönn-
um erfiðara að finna víðtækar 
úrlausnir til lengri tíma.“

Kreppurnar hafa þannig gagn-

Sænski herinn telur 
öryggi áfátt á Íslandi
Auk kreppu í efnahagsmálum og stjórnmálum er einnig kreppa í öryggismál-
um á Íslandi, að mati rannsóknardeildar sænska hersins sem hefur sent frá sér 
skýrslu um ástandið á Íslandi. Pólitískar deilur flækja og tefja stefnumótun.

kvæm áhrif hver á aðra og á 
meðan verða heimspólitískar 
breytingar á mikilvægi norður-
skautsins, sem ekki er tekist á við 
af þeim krafti sem þurfa þyrfti.

Lokaorð skýrslu sænska hersins 
um Ísland eru eftirfarandi:

„Ef Íslandi tekst að komast upp 
úr kreppunum og þróast smám 
saman yfir í eitthvað nýtt með 
stöðugleika til lengri tíma – til 
þess eru góðar grunnforsendur 

– þá væri mikið unnið bæði fyrir 
Íslendinga sjálfa og fyrir umheim-
inn. Ef ekki, þá eiga menn á hættu 
að enda eins og Guðbjartur Jóns-
son, aðalpersónan í skáldsögu 
Halldórs Laxness, Sjálfstæðu 
fólki: „Annarra manna brauð er 
það versta eitur sem frjáls og sjálf-
stæður maður getur étið.“ Þrjósku-
leg barátta Guðbjarts fyrir algjöru 
sjálfstæði og frelsi endaði í fátækt 
og harmleik.“ gudsteinn@frettabladid.is

HERÆFING Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI Brotthvarf Bandaríkjahers hefur skilið öryggis-
mál á Íslandi eftir í nokkurri óvissu, að mati sænska hersins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMFÉLAGSMÁL Upplifa kynin tím-
ann á ólíkan máta? Þessari spurn-
ingu mun Guðbjörg Linda Rafns-
dóttir, prófessor í félagsfræði 
við félags- og mannvísindadeild 
Háskóla Íslands, velta fyrir sér í 
fyrirlestri sem hún heldur í dag. 
Fyrirlesturinn fer fram á Hall-
veigarstöðum og hefst klukkan 
12 á hádegi.

„Ég mun fjalla bæði um eigin 
rannsóknir og rannsóknir sem 
gerðar hafa verið í Bretlandi og 
á hinum Norðurlöndunum. Þær 
hafa leitt í ljós að konur og karl-
ar tjá sig mjög ólíkt um tímann,“ 

segir Guðbjörg 
en bætir við að 
þetta eigi auð-
vitað ekki við 
um hvern ein-
asta karl og 
hverja einustu 
konu. Kynbund-
ið munstur sé 
hins vegar til 
staðar.

„Konur tala 
eins og þær séu með marga bolta 
á lofti í einu á meðan karlar tala 
frekar um einstök verkefni sem 
þeir skipta niður á tímalínu. 

Konur tjá sig meira um tímann 
eins og tími þeirra tilheyri öðrum, 
það er að segja að þær ráði ekki 
fullkomlega yfir því hvernig 
honum er ráðstafað. Karlar í sam-
bærilegri stöðu tjá sig meira eins 
og þeir hafi völd yfir sínum tíma, 
þeir ákveði hvernig þeir hagi 
honum,“ segir Guðbjörg.

Þá segir Guðbjörg að í erlend-
um rannsóknum hafi ólík upplifun 
kynjanna á tíma verið sett í sam-
hengi við heilsu og líðan. Konur 
kvarti meira en karlar yfir vanlíð-
an, þreytu og streitu, en lifi samt 
lengur en karlar.  - mþl

Fyrirlestur Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur á Hallveigarstöðum í hádeginu í dag:

Ólík upplifun kynjanna á tíma

GUÐBJÖRG LINDA 
RAFNSDÓTTIR

SLYS Sjö ára drengur stakk sig 
á sprautunál í Reykjanesbæ á 
miðvikudag. Drengurinn fann 
sprautunálina við fjölbýlishús að 
Ásbrú. 

Farið var með drenginn á 
spítala í Reykjavík. Hann fékk 
sprautur við lifrarbólgusmiti, en 
þarf að halda áfram slíkri með-
ferð næstu mánuði. Frá þessu 
var greint í Víkurfréttum. Móðir 
hans segir að fyrir skömmu hafi 
fundist þrjár nálar á svipuðum 
stað og því sé ástæða til að vara 
við hættunni af nálum.  - þeb

Nálar fundist við Ásbrú: 

Sjö ára stakk 
sig á sprautunál 

VEISTU SVARIÐ?
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Einn af veigamestu köflum 
nýrrar Hvítbókar um nátt-
úruvernd er úttekt á skipu-
lagi stjórnsýslunnar á sviði 
náttúruverndar. Fyrir-
komulag mála á Íslandi er 
borin saman við stjórnsýslu 
á Norðurlöndunum. Niður-
staðan er að full ástæða sé 
til að huga að sameiningu 
stofnana og tilfærslu verk-
efna. 

Umhverfisstofnun, ásamt Náttúru-
fræðistofnun Íslands, er óumdeild 
lykilstofnun í málefnum náttúru-
verndar hér á landi. Stofnuninni 
var komið á fót með lögum nr. 
90/2002 og gjörbreyttist við það 
stofnanaskipulag umhverfisráðu-
neytisins. Verkefni ýmissa stofn-
ana og stjórnvalda voru felld 
undir nýja stofnun, eða Hollustu-
vernd ríkisins, Náttúruvernd 
ríkisins, veiðistjóraembættið og 
fleiri minni ráð. Voru nefndar 
stofnanir lagðar niður í framhald-
inu. Það vekur þó athygli að hlut-
verki Umhverfisstofnunar er ekki 
lýst með skýrum hætti í lögum nr. 
90/2002 heldur einungis vísað til 
hinna ýmsu laga um þau verkefni 
sem stofnuninni var falið að yfir-
taka. 

Þetta geta auðvitað ekki talist 
góð lög og er gert sérstaklega að 
umtalsefni í upphafi kafla Hvít-
bókarinnar um stjórnvöld náttúru-
verndarmála og dæmi um verk-
efnið fram undan. 

Á þriðja tuginn
Samanburður við Norðurlöndin 
þegar kemur að stofnanaskipulagi 
er „sláandi“, segir í bókinni. Þar er 
átt við hversu miklu fleiri stofnan-
ir sinna málefnum náttúruvernd-
ar hérlendis en í þeim löndum sem 
við berum okkur gjarnan saman 
við. Og þegar grannt er skoðað fer 
þessi munur ekkert á milli mála. 
Fjórar stofnanir á vegum 
umhverfisráðuneytisins annast 
stjórnsýslu og framkvæmd nátt-
úruverndar, eða Umhverfisstofn-
un, Vatnajökuls þjóðgarður, Land-
græðsla ríkisins og Skógrækt 
ríkisins. Þrjár þessara stofnana 
hafa samtals fimmtán starfsstöðv-
ar á landinu, auk þess sem skóg-
arverðir starfa á fjórum stöðum. 
Vatnajökulsþjóðgarði er skipt í 
fjórar rekstrareiningar.

Fjórar stofnanir umhverfis-
ráðuneytisins annast einkum 
rannsóknir, ráðgjöf og þjónustu, 
eða Náttúrufræðistofnun, Nátt-
úrurannsóknastöðin við Mývatn, 
Veðurstofa Íslands og Stofnun Vil-
hjálms Stefánssonar. Þar að auki 

starfa tvær rannsóknastofnanir á 
vegum sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðuneytis; Hafrannsókna-
stofnunin og Veiðimálastofnun. 

Einföldun
Flestar íslenskar stofnanir á sviði 
náttúruverndar eru litlar og sinna 
afmörkuðum verkefnum. Hættan 
er auðvitað sú að gagnabankar 
verði sundurleitir og einn viti ekki 
hvað annar gjörir. Það eykur líkur 
á því að verkefni skarist og hrein-
lega kallar á tvíverknað og óþarfa 
kostnað. 

Á Norðurlöndunum hefur víðast 
verið lögð áhersla á að setja á stofn 
sterkar miðlægar ríkisstofnanir 
til að forðast nákvæmlega þetta. 
Nefndarmenn líta mjög til Norð-
manna, Dana, Finna og Svía þegar 
þeir segja að í takti við breyttar 
aðferðir og áherslur í náttúru-
vernd sé æskilegt að endurskipu-
leggja stjórnsýsluna og einfalda 
hana umtalsvert. 

Þessi samanburður við Norður-
löndin er jafnframt dreginn fram í 
því ljósi hversu fámennt samfélag 

Ísland er og hvað landið er stórt og 
hafið sem okkur er falið víðáttu-
mikið. Hafandi þetta í huga er skil-
virkni og gott skipulag sérstaklega 
mikilvægt. 

Skiptar skoðanir
Íslendingar hafa ekki farið þá 
leið að aðskilja náttúruvernd og 
mengunarþáttinn; hvort tveggja 
fellur undir Umhverfisstofnun. 
Nefndin leggur ekki til að þessu 
verði breytt, enda var eindreginn 
vilji til að þetta færi saman þegar 
Umhverfisstofnun var sett á lagg-
irnar árið 2002. Þessu er öfugt 
farið víðast á Norðurlöndunum 
og þessar höfuðgreinar umhverf-
ismála, náttúruvernd og mengun-
armál, eru aðskildar hjá ólíkum 
stofnunum. 

Innan nefndarinnar voru 
skiptar skoðanir um það hvort 
sameining stofnana undir hatti 
Umhverfisstofnunar hafi verið 
vel heppnuð og hvort samrekstur 
mengunarmála og náttúruverndar 
innan einnar stofnunar sé æskileg-
ur. Þess vegna setur nefndin ekki 
fram sameiginlega niðurstöðu eða 
tillögur um hvort rétt sé að endur-
skoða þetta fyrirkomulag.

Í athugasemdum við frumvarp-
ið um Umhverfisstofnun sem varð 
að lögum 2002 kom fram að með 
sameiningunni væri stigið fyrsta 
skrefið í endurskoðun á stofnana-
uppbyggingu ráðuneytisins en 
ástæða væri til að skoða í kjölfar-
ið möguleika á sameiningu þeirra 
stofnana ráðuneytisins sem sinna 
vöktun, rannsóknum og ráðgjöf. 

Stjórnsýslan
En hvar skal stokka upp. Nefndin 
telur að stofnanafyrirkomulagið 
eigi að byggjast á skýrri skipt-
ingu á milli stjórnsýsluverkefna 
og rannsóknastarfs. 

Umhverfisstofnun er megin-
stjórnsýslustofnun umhverfis-
ráðuneytisins en á sama tíma eru 
þrjár aðrar stofnanir sem annast 
slík verkefni eða Landgræðslan, 
Skógræktin og Vatnajökulsþjóð-
garður. Fyrir þessu liggja ýmsar 
ástæður. Þegar Umhverfisstofnun 
varð til heyrðu Landgræðslan og 
Skógræktin undir landbúnaðar-
ráðuneytið og færðust ekki undir 
umhverfisráðuneytið fyrr en fimm 

árum seinna. Það var svo að kröfu 
sveitarfélaganna að þjóðgarðurinn 
var stofnaður á grunni sérstakra 
laga. 

Nærtækt er, að mati nefndar-
innar, að hugleiða sameiningu 
allra þessara stofnana; væntanlega 
er þá verið að vísa til þess að þær 
minni renni inn í Umhverfisstofn-
un. Önnur rök eru fyrir slíkri sam-
einingu en það er umsjón og varsla 
lands og eftirlit með því sem fell-
ur undir allar stofnanirnar eins og 
staðan er núna.

Rannsóknastarfið
Í Hvítbókinni er sett fram sú skoð-
un að því fylgi ótvíræðir kostir að 
byggja upp öfluga, miðlæga þekk-
ingarstofnun á sviði náttúrufræða. 
Núna stunda margar stofnanir 
slíkar rannsóknir, oft í tengslum 
við tiltekna auðlindanýtingu svo 
sem Hafrannsóknastofnun, Veiði-
málastofnun og Orkustofnun. Skóg-
ræktin og Landgræðslan annast 
sértæk verkefni. Náttúrufræði-
stofnun hefur svo aftur mun víð-
tækara hlutverk. 

Nefndin telur að móta þurfi 
skýra stefnu um hvaða upplýsinga 
og gagna ríkið tekur að sér að afla 
fyrir landslýð. Gera verði kröfu um 
að þessi vinna sé skilvirk og hag-
kvæm og stofnunum lagðar ríkar 
skyldur á herðar hvað það varðar. 
Því skuli rannsóknastarfsemi rík-
isins skoðast í því ljósi hvort ekki 
sé ástæða til að sameina stofnan-
ir eða flytja til verkefni. Það verði 
að gerast með skýra mynd af því 
hverju á að safna í gagnagrunna 
sem náttúruvernd næstu áratuga 
á að byggjast á. 

Eitt blasir við að mati nefnd-
armanna og það er sameining 
Náttúrufræðistofnunar og Veiði-
málastofnunar. Telur nefndin að 
sameiningin sé í samræmi við hug-
myndir hennar um öfluga miðlæga 
þekkingarstofnun, sem væntanlega 
þýðir stærri og sterkari Náttúru-
fræðistofnun.

Þjóðgarðarnir
Stjórn þjóðgarða landsins telur 
nefndin sjálfgefið að verði tekin 
til gagngerar endurskoðunar. Eins 
og staðan er núna er stjórn þjóð-
garða landsins með mjög mismun-
andi móti. Vatnajökulsþjóðgarður 

er sjálfstæð ríkisstofnun, Snæfells-
jökulsþjóðgarður er undir stjórn 
Umhverfisstofnunar og Þingvell-
ir lúta stjórn sérstakrar nefndar 
sem heyrir undir stjórnsýslu for-
sætisráðuneytis. Nefndin er sam-
mála um að þetta fyrirkomulag sé 
óheppilegt og telur að yfirstjórn 
þeirra eigi að vera á einni hendi. 
Í Hvítbókinni kemur þó ekki fram 
afstaða um hvernig heppilegast 
væri að útfæra þessa breytingu.

Náttúrustofurnar
Á móti gagnrýni á heildarmynd 
stjórnsýslunnar er sérstaklega 
tekið fram að sjálfstæði lítilla 
stofnana geti verið af hinu góða. 
Náttúrustofurnar, sem eru sjö 
talsins vítt og breitt um landið, eru 
teknar sem dæmi þar um. Lagt er 
til að samstarf stofanna við Nátt-
úrufræðistofnun verði útfært frek-
ar og til greina komi að þær fái 
fleiri og stærri verkefni. 
Nefndin telur mikilvægt að stjórn-
sýsla ríkisins á landsbyggðinni 
verði efld. Eins og fram hefur 
komið eru starfsstöðvar stofnana 
á sviði náttúruverndar margar og 
smáar. Með sömu rökum og nefnd-
in telur koma til greina að sam-
eina stofnanir mætti hugsa sér 
samrekstur starfsstöðva. Þetta 
myndi engu breyta um mikilvægi 
sveitarfélaganna í náttúruvernd. 
Kynnt er til sögunnar hugmynd 
um að í hverju sveitarfélagi, eða 
innan tiltekinna svæða, starfi nátt-
úruverndarfulltrúi sem gæti verið 
skref til að efla ábyrgð sveitar-
félaganna í náttúruverndarmálum.

Umhverfisþing
Hvítbókin verður til umfjöllunar 
á Umhverfisþingi sem umhverfis-
ráðuneytið efnir til í dag á Selfossi. 
Í framhaldinu hefst opið umsagn-
arferli um bókina sem lýkur 1. des-
ember. Að því loknu hefst vinna 
við gerð frumvarps um breyting-
ar á náttúruverndarlögum og er 
gert ráð fyrir að það komi til kasta 
Alþingis í vor.

Faxafeni 14   www.heilsuborg.is

Langar þig að breyta um lífsstíl?
Nýtt námskeið fyrir 16 - 25 ára hefst 24. okt.
Heilsulausn 1- Hentar ungu fólki sem glímir við ofþyngd,

offitu eða einkenni frá stoðkerfi

Heilsumat hjá 

hjúkrunarfræðingi, 

stuðningur, aðhald

og fræðsla fagaðila

Verð fyrir 8 vikur kr. 

49.800.- (24.900 kr. á mán)

Hægt að fara í HL 3

framhald að loknu

námskeiði

Skráning á 

mottaka@heilsuborg.is 

eða í síma 560 1010.
Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING: Hvítbók um náttúruvernd seinni hluti

Þarf að endurhugsa stjórnsýsluna

HAFRAFELL Í ÖRÆFUM Fjallið losnaði úr faðmi jökla um miðja 20. öld. Þetta er gott dæmi um land sem nú er sýnilegt en var hulið mönnum í árhundruð. Þetta er ein 
birtingarmynd hlýnandi loftlags. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Heilsudagar Pfaff 
föstudag og laugardag
Hvað er betra en að slappa af og láta sér líða vel? Heilsuvörurnar frá Pfaff hafa slegið rækilega í 
gegn og hjálpa mörgum að ná tökum á vöðvabólgu, bakverkjum, vægu skammdegisþunglyndi o.fl. 
Leyfðu starfsfólkinu okkar að leiðbeina þér við valið.

Fleiri frábær tilboð í gangi. 
Tilboðin gilda einungis þessa tvo daga! 

Nuddtæki
Ertu með vöðvabólgu?
Margar gerðir.
Verð frá 5.900 kr.  

Hitapúðar
Margar gerðir
Verð frá 4.500 kr.  
10% afsláttur af 
öllum púðum

Blóðþrýstings-
mælar
Mælir þú þig reglulega?
Verð frá 6.900 kr.  

Manicure 
penni
Tilboð  995 kr.

Baðvog
Tilboð  3.900 kr.

Snyrtispeglar 
með ljósi og 
stækkun
Verð frá 2.400 kr.  

Nuddpúði
Verð 11.900 kr.  
Tilboð  8.900 kr.

Dagsbirtu-
lampi

Verð 17.900 kr.  
Tilboð  15.000 kr.

Nuddsessa
Verð 17.900 kr.  
Tilboð  15.000 kr.

Nuddstóll
Lítill og nettur með frábæru nuddi
Verð 39.800 kr.  
Tilboð  29.800 kr.
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Á
n þess að ég fari of 
djúpt í ástæður þess 
að ég hætti, þá er 
alveg ljóst að mín sýn 
og sýn eigandans fór 
ekki alltaf saman og 

í staðinn fyrir að vera alltaf í reip-
togi varðandi stefnur og hvernig 
ætti að bregðast við ákveðnum 
atriðum þá lá þetta bara beint við 
og gerðist í sæmilegu bróðerni.“

Þetta segir Matthías Ims-
land, fyrrverandi forstjóri Ice-
land Express um starfslok sín hjá 
fyrirtækinu fyrir tæpum mán-
uði. Matthías hafði gegnt starf-
inu í fimm ár en mánuðina áður en 
hann hætti hafði gustað hressilega 
um félagið, það sætti harðri gagn-
rýni fyrir tíðar seinkanir og ýmiss 
konar önnur óþægindi sem farþeg-
ar upplifðu og sögðu frá opinber-
lega.

„Eftir á að hyggja má segja að 
við hefðum átt að vaxa hægar, nota 
tækifærið og fjárfesta meira í inn-
viðunum og þjónustu,“ útskýrir 
Matthías.

Þarf að fjárfesta í innviðum
Þessi öri vöxtur var einmitt það 
sem eftirmaður Matthíasar, Birgir 
Jónsson, gagnrýndi hvað helst í við-
tali við Fréttablaðið þegar hann var 
nýtekinn við starfinu. Hann nefndi 
sérstaklega að honum hefði þótt of 
skarpt farið í flug vestur um haf. 
Birgir hætti tíu dögum síðar eftir 
deilur við Pálma Haralds son, eig-
anda og stjórnarformann félagsins. 

Var það sem sé að undirlagi 
Pálma sem umsvifin jukust svo 
mikið?

„Pálmi hefur vissulega mjög 
mikinn áhuga á þessum geira. 
hann er með hugmyndir og metn-
að til þess að stækka Iceland 
Express. Það sem við rákum 
okkur á er að það þarf að fjárfesta 
líka vel í innviðum til að standa 
undir svo mikilli stækkun,“ segir 
Matthías.

„Það var mjög spenn-
andi að fara í Amer-
íkuflugið vegna þess 
hversu góður tengi-
flötur Ísland er á milli 
Bandaríkjanna og Evr-
ópu. Það er áhugavert 
að byggja upp Ísland 
sem flughöfn á milli 
tveggja heimsálfa. Ice-
landair hefur gert það 
mjög vel, en þeir hafa 
tekið sér góðan tíma 
og hafa hægt og rólega 
byggt ofan á þann 
árangur sem frumherj-
ar flugsins á Íslandi 
höfðu náð. Það er hins 
vegar mjög flókið að 
fara inn á þann mark-
að, það þarf mikið af 
leyfum, það þarf að 
semja um margt laga-
lega og tengingar þurfa 
að vera í lagi. Það var 
þess vegna mjög krefj-
andi verkefni að hefja 
þetta flug.“

Sanngjörn gagnrýni
Matthías fór síst varhluta af gagn-
rýninni sem beindist að félaginu í 
vor og sumar. Hann segir starfs-
fólk félagsins hafa tekið gagnrýn-

ina inn á sig og sumarið hafi verið 
því erfitt.

En fannst Matthíasi gagnrýnin 
sanngjörn? „Já, oftast var gagn-
rýnin sanngjörn. Það er eðlilegt 
að fólk gagnrýni ef það fær ekki 
þá vöru sem það hefur keypt. 
Starfsfólk Iceland Express er 

hins vegar gríðarlega 
öflugt og gott fólk sem 
hefur reynt að standa 
sig og það er ekki því 
að kenna að hlutirnir 
hafi þróast í þessa átt,“ 
segir hann.

Var það þá Pálma að 
kenna? „Það er óþarfi 
að tala um hverjum 
þetta hafi verið að 
kenna. Hins vegar 
er ljóst að vandræð-
in stöfuðu mikið til 
af því að vélar komu 
seint frá Bandaríkj-
unum og fóru þar af 
leiðandi seint út til 
Evrópu og við náðum 
aldrei að vinna nógu 
vel úr þessu. Eftir á 
að hyggja hefði verið 
skynsamlegt að fjár-
festa meira í þjónustu 
og fara aðeins hægar í 
stækkunina. Ég gengst 
við minni ábyrgð og 
hef reynt að skoða 
hvaða ákvarðanir það 
voru sem voru rangar. 
Stundum er samt ekki 

nóg að taka réttar ákvarðanir. 
Við sjáum að mjög mörg flugfélög 
hafa lent í vandræðum á undan-
förnum árum, hvort sem það eru 

Föstudagsviðtaliðföstudagur Matthías Imsland, fyrrverandi forstjóri Iceland Express

Oftast var 
gagnrýnin 
sanngjörn. 
Það er eðli-
legt að fólk 
gagnrýni ef 
það fær ekki 
þá vöru sem 
það hefur 
keypt.

Hætti í bróðerni eftir 
reiptog við Pálma
Iceland Express óx of hratt á kostnað þjónustu við farþega, segir Matthías 
Imsland í viðtali við Stíg Helgason. Hann og eigandann hafi greint á um 
stefnuna. Matthías telur að tvöfalda megi fjölda ferðamanna á Íslandi.

BRATTUR Matthías veður í hugmyndum um það hvernig megi bæta íslenska ferðaþjónustu og afla þannig þjóðarbúinu meiri gjaldeyristekna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

TILBOÐ ELDSNEYTI STAÐIRMITT N1LÍFIÐDEKK

NÁÐU ÞÉR Í 
NÝJA N1 APPIÐ
Með nýja N1 appinu geturðu keypt eldsneyti með 
símanum þínum, skoðað færslur og punktastöðu, 
kynnt þér N1 tilboðin, fundið næstu N1 stöð á korti 
og jafnvel réttu dekkin eftir bílnúmerinu þínu. Vertu 
með á nótunum og appaðu þig í gang með N1!

DEKK

Með nýja N
ímanum þ
ynnt þér N
g jafnvel r

með á nótu
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Delta og American Airlines, SAS, 
Air France eða British Airwa-
ys,“ segir Matthías og hrósar 
Icelandair sérstaklega fyrir það 
hvernig fyrirtækið hefur staðið 
sig á þessum harða markaði.

Það sprakk ekkert
Matthías segir þó að aldrei hafi 
slegið í brýnu á milli hans og 
Pálma. 

„Pálmi á náttúrulega þetta félag 
og er stjórnarformaður þess. Það 
er eðlilegt að hann hafi sterkar 
skoðanir á því sem fram fer í 
rekstri þess. Ég vil ekki segja að 
það hafi slest neitt upp á okkar 
samskipti. Það er kannski fyrst og 
fremst að áherslurnar hafi verið 
ólíkar og hafi þróast í ólíkar áttir.“

Ekkert eitt atriði hafi gert 
útslagið í þeirra samskiptum. „Það 
sprakk ekkert,“ segir hann.

Aðspurður hvort hann hafi verið 
hissa á því að eftirmaður hans 
hafi sagt upp starfinu einungis 
tíu dögum eftir að hann tók við 
því segir Matthías:. „Ég kannast 
aðeins við Birgi. Hann er drengur 
góður. Hann hefur komið þarna inn 
með ákveðnar hugmyndir og sýn 
sem hann hefur ætlað að fram-
fylgja en fljótlega áttað sig á því 
að þær hugmyndir fóru ekki saman 
við hugmyndafræði eigandans og 
stjórnarinnar og nutu ekki stuðn-
ings. Það er bara eins og það er.“

Framtíð Express getur verið björt
Nýjasti forstjóri Iceland Express 
er náinn samstarfsmaður Pálma 
til margra ára, Skarphéðinn 
Berg Steinarsson. Í ljósi þess 
að Matthías og Pálmi voru ekki 
að öllu leysi sammála um hvert 
félagið skyldi stefna, er hann þá 
bjartsýnn á framtíð þess?

„Ég held að framtíð Iceland 
Express geti alveg verið björt,“ 
segir hann. „Sérstaklega ef menn 
halda rétt á spilunum.“ Iceland 
Express veiti Icelandair mikilvæga 
samkeppni, einkum yfir vetrar-
tímann þegar fáir aðrir fljúga til 
Íslands. Og hann telur þrátt fyrir 
allt að Iceland Express geti veitt þá 
samkeppni, enda sé þar starfandi 
margt gott fólk.

Spennandi ferðaiðnaður
Matthías situr nú auðum höndum í 
fyrsta sinn í fimm ár. Hvað tekur 
við hjá honum? „Ég er með nokkur 
járn í eldinum og þetta verður bara 
að koma í ljós. Ég er að minnsta 
kosti ekki tilbúinn til að gefa neitt 
út um það eins og er,“ segir hann.

Hann segir ferðaiðnaðinn vax-
andi og spurður hvort hann hafi 
áhuga á að starfa þar áfram kveðst 
hann ekki vilja útiloka það. „Ég sé 
mörg tækifæri þar og það væri 
mjög spennandi,“ segir hann.

„Núna er til dæmis verið að 
fara af stað með mjög áhugavert 
átak sem gengur út á að reyna að 
fá ferðamenn hingað í lengri tíma 
yfir árið og yfir veturinn líka, 
enda hefur ferðamennskan þróast 
þannig að langstærstur hluti ferða-
manna kemur yfir sumarmánuðina 
þrjá og einnig í september,“ segir 
Matthías, og hann hefur ákveðnar 
hugmyndir um hvað þyrfti til að 
dreifa ferðamönnunum meira um 
landið.

„Ég lít á það sem framtíðarverk-
efni, ekki bara að dreifa ferða-
mönnum meira yfir árið heldur 
líka að bæta innviðina – ekki síst 
samgöngukerfið – til að auðvelda 
ferðafólki að njóta alls landsins.“ 
Mikil tækifæri felist í því byggja 
upp ferðamannaiðnaðinn á lands-
byggðinni, sérstaklega þegar litið 
sé til minni fyrirtækja í ferðaiðn-
aði.

„Sprotafyrirtæki í ferðaþjónustu 
víða um land held ég að gætu skil-
að okkur miklu. Þar skiptir miklu 
máli að fólk horfi út fyrir kass-
ann, geri eitthvað nýtt og spenn-
andi fyrir ferðamennina en skoði 
jafnframt hvað hefur tekist vel 
annars staðar,“ Hann fagnar einn-
ig áhuga erlendra aðila á að reka 
ferðaþjónustu á Íslandi. „Það verð-
ur til dæmis skemmtilegt að sjá 
hvað verður úr þessu ævintýri á 
Grímsstöðum. Þar sjá menn tæki-
færi sem við höfum ekki séð sjálf,“ 
segir hann.

Hann kallar eftir auknum stuðn-
ingi ríkisvaldsins við sprotafyrir-
tæki. „Þeir peningar myndu skila 

sér margfalt til baka til samfélags-
ins, jafnvel þótt ekki nema lítill 
hluti sprotanna nái að dafna.“

Ferðamenn í milljón á örfáum 
árum
Matthías telur að til þess að hægt 
sé að laða ferðamenn til landsins 
allan ársins hring séu samgöngu-

bætur lykilatriði. „Það væri gott 
fyrir ríkisvaldið að fjárfesta meira 
í ferðaþjónustunni og sérstaklega 
í innviðunum,“ segir Matthías. 
„Verkefni sem eru á teikniborðinu 
og myndu skila þessum áhrifum 
eru til dæmis Suðurstrandavegur, 
betri vegatengingar á Snæfellsnesi 
og tvöföldun Hvalfjarðarganga.“

Hann bendir einnig á að Kefla-
víkurflugvöllur sé sprunginn á 
ákveðnum, afmörkuðum tímum. 
„Álagstímarnir eru á milli sjö og 
níu á morgnana og svo frá þrjú 
til sex á daginn. Eitt af því sem 
ég sæi fyrir mér til að laða að 
ný flugfélög væri að bjóða upp 
á mikla afslætti af lendingar-
gjöldum og sköttum ef þú færir 
á tímum utan háannatíma. Þann-
ig væri hægt að nýta flugvallar-
mannvirkin miklu betur og það 
gæti leitt til þess að fleira fólk 
kæmi til landsins,“ segir Matthías.

„Ég sé fyrir mér að ef þetta 
gengur allt eftir þá væri hægt að 
fjölga ferðamönnum úr sex hundr-
uð þúsundum á ári í milljón á örfá-
um árum. Til þess þyrftu aðilar í 
þessum geira hins vegar að vinna 
enn nánar saman.“

Ég sé fyrir mér að ef þetta gengur 
allt eftir þá væri hægt að fjölga 
ferðamönnum úr sex hundrum 
þúsundum á ári í milljón á ör-
fáum árum.

Ásthildur Sturludóttir
bæjarstjóri Vesturbyggðar

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir
oddviti Tálknafjarðarhrepps

Andrea BjörnsdóttirA d Bjö dótti
oddviti Reykhólahrepps

Vestfjörðrr um 14. október 2011.Láglendisveg strax!

Háttvirtu þingmenn.
Vegamál á sunnanverðum Vestfjörðum eru í ólestri og hafa verið árum saman. Áralöng bið eftir

Höfum í huga að:

öruggra láglendisvega.

Greiðfær og öruggur láglendisvegur um Barðastrandasýslu er nauðsynlegur til að stuðla
að áframhaldandi byggð og framþróun í samfélags- og atvinnumálum á sunnanverðum
Vestfjörðum.

Á síðustu árum og áratugum hefur mun minna fjármagni verið varið til vegagerðar á

samgangna og öryggi vegfarenda er stefnt í voða.

hefur verið á áætlun Vegagerðarinnar í sjö ár. Vegna deilna um vegstæði er þessi sjálfsagða
vegabót nú í uppnámi.

Tillaga ráðherra felur ekki í sér ásættanlegar vegabætur. Vegstæðið verður áfram í sömu hæð

Láglendisvegur er eina lausnin í samgöngumálum svæðisins og hefja þarf vinnu við hann

ekki bið.

Við treystum á stuðning þingmanna úr öllum kjördæmum í þessu
mikilvæga byggða- og samfélagsmáli.

Finna þarf nýja láglendisleiýý ð sem sátt er um.



7998
KR. DS

7998
KR. DS

COW&GATE BARNAMATUR 

398
KR. 6 GLÖS

159
KR. 385 G

MYLLU HEIMILISBRAUÐ

189
KR. 2 LTR.

129   
KR.1 LTR.

1395 
KR.KG

SÉRSKORIÐ FERSKT  LAMBALÆRI

SÉRSKORIÐ BÓNUS LAMBALÆRI ÞAR SEM EFSTI HLUTI 
MJAÐMABEINS OG RÓFUBEINIÐ ER SKORIÐ FRÁ 
OG ÞVÍ ER MEIRA KJÖTOG 
MINNA BEIN Á LÆRINU!

JURTAKRYDDAÐ GRILL LAMBALÆRI

1395
KR. KG

FERSKUR GRÍSABÓGURRSFFERERRSKURSKKURUR GRÍSABÓGUR

598  
KR.KG

FERSKUR ÚRB. GRÍSAHNAKKI

998  
KR.KG

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

 FERSKUR  HEILL KJÚKLINGUR

695
KR.KG

FERSKUR 
KJÖRFUGL

FERSKUR 
KJÖRFUGL

LÍFRÆNT-HIMNESKUR

ENGIFER
DRYKKUR

ÞESSI FRÁBÆRI DRYKKUR KOMINN AFTUR

259
KR. 330 ML



HOLLENSKUR LAUKUR Í LAUSU 
69 KR.KG.

HVÍTLAUKUR 250g  
198 KR.

HOLLENSKUR BUFF LAUKUR  
98 KR.KG.

KÍNVERSKUR HEILL HVÍTLAUKUR 250G  
298 KR.

HOLLENSKUR RAUÐLAUKUR  500g 
198 KR.

HOLLENSKUR RAUÐLAUKUR Í LAUSU  
98 KR.KG.

PAKKAÐUR LAUKUR 500g 
198 KR.

BLAÐLAUKUR 
159 KR.KG.

AMERÍSKUR VORLAUKUR 80g 
159 KR.

98 KRR..KKKGG.9898 KRKRRRR..KKKKKGGKKGG.G.G.

íslenskir tómatar 1 kg.

295
KR. 1 KG

íslenskir tómatar 1 kgíísslleennnssskkkiiirrr  tómmmaattaaarrr  11 kkgg.ttóómm

SÖLUFÉLAG GARÐYRKJUMANNA
GRAND SALAT

LÍFRÆNAR AKURSELS
GULRÆTUR  500 GRÖMM

359
 KR. 1/2 KG.

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU 
GULLAUGA OG RAUÐAR

145
KR. KG

198
KR. STK
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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HALLDÓR

Manneskjan á krossgötum. Manneskj-
an andspænis því góða og slæma í 

eigin lífi. Manneskjan frammi fyrir dauð-
anum. Manneskjan sem þarf að standa 
vörð um eigin virðingu og annarra.

Kvikmyndir miðla glímunni við lífið. 
Áhorfandinn speglar sig í sögunum á 
hvíta tjaldinu og þær verða vettvangur 
fyrir eigin vangaveltur um lífsreynsluna. 
Góð kvikmynd býður til þannig samtals, 
án þess að dæma eða þvinga. 

Góð kvikmynd hvílir á sterkri sögu, 
trúverðugum leik og góðu handverki. 
Þetta þrennt kemur saman í kvikmynd-
inni Eldfjalli undir styrkri stjórn Rúnars 
Rúnarssonar. Hún fjallar um efni sem er 
honum hugleikið, eins og sjá má í fyrri 
verkum Rúnars – hvernig manneskjan 
bregst við breytingum sem aldurinn færir 
óhjákvæmilega með sér.

Aðstæður aldraðra, umönnun sjúkra 
og staða manneskjunnar þegar heilsan 
bregst er áleitið efni í samtímanum og 
snerta marga á Íslandi í dag. Aðalpersóna 
Eldfjalls stendur í þessum sporum og er 
knúin til að ganga í sig og axla ábyrgð. 
Hann þarf að horfast í augu við lífshlaup-
ið sitt, það sem gekk vel og hitt sem fór 
aflaga. 

Eldfjall fékk kvikmyndaverðlaun kirkj-
unnar á nýafstaðinni Alþjóðlegri kvik-
myndahátíð í Reykjavík, RIFF. Þjóð-
kirkjan hefur í sex ár verðlaunað myndir 
á RIFF í flokki nýrra leikstjóra, sem eru 
ekki bara vel gerðar kvikmyndir heldur 
eiga sérstakt erindi í glímuna við trúar- 
og tilvistarspurningar samtímans. 

Eldfjall sýnir ástina á sterkan og 
ágengan hátt. Hún miðlar fegurð og 
styrkleika í aðstæðum sem eru krepp-
andi og vonlausar. Hún minnir á mikil-
vægi nærverunnar í nekt og bjargarleysi 
manneskjunnar. 

Eldfjall knýr til umhugsunar og sam-
tals um mikilvæg mál. Eldfjall á erindi 
við okkur vegna þess að hún er listaverk 
sem miðlar von og mannvirðingu.

Eldfjall
Samfélags-
mál

Árni Svanur 
Daníelsson
prestur

Kristín Þórunn 
Tómasdóttir
prestur

Aðstæður aldraðra, 
umönnun sjúkra og staða 

manneskjunnar þegar heilsan 
bregst er áleitið efni í samtímanum 
og snerta marga á Íslandi í dag.

F
yrirhugaðar breytingar á landbúnaðarstefnu Evrópu-
sambandsins, sem sagt var frá í fyrradag, hljóta að fá 
rækilega skoðun hér á landi; hjá þeim sem taka þátt í 
aðildarviðræðum við Evrópusambandið, hagsmunasam-
tökum bænda og neytenda og umhverfissamtökum.

Sem stendur er engin sátt um tillögurnar í ESB og þær eru gagn-
rýndar úr öllum áttum, enda gríðarlegir hagsmunir í húfi og land-
búnaðarstefnan umdeild eins og sums staðar annars staðar. Megin-
drættirnir í umbótatillögunum eru að gera landbúnaðarstefnuna 

umhverfisvænni og skilvirkari, 
draga úr markaðstruflandi 
stuðningi við landbúnaðinn og 
jafna út landbúnaðarstyrkjum 
milli gömlu aðildarríkjanna og 
þeirra nýrri í Austur-Evrópu.

Fyrir Íslendinga vekur athygli 
að framkvæmdastjórn ESB 
leggur til að stjórnvöldum í ein-

stökum aðildarríkjum verði heimilað að styrkja bændur á harðbýl-
um svæðum sérstaklega. Í tillögunum er sömuleiðis gert ráð fyrir 
að stuðningur við unga bændur, sem eru að byrja búskap, verði 
aukinn. Setja á þak á stuðning við stór verksmiðjubú en leggja 
meiri áherzlu á að styðja sjálfbæran fjölskyldubúskap. Að þessu 
leyti gæti landbúnaðarstefna ESB verið að þróast með hagstæðum 
hætti fyrir íslenzka hagsmuni, rétt eins og sjávarútvegsstefnan.

Að öðru leyti þýða tillögurnar að landbúnaðarstefna ESB færist 
enn lengra frá þeirri stefnu, sem nú er rekin hér á landi. Stuðn-
ingur verður færður úr framleiðslutengdum styrkjum og mun í 
meira mæli en áður miðast við búsetu, að bændur gangi vel um 
landið, auki líffræðilega fjölbreytni þess, gefi dýralífi svigrúm og 
plægi ekki upp beitiland.

Þessar áherzlur eru ólíkar þeim sem nú ríkja í íslenzkri land-
búnaðarstefnu, þar sem framleiðslutengdur stuðningur er ríkjandi. 
En spyrja má hvort það væri slæmt að stuðningur við íslenzkan 
landbúnað færðist í það horf sem ESB áformar.

Í því sambandi þarf meðal annars að hafa í huga að tillögur 
framkvæmdastjórnar ESB eru öðrum þræði viðbrögð við tillögum, 
sem árum saman hafa verið til umræðu á vettvangi Heimsvið-
skiptastofnunarinnar (WTO) og gera ráð fyrir að opinber stuðn-
ingur við landbúnað minnki og dregið verði stórlega úr markaðs-
truflandi framleiðslustyrkjum.

Íslenzkir bændur þurfa að velta fyrir sér hver staða þeirra 
verður, náist samkomulag um nýtt regluverk í WTO. Verða þeir 
þá óviðbúnir, staddir á berangri úreltrar landbúnaðarstefnu, eða 
verður íslenzkur landbúnaður orðinn hluti af stærri heild, þar sem 
menn hafa hugsað til framtíðar og lagað landbúnaðarkerfið að nýju 
viðskiptaumhverfi?

Það er að minnsta kosti ástæða til þess að bændur og aðrir 
hagsmunaaðilar skoði vel hverju endurskoðun landbúnaðarstefnu 
ESB kann að breyta um það hversu hagstæð ESB-aðild gæti orðið 
íslenzkum landbúnaði. Og kannski ætti ekki að útiloka fyrirfram 
að útkoman gæti orðið áhugaverð. 

Evrópusambandið ætlar að 
endurskoða landbúnaðarstefnuna.

Betra ESB fyrir 
íslenzka bændur?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Auðmýktarbrýningin
Svandís Svavarsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, var gestur á 
opnum fundi þingnefndar í gær. Hún 
var nýkomin frá Frankfurt og upprifin 
vegna glæsileika Íslendinga þar og 
vildi helst „fylla vélar af Íslendingum 
út“ svo þeir sjái hve menning vor 
rís hátt í landi þýðverskra. Þráinn 
Bertelsson tók undir að þar væri 
margt gott gert, en minnti þó 
á að sannri list fylgir auðmýkt. 
Íslendingar hefðu gjarnan 
tilhneigingu til að sigra 
heiminn, en ættu að fara 
varlega í heimssigrana. 
Orð í tíma töluð.

Laun bankamanna
Tólf þingmenn úr öllum flokkum 
hafa á ný lagt fram beiðni um skýrslu 
um mánaðarlegar launagreiðslur 
til bankastjóra, skilanefndarmanna 
og bankaráðsmanna í landinu og 
hvernig þær hafi þróast frá árinu 
2005. Það verður áhugavert að 
fylgjast með hvort launahækkanir 
þar á bæ fylgi hefðbundnum 

3,5 prósenta hækkunum 
almennra launamanna. 

Smekkvísi dómaranna
Héraðsdómur hefur nú dæmt blaða-
mann til að greiða 1,5 milljónir 
króna þar sem hann rifjaði upp dóm 
sem kona sem hann fjallaði um 
hafði eitt sinn hlotið. Rök dómarans 
voru þau að ósmekklegt væri að 
vísa í gömul dómsmál og þau ættu 
ekkert erindi við almenning. Fyrir nú 
utan vitleysuna að dómarar ákveði 
smekklegheit og hvað eigi erindi við 
almenning, er athyglisvert að dómari, 
sem vinnur við að dæma fólk, dæmi 

fréttamann fyrir að segja frá því 
að einhver hafi verið dæmdur 
af því það svertir mannorð við-
komandi. kolbeinn@frettabladid.is
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Það hver verði biskup eftir ár er 
ekki mjög áhugaverð spurning. 

Það er heldur ekki það sem kirkj-
an ætti að hafa áhyggjur af eða við 
ættum að vera að spyrja okkur. 
Þess í stað ættum við að velta því 
fyrir okkur hvort þjóðkirkjan, eða 
önnur trúfélög, séu öfl sem mark 
er á takandi þegar kemur að því að 
vísa veginn í siðferðismálum. Trú-
leysingjanum finnst það ekki, en 
hver verður að fá að svara þessu 
fyrir sig.

Trúarbrögð heimsins deila flest 
nokkrum sameiginlegum einkenn-
um. Flest þeirra gefa til dæmis 
rangar skýringar á upphafi heims-

ins og tilurð mannsins. Vísind-
unum hefur tekist að gefa mun 
líklegri skýringar á hvoru tveggja 
þótt öfgamenn í mörgum löndum 
reyni gjarnan að halda hinum 
röngu skýringum til streitu og fá 
þær jafnvel kenndar í skólum. Sem 
betur fer eru slík afskipti trúar-
leiðtoga þó fremur fátíð hérlendis.

En þegar kemur að siðferðis-
málum hafa kristnar kirkjur þó að 
einhverju leyti haldið velli sem afl 
sem hlustað er á. Ekki er víst að 
sú staða sé verðskulduð. Framfar-
ir í siðferðismálum verða sjaldan 
fyrir tilstuðlan trúfélaga. Þvert 
á móti virðist að ekki sé hægt að 
finna þá bábilju sem eitthvert aft-
urhald með söfnuð sér að baki geti 
ekki léð máls á. Hatursburður for-
stöðumanna sumra trúarsöfnuða í 
garð samkynhneigðra er bara eitt 
dæmi.

Jafnvel þjóðkirkjan íslenska, 
sem samanborið við marga aðra 
söfnuði er vissulega fremur frjáls-
lynd, eltir miklu fremur sam-
félagslegar breytingar en að leiða 
þær. Ekki er lengra en fjögur ár 
frá því að Kirkjuþing lagði áherslu 
á að „frelsi presta væri virt“ þegar 
kæmi að hjónavígslum fólks af 
sama kyni. Fallist var á þetta í 
nýjum hjúskaparlögum. 

Nokkrar spurningar vakna: Er 
það eðlilegt að þeir sem fram-
kvæma opinberar athafnir hafi 
slíkt sjálfsvald? Lýsa óskir um 

slíkt nútímalegri siðferðiskennd? 
Hvað þætti okkur um að íþrótta-
félag sem fengi opinbera styrki 
færi sérstaklega fram á að geta 
valið í liðið á forsendum kynþátt-
ar eða ætternis? Hugsum okkur 
svo einkarekinn grunnskóla þar 
sem skólastjórinn reynist vera 
kynferðisafbrotamaður. Jafnvel 
ef stjórn skólans gerði allt rétt 
ætti hún að hafa miklar áhyggj-
ur af framtíð skólans. En hvað ef 
stjórnin hefði hunsað ábendingar 
um kynferðisbrotin? Hvaða fram-
tíð ætti slíkur skóli fyrir sér?

Trúarsöfnuðir virðast auð vitað 
fylgja einhverjum öðrum lög-
málum en önnur félög. Er það til 
dæmis ekki magnað að fórnar-
lömb ofbeldis starfsmanna trú-
félaga leiti hvað eftir annað til 
trúfélaganna sjálfra til að fá 
úrlausn mála sinna? Það hafa 
þau gert hérlendis, sömu sögu 
er að segja frá öðrum löndum. 
Reynslan ætti að kenna fólki að 

leita annað. Það hafa verið blaða-
menn, sálfræðingar, lögfræðing-
ar og læknar, sem sagt „verald-
legir menn“, sem gjarnan hafa ýtt 
málum fórnarlambanna áfram. 
Ekki prestar eða biskupar. Enda 
ætti ekki að koma fram við trú-
félög sem sérstök ríki í ríkinu. Ef 
ráðist er á konu á skemmtistað, þá 
er eðlilegast að leita til lögreglu, 
en ekki leita til skemmtistaðar-
ins og bíða eftir að nefnd á hans 
vegum skili af sér skýrslu. 

Nú er ekki þar með sagt að í 
kirkjum landsins starfi eintómir 
siðleysingjar. En það má spyrja 
sig hvort siðferðislegur árangur 
kirkjunnar seinustu áratugi gefi 
mikla ástæðu til að til hennar sé 
litið sem góðrar fyrirmyndar á 
því sviði. Um það má efast. 

Trúfélög stæra sig gjarnan af 
því að þau fylli ákveðið skarð í 
lífi fólks. Þau gefi svör um tilgang 
lífsins, varði áfanga á lífsleið þess 
og leitist við að svara spurning-
um um rétt og rangt. Önnur hug-
myndakerfi geta auðvitað hæg-
lega fyllt þau meintu skörð sem 
hér eru nefnd. Tilgang lífsins má 
finna án loforðs um himnaríki. 
Fagna má nýfæddu án vísunar í 
yfirnáttúrleg öfl. Loks má svara 
siðferðislegum spurningum ansi 
vel án þess að þurfa að grípa til 
hugtaka á borð við „Guð“, „synd“ 
og „helvíti“. Og þau svör verða 
sjaldnast síðri.

Framfarir í siðferðismálum verða sjaldan 
fyrir tilstuðlan trúfélaga. Þvert á móti 
virðist að ekki sé hægt að finna þá bá-

bilju sem eitthvert afturhald með söfnuð sér að baki 
geti ekki léð máls á.

Máttlitlir 
siðferðisvitar

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra.

Sem fyrrum skólameistari 
þinn skora ég á þig að hætta við 
að leggja niður líknardeildina við 
Landakotsspítala. Sparnaður upp 
á 50 milljónir íslenskra króna rétt-
lætir það ekki. Síðustu stundir 
okkar í þessu jarðlífi eru mörgum 
þungbærar. Mikilsvert er að létta 
fólki þessar stundir.

Allir hugsandi menn skilja hins 
vegar nauðsyn þess að draga úr 
útgjöldum hins opinbera. Það verð-
ur að gera með umhugsun og fyr-
irhyggju og má ekki rasa um ráð 
fram. Draga má úr útgjöldum án 
þess að skera niður – með því að 
endurskipuleggja og breyta.  

Með því að endurskipuleggja 
utanríkisþjónustuna má til að 
mynda spara milljarða, með því 
að endurskipuleggja skólakerfi 
landsins má spara milljarðatugi 
og með því að endurskipuleggja 
og einfalda sveitarfélög má spara 
enn milljarða á milljarða ofan – 
svo dæmi séu tekin. En ekki líkn-
ardeild Landakots fyrir 50 skitnar 
milljónir. Flýttu þér hægt, Stein-
grímur – flas er ekki til fagnaðar.

Opið bréf til 
fjármálaráðherra

Heilbrigðismál

Tryggvi
Gíslason
fyrrverandi 
skólameistari MA

Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Ódýru 
vetrardekkin
eru komin í BYKO!

Með hverjum dekkjaumgangi 
fylgir ávísun að verðmæti 4.000 kr. 
á dekkjaskipti hjá Max-1.
Það margborgar sig að kaupa dekkin í BYKO!

Vnr.  49980470

175/65R14 MLIS-W 11.590

Vnr.  49980485

185/65R14GENERAL 11.990

Vnr.  49980476

185/70R14 MLIS-W 11.590

Vnr.  49980488

195/65R15 JINYU 13.490

Vnr.  49980496

215/65R16ME WINT 18.990

Vnr.  49980479

205/55R16 MLIS-W 15.990
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Í tilefni 25 ára afmælis leiðtogafundarins 
í Reykjavík

Dagskrá:

13:00 Eva Einarsdóttir, borgarfulltrúi og 
málþingsstjórnandi, opnar þingið

13:10 Jón Gnarr borgarstjóri: Fundur & friður

13:20 Mynd Blixa-nefndarinnar: Weapons of Terror

 13:40 Frú Vigdís Finnbogadóttir: Dagarnir örlagaríku

13:50 Myndbrot úr heimildamyndinni 
  In My Lifetime, eftir Bob Frye,
  um leiðtogafundinn í Reykjavík 1986

14:05 Dr. Rebecca Johnson:
  Then and Now: 
  from the INF Treaty to Nuclear Abolition

15:00 Kaffi

15:30-17:00 Pallborðsumræður

Allir velkomnir.

Málþing í þágu friðar
haldið í Hörpu 
laugardaginn 15. október 2011

Mannréttindi sjúk-
linga eða byggðapot?

Velunnurum geðsjúkra var 
mjög brugðið að heyra þing-

menn og sveitarstjórnarmenn 
ræða lokun réttargeðdeildarinn-
ar að Sogni út frá byggðasjónar-
miðum og atvinnumálum í hér-
aði. Starfsemin virtist engu máli 
skipta, hvað þá þeir einstak-
lingar sem þar dvelja. Það hefur 
hins vegar lengi legið fyrir að 
húsnæðið hentar engan veginn 
starfseminni.

Erfiðlega hefur gengið að fá 
sérmenntað fólk til starfa og 
ýmiskonar vandræði hafa stafað 
af því að hafa þetta sjúkrahús 
fjarri mannabyggðum og skjót-
um og góðum aðgangi að lækn-
um og öðru heilbrigðisstarfs-

fólki. Því það er það sem Sogn er 
fyrst og síðast: sjúkrahús. Þarna 
dvelja sjúkar manneskjur. Þær 
eiga rétt á þeirri bestu heilbrigð-
isþjónustu sem þetta land getur 
látið í té, eins og aðrir Íslend-
ingar.  

Við vitum ekki hvaða kynni 
viðkomandi þingmenn eða sveit-
arstjórnarmenn hafa af geðsjúk-
um eða geðsjúkdómum. Fram-
gangan og yfirlýsingarnar lýsa 
hinsvegar svo himinhrópandi 
skilningsleysi á málinu að við 
getum ekki annað en vonað að 
vanþekking ráði för. 

Margir aðilar, þ.á m. félagið 
Geðhjálp sem við tilheyrum, 
hafa talað fyrir því um árabil að 
leggja réttargeðdeildina niður á 
Sogni og færa hana til þess stað-
ar þar sem hún á heima: sam-
neyti við besta fagfólk landsins á 
þessu sviði alltaf, á öllum tímum. 
Nú er það loksins að verða að 
veruleika. Við förum fram á 
stuðning allra landsmanna við 
þetta mannréttindamál. Við 
hljótum einnig að krefjast þess 
af þingmönnum að þeir gangi 
fram fyrir skjöldu fyrir geð-
sjúka með hagsmuni þeirra að 
leiðarljósi og finni einhver ráð til 
að lægja öldur heima fyrir frek-
ar en að æsa þær upp.

Heilbrigðismál

Auður 
Styrkársdóttir
aðstandandi

Svanur 
Kristjánsson
aðstandandi

Kirkjur og kynferðisbrot

Liðið sumar markar þáttaskil 
í umræðu um kynferðisbrot í 

kirkjulegu umhverfi hér á landi. 
Rannsóknarnefnd sem kirkjuþing 
skipaði til að kanna viðbrögð og 
starfshætti vegna ásakana á hend-
ur Ólafi Skúlasyni skilaði skýrslu 
í sumarbyrjun. Vinnu á grundvelli 
hennar var hleypt af stað á auka-
kirkjuþingi í kjölfarið og mun fram 
haldið í haust. Í sama mund komu 
fram upplýsingar um brot í kaþ-
ólsku kirkjunni hér sem nú hefur 
stofnað sína rannsóknarnefnd. 

Mikilvægt er að umræðan um 
kynferðisbrot og kirkjur verði opin 
og að hún varpi ljósi á þau félags-
legu samskipti sem ríkja á þeim 
vettvangi og valda því að slík brot 
fá þrifist í umhverfi sem ætti að 
vera öllum öruggur griðastaður.

Freistingarnar sex
Kirkjur og trúfélög eru vettvangur 
náinna samskipta. Þar myndast oft 
persónuleg trúnaðartengsl og þar 
getur fólk verið mjög berskjaldað. 
Gerendur í kynferðisbrotum sem 
framin eru á kirkjulegum vettvangi 
eru oftar en ekki leiðtogar. Þolend-
ur eru oft nýliðar, konur, börn, ung-
lingar sem standa höllum fæti. Sú 
staða getur því komið upp að kirkja 
standi frammi fyrir vali: Með hvor-
um aðilanum á að standa? Hvor er 
trúverðugri? Oft falla söfnuðir í 
einhverja af þeim sex freistingum 
sem guðfræðingarnir Marie For-
tune og James Poling hafa bent á 
en bæði hafa starfað að forvörnum 
kynferðisofbeldis um áratugaskeið: 

Að neita að trúa þolandanum. — 
Gerandinn  er oft virtur í söfnuðin-
um jafnvel prestur og einn af boð-
endum „sannleikans“. 

Að verja ímynd kirkjunnar. — 
Ósk um að viðhalda óflekkaðri 
mynd af kirkjunni fær besta fólk til 
að þagga niður raddir um ofbeldi af 
hálfu leiðtoga sinna. 

Að ásaka þolandann sem hugsan-

lega er óþekktur í hópi þeirra sem 
völdin hafa.

Að vorkenna meintum geranda. 
— Kastljósinu er beint að því hve 
sárt það sé að verða fyrir ásökun-
um. 

Að koma í veg fyrir að gerandinn 
þurfi að gjalda fyrir gerðir sínar. — 
Málinu er haldið leyndu í stað þess 
að kæra það til opinberra aðila. 

Að bjóða upp á ódýra fyrirgefn-
ingu. — Ef viðurkennt er að leið-
togi hafi brotið af sér er strax boðið 
upp á fyrirgefningu og að málinu sé 
gleymt. 

Það er umhugsunarefni hvort 
íslenska þjóðkirkjan hafi fallið í 
þessar freistingar fyrir hálfum 
öðrum áratug og hvort hún hafi öðl-
ast þann styrk að hún varist þær nú.

Að læra af reynslu
Þegar kirkja eða trúfélag hefur 
farið í gegnum þá sáru reynslu að 
viðurkenna að leiðtogi í hennar 
röðum hefur misbeitt stöðu sinni 
er mikilvægt að hún opni fyrir víð-
tæka umræðu um það sem gerst 

hefur og dragi lærdóma af því, ekki 
síst um þau tengsl og valdahlutföll 
sem tíðkast innan hennar. Í því 
sambandi reynast skrif Marie For-
tune einnig gefandi. Hún bendir á:

Að oftast séu konur og börn fórn-
arlömb en karlar misnoti stöðu 
sína gagnvart þeim í krafti trúar-
hugmynda sem ýti undir yfir-
burði karla. Þögn um kynferðislegt 
ofbeldi gegn konum og börnum er 
því rökrétt afleiðing af viðhorfi sem 
upphefur hið sterka og lítur niður á 
hið veika. 

Að þögn um kynferðisbrot sé við-
haldið með því að kynlífi og ofbeldi 
sé ruglað saman en kynlíf er sjald-
an rætt á vettvangi trúfélaga. Kyn-
ferðisbrot snúast aftur á móti ekki 
um kynlíf heldur ofbeldi. 

Að guðfræðin hafi brugðist með 
því að benda ekki á hið augljósa: Að 
kynferðisofbeldi sé synd. Sé það 
viðurkennt er umræða um kyn-
ferðisbrot sett í nýjan farveg. Í stað 
þess að beita þöggun er leitað rétt-
lætis fyrir þolendur og gerendur 
krafðir um iðrun, yfirbót og ábyrgð. 

Ofbeldi er synd
Framlag guðfræðinnar felst eink-
um í því að innleiða klassísk, guð-

fræðileg hugtök í orðræðuna um 
þetta mikla vandamál samtíðar-
innar. Þar er ekki síst um hugtak-
ið synd að ræða. Marie Fortune 
bendir á þrjú merkingarsvið þess í 
tengslum við kynferðisofbeldi. Eitt 
varðar manneskjuna sem persónu, 
annað tengsl hennar við aðra en hið 
þriðja á við hið samfélagslega svið: 

Kynferðislegt ofbeldi er synd 
vegna þess að það brýtur gegn pers-
ónulegum mörkum og frelsi mann-
eskju til að ráða yfir eigin líkama 
og gjörðum. Gerandinn óvirðir 
þolandann með því að meðhöndla 
hann ekki sem persónu með frjáls-
an vilja. 

Kynferðisofbeldi er í öðru lagi 
synd þar sem það feli í sér svik. Það 
traust sem áður ríkti milli persóna 
er að engu gert. 

Þá er kynferðisofbeldi synd í 
þeirri merkingu að það þrífst best 
þar sem valdsboð kynja- og kyn-
þáttahyggju eru ríkjandi. Í sam-
félögum þar sem slík viðhorf eru 
viðurkennd eru konur og börn ekki 
óhult. 

Rof og rán
Marie Fortune bendir á að hugtak-
ið synd feli í sér bæði rof og rán 
þegar það er notað um kynferðis-
ofbeldi. Það sem er rofið er fyrst 
og fremst sjálfsvirðing þolandans 
en um leið traust manna í mill-
um. Slíkt hefur áhrif á allt sam-
félagið. Í þessu felst að þolendur 
kynferðislegs ofbeldis eru rændir 
trausti sem er nauðsynleg undir-
staða mannlegrar tilveru sem og 
siðferðilegu valdi yfir eigin lífi og 
velferð. 

Það rán sem felst í kynferðis-
ofbeldi þarf þó ekki að vera end-
anlegt eða óafturkræft. Það er 
mögulegt að skila ránsfengnum 
og afhenda hann eiganda sínum að 
nýju. Það ber gerendum kynferðis-
ofbeldis að gera. Þeim ber að iðr-
ast, biðjast fyrirgefningar og leit-
ast við að bæta skaðann. Það er 
einnig það sem allt samfélagið þarf 
að taka höndum saman um. Þau 
sem hafa verið rænd því sem er for-
senda sjálfræðis og siðferðis eiga 
rétt á miskabótum – táknrænum 
eða efnislegum. Samfélagið þarf 
að stuðla að því að þeir geti að nýju  
tekið virkan þátt í samfélaginu með 
fullri reisn og virðingu.

Kynferðisofbeldi

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

Það rán sem felst í kynferðisofbeldi þarf 
þó ekki að vera endanlegt eða óaftur-
kræft. Það er mögulegt að skila ráns-

fengnum og afhenda hann eiganda sínum að nýju. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?

Í grein sem formaður stjórnar 
Ríkisútvarpsins ohf., Svan-

hildur Kaaber, skrifaði í Frétta-
blaðið 28. september sagði hún 
það „handvömm“ að heiti Ríkis-
útvarpsins væri ekki að finna í 
vefsímaskránni ja.is. Þegar heiti 
Ríkisútvarpsins var slegið inn var 
niðurstaðan: Ekkert fannst. Nú er 
búið að lagfæra þetta. Sé leitað 
undir heiti Ríkisútvarpsins kemur 
á skjáinn eitt símanúmer og: Rík-
isútvarpið ohf. – sjá RÚV! Þetta er 
auðvitað framför! 

Orðabókin segir að handvömm 
sé glapræði, vanræksla, klaufa-
skapur eða léleg smíði. Það er 
afsökunin fyrir því að nafn Rík-
isútvarpsins var ekki að finna á 
ja.is.

En er þetta satt? Er þetta hand-
vömm eða er þetta skýr og ein-
beittur ásetningur; liður í því að 
bannfæra heitið Ríkisútvarp eins 

og stjórnendur Ríkisútvarpsins 
vinna nú markvisst að. 

Eftir þessi skrif var Molaskrif-
ara bent á að í prentaðri síma-
skrá ársins 2011 er nafn Ríkisút-
varpsins heldur ekki að finna. Er 
það líka handvömm? Þar er bara 
RÚV. Handvömm, heyr á endemi! 
Nöfnum er ekki breytt í símaskrá 
nema um það sé beðið. Ritstjórar 
símaskrár taka það ekki upp hjá 
sjálfum sér. Stjórnendur Ríkisút-
varpsins hafa beðið um að nafn 
Ríkisútvarpsins væri fjarlægt úr 
símaskránni. Öðrum kosti hefði 
það ekki verið gert. 

Hér var engin handvömm á 
ferðinni heldur einbeittur brota-
vilji stjórnenda sem vilja gera 
heiti stofnunarinnar, Ríkisútvarp-
ið, útlægt og banna notkun þess. 
Það hefur enginn gefið þeim leyfi 
til þess og til þess voru þeir ekki 
ráðnir. Hvernig væri að ráðherrar 
sem hafa með Ríkisútvarpið að 
gera gefi yfirmönnum í Efstaleiti 
orð í eyra fyrir að misbeita valdi 
sínu og fyrir atlögu að þessari 
rúmlega áttræðu stofnun, Ríkisút-
varpinu. Þetta fólk var ekki ráðið 
til að eyðileggja hið góða nafn Rík-
isútvarpsins. 

„Handvömm“ – 
Heyr á endemi!

Menning

Eiðu 
Guðnason
fv. sendiherra



– fyrst og   fremst

ódýr!

Krónu kjúklingaleggir, í appelsínu og 
engifer marineringu

898 kr.
kg

Nýtt!

Krónu kjúklinga Hot Wings

498 kr.
kg

Nýtt!

KJÚKLINGA-
         MARKAÐUR

Á MORGUN LAUGARDAG

KL. 11-16
Kjúklingamarkaðurinn er í Krónunni   Lindum / Bíldshöfða / Granda / Selfossi / Mosfellsbæ /Akranesi

Smakk 
/

Kynning /

1498kr.
kg

Lambalæri hvítlauks- og rósmarín
marinerað

kr.
pk.598

Krónu smurbrauð, 3 tegundir

2298 kr.
kg

Verð áður 3849 kr. kg
Ungnauta Roast Beef, erlent

40%
afsláttur

FRÁBÆRT    

VERÐ

1869kr.
kg

Verð áður 2897 kr. kg
Ungnautasnitzel, erlent

35%
afsláttur

kr.
pk.849

Krónu sushi, 8 bitar í pk.

Erlendar, frosnar kjúklingabringur, 1 kg

1998 kr.
kg

1 kg
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Dóttir mín, eiginkona mín, móðir 
okkar, tengdamóðir og amma,

Kristrún Helga M. Waage
Brekkubæ 21, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á 11E krabbameinsdeild 
Landspítalans, mánudaginn 10. október. Útför fer fram 
frá Árbæjarkirkju mánudaginn 17. október kl. 13.00.
Jarðsett verður í Hvammskirkjugarði í Dölum  
daginn eftir.

Eðvaldína Magney Kristjánsdóttir
Viðar G. Waage
Bjarki V. Waage  Sveinbjörg Ólafsdóttir
Smári V. Waage María Sunna Einarsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur bróðir minn og frændi,

Kristján Sturlaugsson 
tryggingastærðfræðingur
frá Múla í Ísafjarðardjúpi,
löngum til heimilis að Bogahlíð 14, 
Reykjavík,

lést á Hrafnistu miðvikudaginn 5. október. 
Útförin verður gerð frá Grensáskirkju   
fimmtudaginn 20. október kl. 13.00.

Gerður Sturlaugsdóttir
og fjölskylda.

Okkar ástkæra

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

sem lést laugardaginn 8. október í faðmi fjölskyldu 
og vina á líknardeild Landspítalans í Kópavogi,  
verður jarðsungin frá Víðistaðakirkju   
mánudaginn 17. október  kl. 13.00.

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, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bryndís Sveinsdóttir
Sunnuvegi 9, Selfossi,

lést mánudaginn 10. október. Útförin fer fram frá 
Selfosskirkju laugardaginn 15. október kl. 11.00.

Ingvar Jónsson Þórdís Kristjánsdóttir
Þórir Jónsson
Pálmi Jónsson Guðrún Elíasdóttir
Guðmundur Jónsson Áslaug Pálsdóttir
Haukur Jónsson Aldís Anna Nielsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,

Ragna Gunnarsdóttir 
Samtúni 10, Reykjavík,

lést 27. september á Hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á 3. hæð á Skjóli fyrir 
góða umönnun og kærleiksríkt viðmót.

Þakka auðsýnda samúð, 
Garðar Sölvi Helgason

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur hlýhug og 
samúð vegna andláts og útfarar 
elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa, langafa 
og langalangafa, 

Jóns Trausta Kárasonar 
fyrrum aðalbókara Pósts og síma, 

sem lést 24. ágúst sl. Við þökkum sérstaklega starfs-
fólki á Hjúkrunarheimilinu Eir fyrir mikla alúð og 
vinsemd.

Bjarghildur Stefánsdóttir
Gylfi Jónsson    Þórunn Ásgeirsdóttir
Birgir Jónsson    Dagrún Þórðardóttir
Kári Jónson      Hermína Hermannsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

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.

timamot@frettabladid.is

Tösku- og hanskabúðin er meðal elstu 
verslana hérlendis sem hafa samfleytt 
verið reknar í því húsnæði sem starf-
semin hófst í, á Skólavörðustíg 7. Hjón-
in Ingibjörg Jónsdóttir og Þorgrímur 
Brynjólfsson stofnuðu verslunina árið 
1961 en árið 2005 tóku nýir eigendur 
við rekstrinum. Verslunin fagnar því 
hálfrar aldar afmæli nú í ár en Gréta 
Oddsdóttir, verslunarstjóri Tösku- og 
hanskabúðarinnar, segir marga við-
skiptavini hafa fylgt versluninni lengi.

„Margir hafa haldið tryggð við versl-
unina í gegnum árin enda er sá hópur 
fólks sem vill koma í bæinn og versla 
við sérverslanir alltaf til staðar. Það er 
fólk á öllum aldri, frá 20 ára til nærri 
tíræðs, sem kíkir við hjá okkur,“ segir 
Gréta.

Verslunin er starfrækt í stærri hluta 
af húsnæðinu að Skólavörðustíg en var í 
upphafi og ferð þangað vekur minning-
ar hjá mörgum sem muna eftir að hafa 
farið þangað með foreldrum, ömmum 
og öfum. Hanskar, töskur, skartgripa-
skrín, regnhlífar og aðrar vörur versl-
unarinnar hafa fylgt þjóðinni lengi og 
margir hafa það sem fastan punkt í til-
verunni að fara niður í bæ og kaupa 
hanska á Þorláksmessu, að sögn Grétu.

Gréta segir vinsælustu vörurnar, 
sjálfa hanskana, ekki vera síður vin-
sæla hjá yngra fólki. „Okkar föstu við-
skiptavinir sem koma hingað vegna 

hanskanna eru líklega stærsti hópur-
inn. Þær vörur sem þjóðin kaupir líka 
aftur og aftur eru til að mynda ferða-
töskur og skjalatöskur,“ upplýsir Gréta 
og segir þann gamla grunn sem versl-

unin byggi á hafa hjálpað í efnahags-
kreppunni, þar sem traust viðskipta-
sambönd séu til staðar og mörg merki 
hafi lengi fylgt versluninni.
 juliam@frettabladid.is

TÖSKU- OG HANSKABÚÐIN Á SKÓLAVÖRÐUSTÍG:  HÁLFRAR ALDAR GÖMUL

Fastur punktur hjá mörgum

ALLTAF Á SAMA STAÐ Margrét Harðardóttir, Gréta Oddsdóttir og Sæunn Auðunsdóttir, starfs-
konur Tösku- og hanskabúðarinnar á Skólavörðustíg sem hefur verið starfrækt í húsinu frá 
árinu 1961. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mæðrastyrksnefnd voru 
nýlega afhentir 250 bíómið-
ar á kvikmyndina Hetjur 
Valhallar – Þór. Snædís 
Baldursdóttir, sjö ára, 
afhenti, fyrir hönd Títans 
fjárfestingafélags, Senu 
og CAOZ, Ragnhildi Guð-
mundsdóttur, framkvæmda-
stjóra Mæðrastyrksnefndar, 
miðana ásamt 250 gjafamið-
um fyrir poppi og gosi. 

Með þessu vildu áður-
nefnd fyrirtæki stuðla að 
því að sem flestir sjái sér 
fært að sjá myndina sem 
verður heimsfrumsýnd á 

föstudaginn á ellefu stöð-
um og í 24 bíósölum um 
land allt. Kvikmyndin er 
fyrsta íslenska þrívíddar-
teiknimyndin í fullri lengd 
og fjallar um uppvaxtar-
ár þrumuguðsins Þórs, en 
myndin er fjölskyldumynd 
sem höfðar til allra aldurs-
hópa.

Hetjur Valhallar – Þór er 
framleidd af CAOZ en Sena 
sér um dreifingu myndar-
innar á Íslandi. Fleiri upp-
lýsingar um myndina er 
hægt að nálgast á sena.is/
thor.

Mæðrastyrksnefnd fær miða á Þór

SKEMMTILEG GJÖF Snædís Baldursdóttir, sjö ára, afhenti Ragnhildi 
Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Mæðrastyrksnefndar, gjöfina.

BJARNI ÞORSTEINSSON (1861-1938 ) prestur og þjóðlagasafnari fæddist þennan dag fyrir 150 árum.

„Oft er ekki nema hársbreidd milli hins góða og hins misjafna, milli gleðinnar og sorgarinnar.“

Martin Luther King (1929-1968) helgaði líf 
sitt baráttunni fyrir jöfnum kjörum hvítra og 
afrískættaðra Bandaríkjamanna á 6. og 7. 
áratug síðustu aldar. Sú barátta varð til þess 
að hann vann til friðarverðlauna Nóbels 14. 
október 1964 og varð þar með yngstur til að 
hljóta þau, aðeins 38 ára.

Fjórum árum síðar var King myrtur þegar 
hann var staddur í Memphis í Tennessee til 

að sýna svörtum flutningaverkamönnum í 
verkfalli stuðning. Hann gisti á móteli þar í 
borg og á svölum þess var hann skotinn til 
bana.

Dauði Kings var mikið áfall fyrir baráttu 
blökkumanna í Bandaríkjunum. Í kjölfarið 
bárust fjölskyldu hans fimmtíu þúsund bréf, 
símskeyti og aðrar samúðarkveðjur frá fólki 
alls staðar að úr heiminum

ÞETTA GERÐIST:  14. OKTÓBER 1964

King hlaut friðarverðlaun Nóbels



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 
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Fo r r é t t u r

Aða l r é t t i r

Laxatvenna – 
reyktur og grafinn lax

Bleikja & humar 
með hollandaise sósu

E f t i r r é t t u r

Þriggja rétta máltíð á 4.900 kr.

Jack Daniel’s 
súkkulaðikaka
Djúpsteiktur ís og  súkkulaði-
hjúpuð jarðarber

Brasserað fennell, kartöflu-
stappa og ostrusveppir

eða...

Grillað Lambafille
Með rófutvennu, 
sveppakartöflum 
og bláberja anís kjötsósu

Félagsleg áhrif á náms- og starfsval framhalds-
skólanemenda  er yfirskrift erindis sem dr. Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir, prófessor í náms- og starfsráðgjöf við 
félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, heldur í 
dag klukkan 15 í stofu 101 í Odda.

S
veinn Kjartansson, eigandi 
Fylgifiska, heldur ásamt 
Gunnþórunni Einarsdótt-
ur, sérfræðingi hjá Matís, 

erindi á Matvæladegi Matvæla- 
og næringarfræðafélags Íslands 
á þriðjudag. Þar munu þau fjalla 
um verðlaunaþættina Fagur fiskur 
í sjó og áhrif þeirra en þeir voru 
sýndir á RÚV í fyrra og endur-
sýndir fyrir skemmstu. 

„Gunnþórunn mun sjá um 
fræðilega hlutann en ég tala út frá 
reynslu minni í fiskbúðinni. Ég sé 
mun á ungu kynslóðinni og hvern-
ig hún nálgast búðina. Hún er 
að miklu leyti hætt að taka fyrir 
nefið og ég verð var við meiri 
forvitni. Þá skilst mér að sala á 
þorski hafi almennt aukist,“ segir 
Sveinn, annar umsjónarmanna 
þáttanna. 

Hugmyndin að þeim spratt út 
frá rannsókn Matís sem leiddi í 
ljós að fólk á aldrinum 18-25 ára 
borðar um það bil einn munnbita 
af fiski á viku. „Þættirnir áttu að 
brúa kynslóðabil og vekja áhuga 
á fiskneyslu, en það er líka hug-
myndin með Fylgifiskum þar 
sem fiskurinn er oft í nýstár-
legum búningi. Þættirnir gefa 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

800 gr. þorskhnakkar
nýmalaður pipar
2 msk. dijon-sinnep
1 hvítlauksrif
150 gr. blandaðar ólífur
50 gr. kapers
1 stk. límóna
2 stönglar bergminta (0regano)
um það bil 4 msk. kaldpressuð ólífuolía
salt 
olía til steikingar

Skerið þorskinn í fjögur álíka stykki. 
Smyrjið þorskstykkin með sinnepinu og 
piprið. Steikið á meðalheitri pönnu í um 
eina og hálfa mínútu á hvorri hlið. Setjið 
í eldfast mót og forhitið ofninn í 200 
°C. Skerið hvítlaukinn í sneiðar, leggið 

ofan á þorskinn ásamt ólífunum og 
sneiddri límónunni. Stráið kapersinu og 
bergmintunni yfir og bakið í 10-12 mín. 
Stráið Maldonsalti og hellið ólífuolíu yfir.

Berið fram með ofnbökuðum 
rauðbeðum, ristuðum graskersfræjum 
og maukuðum sætum kartöflum með 
engifer.

OFNBAKAÐUR ÞORSKUR MEÐ ÓLÍFUM OG LÍMÓNU
FYRIR 4

innsýn inn í þá gullkistu sem við 
höfum í kringum eyjuna og ég 
held að okkur hafi tekist að gera 
umfjöllunarefnið skemmtilegt. 
Við vildum ekki benda á fólk og  
segja því að borða fisk. Markmið-
ið var að sýna fram á spennandi 
valkost sem gaman er að vinna 
með.“ Sveinn segir búið að taka 
ákvörðun um að gera nýja þátta-

röð sem verður sýnd með vorinu. 
Erindi hans og Gunnþórunnar 

hefst klukkan 14.40 á þriðjudag en 
Matvæladagurinn verður hald-
inn á Hilton Hótel Nordica. Yfir-
skriftin er Heilsutengd matvæli 
og markfræði og umfjöllunarefn-
in eru íslensk vöruþróun, fram-
leiðsla, rannsóknir og markaðs-
setning.  vera@frettabladid.is

Sveinn Kjartansson brúar kynslóðabil þegar kemur að fiskneyslu.

Unga fólkið 
tekur síður 
fyrir nefið



Hefur flú starfa› vi› múrarai›n
og vilt ljúka námi í greininni?
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fiá gæti raunfærnimat veri› fyrir flig
Raunfærnimat í múrarai›n mi›ar a› flví a› meta flekkingu og
færni sem  vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›. Markmi›i› er
a› flátttakendur í verkefninu fari í skóla og ljúki sveinsprófi.

Inntökuskilyr›i í raunfærnimat eru 5 ára starfsaldur og 25 ára
lífaldur.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400.

Nánari uppl‡singar er a› finna á: www.idan/radgjof.is.
Einnig er hægt a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is

Veri› er a› vinna samskonar verkefni í bílgreinum, húsasmí›i
og málarai›n.

20% afsláttur af 
öllum vörum 

frá Zhenzi, Crispy 
og Zeze

Frá föstudegi til laugardags

Nýjar og flottar vörur í hverri viku

Stærðir 
40-60.

Flott föt fyrir 
flottar konur, 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460
www.belladonna.is

LAGERTILTEKT

Við erum á Facebook

 A ladínbuxur  2000 Aladínbuxur  2000
 Peysur  2000 Peysur  2000
 Toppar  2000 Toppar  2000
 Kjólar  2000 K jólar  2000
 Skokkar  5000 Skokkar  5000
 Gal labuxur Gal labuxur

 háar  í  mit t ið   5000 háar  í  mit t ið   5000
 Gal lapi ls  5000 Gal lapi ls  5000
 Úlpur  9000 Úlpur  9000
 Ul larkápur  9000 Ul larkápur  9000

og  margt ,  margt  f le ira  á  ótrúlegu verðiog  margt ,  margt  f le ira  á  ótrúlegu verði

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

Opið hús verður í Höfða  fram á laugardag í tilefni af því að 25 
ár eru liðin frá leiðtogafundi Ronalds Reagan og Mikhaíls Gorbat-
sjov í húsinu árið 1986. Höfði verður opinn frá 12 til 16 í dag en 
11 til 16 á morgun. Boðið verður upp á leiðsögn um húsið.

„Það má segja að þetta sé eldgam-
all draumur að rætast,“ segir söng-
konan Agnes Amalía sem á morgun 
klukkan 15 heldur tónleika í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi með 
Sardas-strengjakvartettinum. 

„Ég er búin að vera að leita að og 
safna lögum eftir íslenskar konur 
og hef meðal annars notið aðstoð-
ar Jónatans Garðarssonar, sem 
gert hefur útvarpsþætti um tvær 
þeirra, við að afla upplýsinga um líf 
þeirra. Á tónleikunum flyt ég átta 
lög eftir Ástu Sveinsdóttur, Maríu 
Brynjólfsdóttur, Sigfríði Jónsdótt-
ur, Hjördísi Pétursdóttur og Ingi-
björgu Þorbergs, sem eru allar 

nánast gleymdar að Ingibjörgu 
Þorbergs undanskilinni.“ Lögin 
eru frá árunum 1952 til 1971 og öll 
í spánnýjum útsetningum Martins 
Frewer, fiðluleikara Sardas-kvar-
tettsins. „Þetta eru alveg yndislega 
falleg sönglög og gaman að syngja 
þau,“ segir Agnes Amalía. „Ég hef 
reyndar fundið fleiri lög eftir þess-
ar konur og hugmyndin er að gefa 
út geisladisk á næsta ári.“

Auk söngs Agnesar Amalíu flyt-
ur strengjakvartettinn Sardas 
franska tónlist frá eftirstríðsár-
unum, einnig í nýjum útsetning-
um Martins Frewer. Þetta eru lög 
sem margir ættu að kannast við í 

flutningi listamanna eins og Yves 
Montand, Edith Piaf og  Josephine 
Baker. Sardas-kvartettinn hefur 
starfað frá árinu 1995 en félagar 
eru allir þrautreyndir hljóðfæra-
leikarar úr röðum Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands. Arnþór Jónsson 
leikur á selló, Guðmundur Krist-
mundsson á víólu, Kristján Matth-
íasson á fiðlu og Martin Frewer á 
fiðlu. 

Aðeins verður um þessa einu 
tónleika að ræða og því um að gera 
fyrir áhugafólk um tónlist íslenskra 
kvenna að drífa sig í Gerðuberg á 
morgun.   
 fridrikab@frettabladid.is

Yndislega falleg sönglög 
eftir íslenskar konur
Söngkonan Agnes Amalía og Strengjakvartettinn Sardas flytja nánast óþekkt lög eftir íslenskar konur og 
franska tónlist frá eftirstríðsárunum í Gerðubergi á morgun. Öll lögin eru í nýjum útsetningum.

„Þetta eru alveg yndislega falleg sönglög,” segir Agnes Amalía um lög íslenskra kvenna sem hún syngur í Gerðubergi á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SÓLEY 
STEFÁNSDÓTTIR
Stígur loks ein fram í sviðsljósið

● ÞÓRA KARÍTAS Á FLEYGIFERÐ
● AIRWAVES-TÍSKAN
● YFIRHEYRSLAN

í i f í ið jó ið

Kr.

VERÐ
r.29.950

FRÁBÆR
KAUP 24”

LED SKJÁR
FLOTTUR
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Austurvegi 9  Selfossi  Motivo.is

í miklu úrvali
stærðir: S-XXL

Verið velkomin 

HAUSTVÖRUR

núna
✽  Tónlist og gleði

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Anton Brink Útlitshönnun Kristín 
Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

B úningurinn getur skipt leikarann svo miklu 
máli og gaman þegar búningahönnuðurinn er 

tilbúinn til að setja sig inn í hlutverkið og taka þátt 
í ferlinu með manni,“ segir Þóra Karítas Árnadótt-
ir leikkona sem leikur í Svartri kómedíu sem Leik-
félag Akureyrar frumsýnir í kvöld.

Þóra Karítas lagði mikið upp úr því að finna rétta 
búninginn við hlutverk sitt í leikritinu, sem á sér 
stað á sjöunda áratugnum. Þóra sótti því innblást-
ur til breska fatahönnuðarins Mary Quant, sem 
sá meðal annars til þess að mínipilsin og lituðu 
sokkabuxurnar komu fram á sjónarsviðið. 

„Ég hef verið að horfa á bíómyndir eins og 
Nowhere Boy og To Sir, with Love til að setja mig 
inn í tíðarandann en leikritið var skrifað í kring-
um 1965,“ segir Þóra Karítas sem er í nánu sam-
starfi við Helgu Mjöll búningahönnuð og þurftu 
þær meðal annars að panta fatnað á netinu til að 
fá það sem þær leituðu eftir. „Við pöntuðum stíg-
vélin á netinu, sem eru tvílit og svo saumaði Helga 
kjólinn í stíl. Það var virkilega gaman að þróa þetta 
í sameiningu.“

Það er nóg að gera hjá Þóru um þessar mund-
ir en hún er kynnir raunveruleikaþáttarins Hann-

að fyrir Ísland. Þættirnir eru teknir upp í Reykjavík 
um helgar og er Þóra því á fleygiferð milli lands-
hluta. Þóra segist varla muna hvaða dagur er. „Það 
var erfitt að hafna hlutverkinu þegar María Sigurð-
ardóttir leikhússtjóri hafði samband, þó að ég hafi í 
raun ekki tíma til að sinna því. María er svo yndis-
leg og góður leikstjóri og forréttindi að fá að vinna 
með henni,“ segir Þóra Karítas sem skemmtir sér 
mjög vel fyrir norðan enda með þrjá sambýlis-
menn. 

„Ég bý með leikurunum Árna Pétri Guðjónssyni, 
Guðmundi Ólafssyni og Einari Aðalsteinssyni, sem 
leika með mér og við skiptum bróðurlega á milli 
okkar eldamennsku og fáum hlátursköst til skipt-
is. Það er einmitt gaman að segja frá því að við 
höfum verið að æfa okkur að vera í myrkri vegna 
þess að verkið gerist mestan part í rafmagnsleysi. 
Ég komst að því að ég stari bara blint út í myrkr-
ið, eitthvað sem ég ætla að endurspegla á sviðinu,“ 
segir Þóra og bætir við hlæjandi að hún hafi ætla 
að setja status um kvöldæfingarnar á samskipta-
síðuna Facebook en hætt við þar sem það lítur ekki 
vel út að hún sé ein að æfa í myrkri með þremur 
karlmönnum.  alfrun@frettabladid.is

Söngkonan Beyoncé tilkynnti um-
heiminum um óléttu sína er hún 
tróð upp á VMA-verðlaunahátíð-
inni fyrir skemmstu. Nú hefur 
söngkonan upplýst lesendur 
Bazaar um að hún vinni að nýrri 
meðgöngulínu.

Beyoncé stofnaði tískumerk-
ið House of Deréon ásamt móður 
sinni, Tinu Knowles, árið 2006 og 
klæðist gjarnan fatnaði frá merk-
inu við hin ýmsu tækifæri. Mæðg-

urnar vinna nú í sameiningu að 
hönnun nýrrar meðgöngulínu 
fyrir verðandi mæður. „Ég vil 
hanna fatnað fyrir óléttar konur 
sem fær þær til að finnast þær 
flottar og kynþokkafullar meðan 
á meðgöngunni stendur. Víð og 
flæðandi efni eru til dæmis mjög 
klæðileg á meðgöngunni, en ég vil 
líka geta gengið um í pinnahæl-
unum mínum,“ sagði söngkonan 
í viðtali við Bazaar.

Beyoncé hannar meðgöngulínu:

Kynþokkafull á meðgöngunni

Á ný mið Beyoncé og móðir hennar, 
Tina Knowles, hanna nýja meðgöngulínu.

NORDICPHOTOS/GETTY

Nýtt í verslunarflóruna
Fataverslunin Kassetta var opnuð á Lauga-
vegi 36 í gær. Sesselja Hlín Jónasardóttir 
og Óskar Sveinsson standa að baki versl-
uninni sem selur fatnað á bæði kynin auk 
hinna sívinsælu Lomo-myndavéla. Í búðinni 
verður hægt að kaupa „second hand“ fatn-
að í bland við erlend fatamerki og íslenska 

hönnun. Afgreiðslu-
tími er frá 11 til 18 
á virkum dögum 
og frá 11 til 17 á 
laugardögum.

Brjáluð tónlist á Bakkusi
Tónlistarhátíðin B-Waves fór af stað á skemmtistaðn-

um Bakkusi með pompi og prakt á miðviku-
daginn var. Hátíðarhöldin ná þó hápunkti 

nú um helgina þegar sveitir á borð við 
Hjaltalín, Mammút, Reykjavík!, 

Hjálma, Krumma og Less Win 
koma fram. Aðgangur er 

ókeypis og nánari dagskrá 
má finna á Facebook- síðu 
Bakkusar.

MUNDI SÝNIR SUMARTÍSKU  Fatahönnuðurinn Mundi ætlar að frumsýna 
fatalínu sína fyrir sumarið 2012 í Gamla bíói á morgun. Línan ber heitið „Chained 

and dumped in the ocean“ og hefst sýningin klukkan 14.30. Á sama tíma á efstu 
hæð Gamla bíós verður svo myndlistarsýning MOM´S og er húsið opið til 18.00.

Þóra Karítas á fleygiferð milli landshluta

Búningurinn 
mótaði karakterinn

Glöð með bún-
ingavalið Leik-
konan Þóra 
Karítas Árna-
dóttir skartar 
flottum búningi 
í anda Twiggy 
og Edie Sedg-
wick í hlutverki 
sínu í leikritinu 
Svört kómedía 
hjá Leikfélagi 
Akureyrar. 
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Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR
KEFLAVÍK

SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

BETR
AALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

256-bita lás sem verndar gögnin.

13.9
90

TILBOÐ

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan 

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar 

Úlfhildar Dagsdóttur.

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEFUR ORÐIÐ 

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

Philips CR7D5JB25 25 stk. CD-R diskar á spindli
2.990 1.990

Philips CR7D5NB00 100 stk. CD-R diskar á spindli
9.990 6.990

Philips DR4S6B25F 25 stk. DVD+R diskar á spindli    4.990 3.490

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

KEFLAVÍK
SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2

ÁPRENTANLEGIR

ÐSAÐSRRAÐSSRRRR
Jozef Misiejuk rk ræk ræk ræ

blómum og sususu

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

TILLBOTILBOBOOO

menning
[ SÉRB
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nng
, gervim

ón eru viðfangs

Úlfhildar Dagsdótt

SÍÐA 6
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matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.
SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMarentza Poulsen töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU19.990
ogitech ClearChat PCÞráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrarHljóðnemi með umhverfishljóðsíu2.4GHz USB sendir fylgir

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR
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●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ

47.950

TILVALIN 

Í FERÐALAGIÐ

10.1”

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SEPTEMBERTILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 
Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðinu sem kallaði eftir ferðinni 
en það langaði til að heimsækja þá 
staði sem við fjölluðum um. Við sett-
um okkur því í samband við starfs-
fólk ÍT-ferða sem tók að sér að skipu-
leggja ferðina.“ Jón segir sífellt fleiri Íslendinga 

leggja leið sína til Tyrklands en þá 
helst á suður- og vesturströndina. 

„Þar er ekki endilega að finna það 
sem er allra markverðast en Istan-
bul er til að mynda engu lík. Cappad-
ocia-héraðið, þar sem menn hafa 
holað bústaði og kirkjur í stein, er 
svo ennþá fjarri því að vera nokkru 
öðru líkt.“

Jón hefur hingað til ekki farið fyrir 
hópi ferðafólks en hann fer sjálfur í 

eina hjólaferð á ári og hefur talsvert 
hjólað um Istanbul og Tyrkland. Hann 
hefur skrifað tvær ferðabækur. Hin 
síðari kom út árið 2006 og heitir Með 
skör járntjaldsins. Hún lýsir ferð hans 
meðfram gamla járntjaldinu frá Pól-
landi og suður til Istanbul. „Ég hef 

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6

Smæsta landið  Íbúar Vatikansins eru aðeins tæplega þús-und og eru allir læsir.SÍÐA 4

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð í október en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.

g Heillandi Heidelberg  Kastalinn 
er stolt borgarinnar, segir heimamaður-
inn Þórdís Linda Þórarinsdóttir.
SÍÐA 6
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VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

Benedikt Freyr Jónsson
S: 5125411, gsm 8235055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

H ópur áhugafólks um Tyrk-
land er á leið í menningar-
ferð til landsins um miðjan 
október með rithöfundinn 

og sálfræðinginn Jón Björnsson í 
broddi fylkingar. Hópurinn varð til 
á tveimur námskeiðum um Tyrkland 
sem Jón hélt í Endurmenntun Háskóla 
Íslands. „Það var í raun fólkið á nám-

skeiðin
en það l
staði sem
um okku
fólk ÍT-fer
leggja ferð

Jón seg
leggja leiðhelst á suð

HEIMSVELDI Menningarferð um Tyrkland er fyrirhuguð íoktóber en þar mun ótal sögu-legar minjar bera fyrir augu.
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nu sem kallaði eftir ferðinn
langaði til að heimsækja 
m við fjölluðum um. Við se
ur því í samband við starerða sem tók að sér að skirðina.“ 
gir sífellt fleiri Íslendð sína til Tyrklands eður- og vesturströn
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vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%
afsláttur

september 2011

Börnin velja bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir hefur gefið út barnabækur undir nafninu Unga ástin mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti
Bregðið á leik með fat af nýuppteknu 
grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-
stönglum (hægt að stinga þeim ofan í 
kork) og skerið gulrætur í bita og leik-
ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá 
mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 
form og áferð. Þroskandi og hollustu-
hvetjandi.

Létt matreiðslaFinnið uppskrift að hollum ávaxta-
drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 
Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 
og annað, skerið það niður í bolla og 
leyfið barninu að hella úr bollunum 
ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga 
með börnum sínum að loknum vinnu- og 
leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf 
svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og 
skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til 
nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 
Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 
saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.SÍÐA 2

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt 
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 

ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin 
þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR 
Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl – júní 2011

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Þ
egar blaðamaður bank-
ar upp á hjá Sóleyju er 
hún sjálf nýkomin heim. 
Hún hafði verið að spila 
í Kastljósi um morgun-

inn, þaðan lá leið hennar í útvarps-
viðtal á Rás 2 og seinna sama dag 
þurfti hún að mæta í hljóðprufu 
uppi í Hörpu því hún átti að koma 
fram á Airwaves það kvöld. Sóley 
gaf út sína fyrstu sólóplötu, We 
Sink, í haust og líkt og greina má 
hefur hún verið dugleg við að fylgja 
henni eftir. 

Sóley gerði garðinn fyrst fræg-
an með hljómsveitunum Seabear 
og Sin Fang Bous og segir tilvilj-
un hafa í raun ráðið því að hún 
gaf út eigið efni. „Tomas Morr, eig-
andi plötuútgáfunnar Morr Music, 
spurði mig hvort ég ætti einhver 
lög til að senda honum. Ég sendi 
honum nokkur og allt í einu var ég 
komin með nóg efni í stuttskífu og 
í raun er breiðskífan óbeint fram-
hald af henni,“ útskýrir Sóley, en 
stuttskífan kom út vorið 2010 og 
lofaði góðu um framhaldið.

Sóley steig á svið í Kaldalóns-
salnum í Hörpunni á miðvikudag-
inn var og viðurkennir að hún finni 
enn alltaf fyrir svolitlum fiðringi 
í maganum áður en hún stígur á 
svið. „Maður verður alltaf svolít-
ið stressaður en núna kann maður 
betur að takast á við það. Það er allt 
öðruvísi að koma fram þegar ég er 
að spila mína eigin tónlist heldur 
en þegar ég kem fram með Seabear. 
Það sem er öðruvísi er athyglin á 

mér, ég þarf að tala á milli laga og 
syngja og þetta stendur svolítið og 
fellur með mér.“

Þegar Sóley er spurð hvort það 
sé ekki tímafrekt að undirbúa sig 
fyrir eins stóra hátíð og Airwaves 
segist hún hafa fengið góða æfingu 
á tónleikaferðalagi sínu í septem-
ber síðastliðnum. „Ég spilaði með 
og hitaði upp fyrir Sin Fang á tón-
leikaferðalagi í september og það 
kom sér mjög vel því ég og tromm-
arinn minn náðum að spila okkur 
vel saman meðan á því stóð. En það 
er margt annað sem þarf að gera í 
kringum Airwaves eins og að fara 
í viðtöl og sinna öðrum uppákom-
um og það getur tekið sinn tíma.“

GRÆÐIR LÍTIÐ Á TÓNLIST
Sóley útskrifaðist sem tónsmiður 
frá Listaháskóla Íslands árið 2010 
og stundar nú nám við FÍH auk þess 
sem hún kennir við Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar. Hún segir stundum 
erfitt að samræma vinnu, nám og 
einkalífið við tónlistina og enda-

laus tónleikaferðalög um heim-
inn. „Það gengur af því að kærast-
inn minn er ótrúlega skilningsrík-
ur og hjálpsamur. Þegar mér finnst 
þetta verða alltof mikið og eigin-
lega „fríka“ út af stressi þá er gott 
að eiga góða að sem halda mér við 
hlutina,“ segir hún og brosir.

Hún segir tónleikahald gefa 
lítið í aðra hönd og að tónleika-
ferðalög þjóni fyrst og fremst sem 
kynning fyrir tónlistarmanninn. 
„Maður græðir voða lítið á tón-
leikaferðalögum og á sama tíma 
missir maður úr vinnu þannig að 
maður kemur sjaldnast út í mikl-
um plús. Tónlistarmenn græða held 
ég mest á því að selja lög í auglýs-
ingar, sjónvarpsþætti eða kvik-
myndir. Seabear seldi einu sinni lag 
í sjónvarpsþáttinn Grey‘s Anatomy 

og við fengum einhverjar milljón-
ir fyrir það, en helmingurinn fór 
til bókarans og svo deildist restin 
á okkur sjö þannig að þó þetta sé 
fínn peningur þá urðum við engir 
milljónamæringar.“

Á tónleikaferðalögum reyna 
hljómsveitirnar að lifa spart, enda 
kostar uppihald, gisting og öku-
ferðir á milli staða sitt. Stundum 
kemur það þó fyrir að tónlistarfólk-
ið fær allt greitt undir sig og minn-
ist Sóley þess þegar hún dvaldi eitt 
sinn á 5 stjörnu hóteli í Þýskalandi. 
„Mér skilst að þetta hafi verið ein-
hver viðburður til að vekja athygli 
á gróðurhúsaáhrifunum og Seabear 
var flogið til Berlínar og komið fyrir 
á 5 stjörnu hóteli. Við spásseruðum 
þar um í hvítum sloppum og kíkt-
um í spa og það var alveg frábært. 
En oftast eru ferðalögin þannig að 
maður reynir að eyða sem minnstu 
og gista á ódýrum hótelum því pen-
ingurinn er fljótur að fara. Það þarf 
að borga bílaleigubíl, mat, gistingu, 
hljóðmanni og svo framvegis.“

SPILAÐI Á SLAGVERK

Sóley hóf tónlistarnám aðeins fjög-
urra ára gömul og hefur stundað 
píanóleik frá átta ára aldri. Hún 
segir tónlistaráhugann loða við 
fjölskylduna því faðir hennar er 
básúnuleikari og tónlistarkennari, 
bróðir hennar er trompetleikari og 
yngri systir hennar leikur á horn. 
„Bróðir minn var í lúðrasveit og ég 
man að ég öfundaði hann oft af því 
að vera í hljómsveit. Það er gaman 
að spila á píanó en það getur líka 
verið svolítið einmanalegt og þess 
vegna ákvað ég að ganga til liðs 
við hljómsveit þegar ég var tólf ára 
og lærði á slagverk. Það var mjög 
skemmtilegt og ég kynntist fullt af 
frábærum krökkum sem eru enn 
vinir mínir í dag.“ 

Sóley er fjölhæfur tónlistarmað-
ur og þótt hún leiki helst á píanó 
spilar hún einnig á gítar, bassa, 
trommur og á harmonikku auk 
þess að geta spilað einn tónstiga 
á trompet. „Maður getur svo sem 
gripið í ýmis hljóðfæri en ég held 
að margir tónlistarmenn geti gert 
það sama. Þetta er bara eitthvað 
sem lærist.“

VILDI VERÐA DÝRALÆKNIR
Sóley deilir heimili með fress-
inu Gosa og kærasta sínum, Héðni 
Finnssyni sem stundar myndlist-
arnám við LHÍ. „Við fengum Gosa 
fyrir tæpu einu og hálfu ári. Mér 
finnst mjög gaman að eiga kött 
því þeir eru svo miklir karakter-
ar og skemmtilega sjálfstæð dýr,“ 
segir Sóley og viðurkennir að hún 

sé mikill dýravinur og að hana hafi 
dreymt um að gerast dýralæknir 
þegar hún var barn.

„Ég átti alltaf bara hamstra 
þegar ég var yngri því stóri bróðir 
minn var með ofnæmi fyrir kött-
um og hundum. Helst langar mig 
að eiga fleiri ketti og hesta og líka 
hund. Mig langaði alltaf að verða 
dýralæknir þegar ég var lítil, eða 
alveg þar til ég áttaði mig á því 
að það fylgir starfinu að þurfa að 
svæfa dýrin. Ég man líka að ég átti 
það til að elta konur sem voru í 
pelsum svo ég gæti klappað feld-
inum og ég á eina minningu af 
því að hafa hangið í pels gamall-
ar konu í Kringlunni,“ segir hún 
hlæjandi. 

Sóley og Héðinn eru sannkallað 
listamannapar og þegar blaðamað-

VILDI VERÐA 
DÝRALÆKNIR

Fjölhæfur tónlistarmaður Sóley Stefánsdóttir spilar á fjölda hljóðfæra, þar á meðal 
píanó, gítar, bassa og harmonikku. Hún sló í gegn með fyrstu sólóplötu sinni sem kom 
út í haust. 

Sóley Stefánsdóttir 
gaf nýverið út sína fyrstu 
sólóplötu, We Sink, og 
hefur hlotið mikið lof 
fyrir. Hún steig á svið í 
fyrsta sinn ein síns liðs á 
Airwaves á miðvikudag-
inn var.

Viðtal: Sara McMahon

Myndir: Anton Brink

Ver› a›eins kr.

„Bróðir minn var í lúðrasveit og ég man 
að ég öfundaði hann oft af því að vera í 

hljómsveit. Það er gaman að spila á píanó en 
það getur líka verið svolítið einmanalegt.
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Protector SX1 
Stafrænn lás, lykill 
til vara – frábær 

stærð fyrir heimilið.
9.950 kr  

7.462kr

MP2 Öryggisskáður 
Uppgjörin eru örugg í 
þessum, fyrir verslanir 
og þjónustufyrirtæki.

86.292 kr  

64.719kr

Vopnaskápur 

Lykillæstur og 
öruggur.

48.492 kr  

36.369kr

EM 15 öryggisskápur 
Klukkustundar eldvörn, 
stafrænn lás, vinsælasti 

eldvarði skápurinn.
49.500 kr  

37.124kr

M
eð fyrirvara um

 prentvillur og uppseldar vörur. Ö
ll verð m

eð V
S
K
.

Einn lykill 

möguleikar...

Smíðum og þjónustum allar 

stærðir af lyklakerfum. Það 

getur verið þægilegt að hafa 

einn lykil í stað margra og 

einnig er mikið atriði að 

vera viss um að enginn sé 

með lykil af þinni eign nema 

þú vitir af því.

Allt frá því að Neyðarþjónust-
an var stofnuð árið 1991 hefur 
hún aðstoðað þá sem þurfa að 

láta opna læsta hluti. „Bílar, peninga-
skápar og sílendrar eru engin fyrir-
staða fyrir okkar starfsmenn að sögn 
Ólafs Más Ólafssonar, framkvæmda-
stjóra Neyðarþjónustunnar. Óðinn, 
Páll og Sigurður eru sérfræðingar á 
sínu sviði.“ Hann tekur fram að nafn 
fyrirtækisins segi ekki alla söguna. 
„Þetta er ekki bara einhver neyðar-
sími, heldur verslun ásamt verkstæði 
með lásasmíði og lásaviðgerðum 
eins og fjölmargir þekkja. Fyrirtæk-
ið vinnur mjög náið með öðru fyrir-
tæki sem heitir Gler og lásar og er í 
eigu sömu aðila en það sinnir opn-
unarútköllum í heimahús fyrir þá 
sem læstir eru úti auk bráðalokana 
vegna gler- og innbrotstjóna. Þessi 
þjónusta er í boði allan sólarhring-
inn,“  útskýrir hann.

Ólafur Már segir flestar gerðir bíl-
lykla smíðaðar hjá Neyðarþjónust-
unni, með og án fjarstýringa. „Í gegn-
um tíðina hafa bílaframleiðendur 
lagt áherslu á forritaða bíllykla og því 
þarf mikla þekkingu ásamt dýrum 
búnaði til að framleiða slíka lykla. 
Neyðarþjónustan hefur lagt mikinn 
metnað í að bæta sig og vera í fremstu 
röð á þessu sviði með fjárfestingum 
í búnaði og þjálfun starfsmanna hér 
heima og erlendis,“ segir Ólafur og 
getur þess að starfsmenn hafi farið 
um allt land að forrita svisslykla, því 
yfirleitt þurfi að tölvutengja lyklana 
við bílinn svo hann fari í gang.

Skrár, læsingar, sílendrar og lykla-
kerfi eru til í miklu úrvali hjá Neyðar-
þjónustunni. „Við höfum hannað og 
smíðað fjöldann allan af lyklakerfum 
fyrir húsfélög, fyrirtæki og stofnanir. 
Það getur verið gott að vera bara með 

einn lykil í stað margra á kippunni,“ 
segir Ólafur Már en hann mælir ein-
dregið með því að fólk skipti alltaf 

um sílendra þegar það flytur í notaða 
fasteign. „Enginn veit hversu margir 
lyklar að íbúðinni eru í umferð,“ segir 
hann og bendir á að hægt sé að taka 
sílendra úr hurðum og koma með í 
Neyðarþjónustuna til að endurraða 
þeim og búa til nýja lykla. „Það er 
jafnvel hægt að samræma alla sí-
lendra í viðkomandi húsi fyrir að-
eins einn lykil.“

Spurður hvort það komi ekki 
stundum upp skemmtileg atvik svar-
ar Ólafur að slíkt gerist alltaf annað 
slagið. „Ég fékk símtal um daginn 

þar sem útlendingar höfðu læst 
lyklana í skottinu á bílaleigubílnum 
sínum en þeir voru staddir á Ísafirði. 
Kona ein úr verslun í nágrenninu 
var að hjálpa þeim í þessum vand-
ræðum. „Flugið er eftir 20 mínút-
ur,“ sagði hún við mig. Að sjálfsögðu 
náðum við að smíða lykil og koma 
honum á flug og fengum mikið hrós 
fyrir. Útlendingarnir sögðu við kon-
una að þetta hefði aldrei verið mögu-
leiki í þeirra heimalandi. Svona er Ís-
land í dag, við hjálpumst að,“ segir 
Ólafur að lokum.

Þetta er ekki 
bara einhver 

neyðarsími, heldur 
verslun ásamt verkstæði 
með lásasmíði og 
lásaviðgerðum eins og 
fjölmargir þekkja.

Við opnum nánast allt
Flestir lenda einhvern tíma í því að týna lyklum og  þá er að leita til Neyðarþjónustunnar á Laugavegi 168 því þar geta 
menn opnað nánast allt. Hvort heldur það eru peningaskápar, tengdamömmubox, hvers kyns skápar eða skrín, og nýr 
lykill er smíðaður á stuttum tíma. Þar starfa þaulreyndir og duglegir menn með Ólaf Má Ólafsson í forsvari.

GOTT AÐ VITA
Neyðarþjónustan hefur 
tuttugu ára reynslu í lásavið-
gerðum, lyklasmíði og opnun á 
hvers konar læsingum. Það var 
eitt fyrsta fyrirtækið á landinu 
sem bauð útkallsþjónustu allan 
sólarhringinn fyrir þá sem voru 
læstir úti.

Núverandi eigendur Neyðar-
þjónustunnar tóku við rekstr-
inum 1. ágúst 2007 og reka auk 
þess Gler og lása sem sérhæfa 
sig í þjónustu allan sólarhring-
inn. 

Neyðarþjónustan hefur 
á undanförnum árum keypt 
hátæknibúnað til að forrita 
lykla í flestar tegundir bíla. Það 
er nauðsynleg,t að sögn Ólafs 
Más framkvæmdastjóra, þar 
sem ræsivörn bíla verður sífellt 
flóknari.

Yfir tíu þúsund gerðir af 
lyklum eru til í Neyðarþjónust-
unni og nánast alltaf er hægt 
að útvega þá lykla sem beðið 
er um.

Peningaskápaeign hefur farið 
vaxandi á heimilum síðustu ár. 
Þar geymir fólk passa, vísakort, 
peninga og skart. Neyðar-
þjónustan selur margar gerðir 
peningaskápa fyrir heimili og 
fyrirtæki.

„Bílar, peningaskápar og sílendrar eru engin fyrirstaða fyrir okkar starfsmenn,“ segir Ólafur. Frá vinstri: Sigurður Birgir Sigurðsson, Ólafur 
Már, Óðinn Sigurðsson rekstrarstjóri og Páll Rafnsson. MYND/GVA
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Neyðaropnanir

Þjónusta

ALLAN 
sólarhringinn

Við opnum bíla hurðir og hirslur 
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númerið 
í símann
það borgar 

sig...

HÚNAR OG HAMRAR
Dyrahamrar og hurðarhúnar hafa 
oft og tíðum ekki aðeins hagnýtt 
gildi sem snýst um að gestir geti 
látið vita þegar þá ber að dyrum 
annars vegar og hleypt sér inn 

hins vegar. Útlitið skiptir oft ekki 
síður máli. Hönnun slíkra hamra og 

húna getur verið æði skrautleg og þar 
má líta allt frá himneskum englum til 

djöfullegra púka og allt þar á milli.

Látúnsdyrahamar í formi handar er klassískur en púkar og englar eru einnig vinsælir á 
hurðum víða um veröld.  NORDICPHOTOS/GETTY

JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

Jólaljósin, kökur og sætindi,
skraut og föndur, matur og borðhald
jólasiður og venjur

Bókið auglýsingar tímanlega: 
Benedikt Freyr Jónsson
S: 512 5411, gsm 823 5055
benediktj@365.is

Ívar Örn Hansen 
S: 512 5429 , gsm 615 4349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 
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Á undanförnum árum hafa 
rafrænar aðgangsstýringar 
tekið miklum framförum 

og kerfin orðið fullkomnari, betri 
og fjölhæfari,“ upplýsir Hrafn Leó 
Guðjónsson, vörustjóri Securitas 
sem á síðustu áratugum hefur selt 
flestum stærri fyrirtækjum lands-
ins rafræn aðgangsstýrikerfi. 

Hrafn Leó segir starfsfólk fyrir-
tækja f lest orðið kunnugt því að 
opna dyr með aðgangskortum, en 
ný kerfi auki enn á öryggi.

„Samhliða aðgangskortum eru 
nú notaðir augnskannar og fingra-
faralesarar og með því tryggt að 
réttur aðili komist inn. Á sama 
tíma eru lán aðgangskorta útilok-
uð þar sem augn- og fingrafaralest-
ur kemur  strax upp um falska að-
gangstilraun,“ segir Hrafn Leó.

Með nýjum aðgangsstýrikerfum 
samtengir Securitas þau við hús-
stjórnar- og myndavélakerfi bygg-
inga, en með því fæst heildstætt 
umsjónarkerfi gagnvart innbrot-
um og óæskilegri hegðun.

„Möguleikarnir eru margvísleg-
ir og þar á meðal tenging við stimp-
ilklukkukerfi fyrirtækja. Þá stimpl-
ast starfsmaður inn og úr vinnu um 
leið og hann notar aðgangskort til 
að komast inn í fyrirtækið. Með því 
verður til nákvæm skráning á ferð-
um fólks, um leið og allir losna við 
lykla sem alltaf geta týnst og lent í 
höndum óprúttinna aðila sem þá 
komast inn í óleyfi. Við sömu að-
stæður er auðvelt að eyða týndu 
aðgangskorti úr kerfinu án þess 

að þurfi að skipta um skrár og lása 
með tilheyrandi kostnaði,“ útskýr-
ir Hrafn Leó.

Hann segir smartkort vera 
helstu byltingu rafrænna aðgangs-
stýrikerfa nú.

„Með tilkomu smartkorta eykst 
öryggi til mikilla muna, enda 
ógjörningur að afrita smartkort. Þá 
aukast notkunarmöguleikar mikið 
því með smartkortum má aðgangs-
stýra tölvum og prenturum starfs-
manna, ásamt því að nota þau til 
greiðslu í mötuneytum, um leið og 
tryggt er að enginn gangi um fyr-

irtækið sem ekki á þangað erindi,“ 
segir Hrafn Leó.

Hann bendir á að nú séu helstu 
verðmæti fyrirtækja geymd í tölvu-
kerfum þeirra og því hækki örygg-
isstigið mikið með aðgangsstýrð-
um tölvum og prenturunum, auk 
þess sem smartkortið bjóði einnig 
upp á rafræna undirskrift.

„Aðga ngsst ý r i ng prenta ra 
kemur í veg fyrir að viðkvæm gögn 
liggi á glámbekk. Þá fæst papp-
ír ekki útprentaður nema smart-
kort sé borið að honum, en það 
gæti lækkað árlegan prentkostn-

að um allt að 20 þúsund á hvern 
starfsmann, í stað þeirrar sóunar 
þegar prentað var á pappír sem svo 
var ekki sóttur og endaði í ruslinu,“ 
segir Hrafn Leó.

Önnur mikilvæg þróun í rafræn-

um aðgangsstýringum Securitas er 
þráðlaus aðgangsstýring, en í hana 
þarf engar lagnir.

„Í staðinn eru settir upp þráð-
lausir rafhlöðudrifnir lásar á hurð-
ir. Það tryggir sama öryggi en mun 
fljótari uppsetningu og lægri upp-
setningarkostnað,“ útskýrir Hrafn 
Leó og tekur fram að rafræn að-
gangsstýrikerfi henti einnig heim-
ilum. „Þá er notaður rafrænn lykill 
í stað hefðbundins lykils í skráar-
gat, sem er mun öruggari kostur og 
kemur í veg fyrir hættu á innbroti 
ef lykill týnist.“

Með tilkomu 
smartkorta eykst 

öryggi til mikilla muna, 
enda ógjörningur að 
afrita smartkort.

Tryggir rétta fólkinu aðgang

SALTO er einkar fullkomið og öfl-
ugt aðgangsstýrikerfi, byggt upp 
með nettengdum og sjálfstæð-
um rafhlöðudrifnum lásum sem 
hægt er að opna allt að 90 þús-
und sinnum á hverri rafhlöðu. 
Rafhlöðudrifnir lásar þurfa ekki 
lagnir og passa í nánast allar teg-
undir hurða, hvort sem það er ál, 
timbur eða gler. 

Þar sem ekki þarf lagnir í lása 
er uppsetningarkostnaður mun 
lægri í samanburði við venjuleg 
aðgangsstýrikerfi. Unnt er að hafa 
allt að 64.000 hurðir og notendur í 
kerfinu, 256 tímasvæði, 256 daga-
töl og óendanlega margar not-
endagrúppur. Fullkominn hug-
búnaður stjórnar kerfinu, stofn-
ar notendur og sækir upplýsingar 
um notkun. 

Upplýsingar um notkun, eydd 
kort og dagatöl eru flutt á milli 

nettengdra og sjálfstæðra lása 
með aðgangskortum, og með 
þráðlausum sendum 
er hægt að fá raun-
tíma upplýsingar um 
notkun.

S A LT O  b ý ð u r 
ei n n ig lausn i r á 
skápalásum, en lás-
arnir passa í allar teg-
undir skápa, meðal 
annars sundlaugar-
skápa, og auðvelt að 
koma þeim fyrir í nýja 
sem eldri.

SALTO Aelement er 
öflugt og fullkomið að-
gangsstýrikerfi, sérhann-
að fyrir hótel. Með þráð-
lausum sendum má fá 
rauntíma upplýsingar um 
notkun, ásamt rauntíma stjórnun 
á allar hurðir. Kerfið er hægt að 
setja á allar hurðir sem þarf að að-
gangsstýra svo sem starfmanna-
aðstöðu, geymslur og lyftur.

Hægt er að fá SALTO aðgangs-
stýrikerfi á allar tegundir hurða 
og auðvelt að stækka kerfið sem 
er einstaklega notendavænt, hag-
kvæmt, sveigjanlegt og öruggt.

Hrafn Leó Guðjónsson vörustjóri Securitas sem býður rafrænar aðgangsstýringar í úrvali. MYND/DANÍEL

Ný tækni í aðgangsstýringum

Í áratugi hefur Securitas 
verið leiðandi í rafrænum 
aðgangsstýringum 
fyrirtækja. Með aukinni 
þróun hafa kerfin orðið 
betri og fjölhæfari, og 
mikið er um spennandi 
nýjungar sem auka enn á 
öryggi, þægindi og 
hagkvæmni. 

Að ofan má sjá rafrænan augnskanna,  en til hliðar 
og að neðan hurðarhúna með rafhlöðudrifnum 
lásum sem passa í nær allar tegundir hurða, hvort 
sem það eru ál-, timbur- eða glerhurðir.

Þráðlaus aðgangsstýrikerfi 
ryðja sér nú mjög til rúms 
hjá Securitas, enda auð veld 
og hagstæð í upp setningu 
en alveg jafn trygg þegar 
kemur að öryggi.
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FYRSTI HENGILÁSINN
Elstu heimildir um hengilása eru 
frá rómverska tímabilinu og sýna að 
slíkir lásar hafa verið til frá því árið 
500 fyrir Krist. Þeir voru mikið notaðir 
af kaupmönnum sem ferðuðust 
hinar fornu siglingaleiðir frá Evrópu 
til  Asíu. 
Hengilásar hafa einnig fundist í 
York í Englandi sem taldir eru vera 
frá árinu 850 og hafi því verið notaðir 
af víkingum.

lylyyklklarar o og lásar4

Á

Bláskeggur harðbannar söguhetjunni 
að opna leyniklefann en hún stenst ekki 
freistinguna.

SAFNAÐI LÁSUM
Katrín II, jafnan kölluð mikla, 
keisaraynja í Rússlandi, átti stórt 
og mikið lyklasafn. Fallega skreyttir 
hengilásar nutu vinsælda þegar 
hún var uppi og vandað handbragð 
listamannanna heillaði víst keisara-
ynjuna. Sagan segir að eitt sinn hafi 
hún orðið svo hrifin af lyklakeðju 
eftir lyklasmið sem var í útlegð í 
Síberíu að hún hafi gert sér fyrir lítið 
og náðað manninn.

ÝMISLEGT LEYNIST Á BAK VIÐ LUKTAR DYR
Lyklar gegna oftar en ekki mikilvægu hlutverki í skáldskap. 
Sem dæmi eru lyklar táknrænir í viktorískum bókmenntum 
þar sem þeir opna oftar en ekki dyr að framandi heimum, svo 
sem í The Golden Key, sem birtist í smásagnasafni George MacDonald, 
Dealing with Fairies frá árinu 1867 og hinni vel þekktu Lísu í Undralandi 
eftir Lewis Carroll frá 1885.
Fleira getur þó leynst á bak við luktar dyr eins og sagan um Blá-
skegg er til vitnis um, en hana var vinsælt að setja upp í leikhúsi á 
19. öld og kvikmynda síðar meir. Í sögunni hunsar ung kona fyrirmæli 
Bláskeggs eiginmanns síns um að opna læstan leyniklefa í kastala hans. 
Þar með er voðinn vís því konunni til mikillar skelfingar er þar að finna 
hræðilega útleikin lík fyrri eiginkvenna Bláskeggs sem hafa virt fyrir-
mælin að vettugi.

Lyklar gegna táknrænu 
hlutverki í Lísu í Undralandi.

METHAFI Í GUINNESS
Samkvæmt Heimsmetabók 
Guinness á Bandaríkjamaðurinn Brent 
Dixon frá Georgíu heimsins stærsta 
safn af lyklakippum eða 41.418 stykki. 
Þeim hefur hann dundað sér við að 
safna frá árinu 2001.
Georgiou Evagoras á hins vegar 
heiðurinn að því að hafa látið 
framleiða heimsins stærsta lykil, 
5,5 metra langan og 2,6 
metra breiðan. 
Lykillinn var form-
lega sýndur og 
mældur á Kýpur 
20. september 
2006.

ÝKTAR ÖRYGGISRÁÐSTAF
ANIR
Keisarar á Indlandi beittu ýmsum 
brögðum til að verja auðævi sín á 
öldum áður. Dæmi eru um að þeir 
hafi látið setja verðmæti í box sem 
var komið fyrir á litlum eyjum eða 
sökkt í laugar í hallargörðunum. 
Fáir gerðust svo djarfir að reyna að 
nálgast verðmætin þar sem þeirra 
var gætt af sveltum krókódílum sem 
voru vísir með að ráðast á þá sem 
hættu sér ofan í.

Leikir erkifjendanna í Liverpool og Manchester 
snúast um svo miklu meira en þrjú stig. 
Heiðurinn er að veði – og rúmlega það.

15. OKTÓBER Á STÖÐ 2 SPORT 2 

Leikir erkifjendanna í Liverpool og Manchester

15. OKTÓBER Á STÖÐ 2 SPORT 2 

LIVERPOOL GEGN 
MANCHESTER UNITED

29. OKTÓBER

Hver verður fyrstur í 
Nýju Delí?

FORMÚLA 1 - INDLAND

Keppni þeirra bestu
heldur áfram.

MEISTARADEILD EVRÓPU

18-19. OKTÓBER

A-landslið karla mætir Ronaldo 
og félögum í undankeppni EM.

PORTÚGAL – ÍSLAND

7. OKTÓBER

Dagur og félagar fá lærisveina 
Alfreðs í heimsókn.

FÜCHSE BERLIN – KIEL

30. OKTÓBER

Vinna stóru liðin eða verða óvænt 
úrslit að hætti Deildabikarsins?  

ENSKI DEILDABIKARINN

25-26. OKTÓBER

Hvað gera snillingarnir í 
spænska boltanum?  

REAL  MADRID - VILLAREAL

26. OKTÓBER

Toppleikur í 
spænsku deildinni.

BARCELONA – SEVILLA

22. OKTÓBER

Heil helgi af fyrsta
flokks golfi.

ASIA ONE MÓTARÖÐIN

8-9. OKTÓBER

Spennan magnast í
Evrópudeildinni.

EVRÓPUDEILDIN

20. OKTÓBER

13. OKTÓBER

Átök, tækni og
mögnuð spenna.

EAS ÞREKMÓTARÖÐIN
Risaslagur í Staples Center
í Los Angeles

HOPKINS vs DAWSON

15. OKTÓBER 15. OKTÓBER

55 hringir af æsispennandi 
hraðakstri og átökum.

FORMÚLA 1 - SUÐUR-KÓREA

23. OKTÓBER

Topp- og nágrannaslagur 
erkifjendanna í Manchester.

MAN.UTD – MAN.CITY

29. OKTÓBER

Lundúnaslagur fyrir
lengra komna.

CHELSEA – ARSENAL SUNNUDAGSMESSAN

SUNNUDAGA

HvaHvHHHHHHHHHHHvHHvvHHHHHHHHHHHHv ð gera snillingarnir í 
spænska boltanum?  

REAL  MADRID - VILLAREAL

L
lengra kokokokokokokookokkkokokokkkokkokkokkokokkokokkokokkkokkoookoookoooooooooooooooomnmnmnnananaanamnanmnannmnamnanmnnmnamnamnaaaaammnaaaaammnanaammmmmmmmmnnaammmmmmm aaaammmmmmmmnaaammmmmmm aaa........

MUTV, Liverpool TV og Chelsea TV 
fylgja frítt með áskrift að Stöð 2 Sport 2

   Þú færð meira
fyrir peningana

Alfreðs í heimsókn.

    Golf Channel fylgir 
  frítt með áskrift að 
Stöð 2 Sport 

Gummi og Hjörvar fara yfir leiki 
helgarinnar í Enska boltanum.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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ur spyr hvaðan tekjur heimilisins 
koma, brosir hún og segir: „Með 
dósasöfnun. En svona í alvöru 
talað þá bara gengur þetta ein-
hvern veginn. Ég hef aldrei verið 
jafn fátæk og núna eftir tónleika-
ferðalagið í september en hef náð 
endum saman með því að selja 
plötuna mína til vina og vanda-
manna og er því ótrúlega fegin að 
platan hafi komið út núna.“

ÖNNUR SÓLÓPLATA Í BÍGERÐ
Þegar Sóley er að lokum spurð út 
í framtíðaráform sín segist hún 
ákveðin í að gefa út aðra sólóplötu. 
„Ég mun pottþétt gefa út aðra sóló-
plötu. Mér finnst líka mjög gaman 
að semja tónlist við kvikmyndir og 
leikrit og væri til í að vinna við slíkt 
í framtíðinni. Annars er það helst 
á döfinni að klára námið við FÍH,“ 
segir hún glaðlega.

Píanóið mitt sem hljómar svo fal-lega. Ég sem alla tónlistina mína á þetta píanó og gæti ekki verið án þess.
Mega stuðmynd af mér og Héðni í 

brúðkaupinu hjá Hlín, systur Héðins, 

og Billa. Svona myndir sýna hvað lífið 

er ljúft!

Gaman, gaman með dýr-
unum.

Stuttskífan sem varð upphafið að 

sólóferlinum.

LADDI EDDA 
BJÖRGVINSDÓTTIR

VICTORIA BJÖRK 
FERRELL

HANNES ÓLI  
ÁGÚSTSSON

ÍSAK 
HINRIKSSON

SIGRÍÐUR BJÖRK 
BALDURSDÓTTIR

PÉTUR 
EINARSSON

FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI EINSTEFNA EHF / L7 PRODUCTIONS

HELSTU HLUTVERK VICTORIA BJÖRK FERRELL  EDDA BJÖRGVINSDÓTTIR  ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON  ÍSAK HINRIKSSON SIGRÍÐUR BJÖRK BALDURSDÓTTIR  HANNES ÓLI ÁGÚSTSSON  JÓHANNA JÓNAS  PÉTUR EINARSSON  MAGNÚS ÓLAFSSON  BJARTMAR ÞÓRÐARSON  ANNA KRISTÍN ARNGRÍMSDÓTTIR  SJÖFN JÓNSDÓTTIR  ERIK HÅKANSSON  
KVIKMYNDATAKA GUÐMUNDUR BJARTMARSSON HLJÓÐ ÝMIR EINARSSON & ELÍN BIRNA GUÐBJARGAR GYLFADÓTTIR HLJÓÐHÖNNUN RÓBERT STEINGRÍMSSON BÚNINGAR RUT MÁSDÓTTIR PLAKAT ÓLÖF ERLA EINARSDÓTTIR & BIRGIR ÞÓR HARÐARSON BRELLUR SVERRIR JÖRSTAD SVERRISSON  BJÖRN GARÐARSSON  STEINN HLÍÐAR JÓNSSON  

CG SUPERVISOR SANKAR BABU BOMMAGANI  BEJOY ARPUTHARAJ  NIKHIL MATHUR KLIPPING ÍSAK JÓNSSON FRAMLEIÐENDUR HELGI SVERRISSON & KRISTJÁN HANS ÓSKARSSON FRAMKVÆMDASTJÓRN JÚLÍUS ANDRI ÞÓRÐARSON HANDRIT EYRÚN ÓSK JÓNSDÓTTIR & HELGI SVERRISSON LEIKSTJÓRN HELGI SVERRISSON & EYRÚN ÓSK JÓNSDÓTTIR 

Hrafnar,  
sóleyjar  
  myrra

SÝND Í SAMBÍÓUNUM

SÝND Í SAMBÍÓUNUM

ÝND Í SAMBÍÓUNUM

SÝND Í SAMBÍÓUNUM SÝND Í SAMBÍÓUNU

SÝSÝND Í SAMBÍÓUNUM
SS

SÝSÝND Í S
MAMBÍÓUNUM

SS
D Í S

MAMBÍÓUNUM
SS

SÝSÝN

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!
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Collagen  til inntöku

TM

®

 

 

 

Fæst í apótekum og Fríhöfninni
Collagen er öflugasta byggingarprótín líkamans,  75% af húðinni er collagen en framleiðsla líkamans minnkar með aldrinum. 
Afleiðingar af collagenskorti er m.a slakari húð, hrukkur og stirðleiki í liðamótum og baki. Rannsóknir sýna að PureLogicol 
collagen stuðlar að endurnýjun og uppbyggingu á brjóski, sinum, liðum og stoðvefjum húðarinnar. Inntaka stuðlar einnig að 
betri svefni. Gefur fljótt betri líðan í liðamótum, líkaminn og húðin verður fjaðurmagnaðri aukin mýkt, unglegri og stinnari. 
Styrkir hár og neglur. Framleitt eftir: Edible Food Regulation nr. 1999/724 EC.  GMP staðall.     

  

                      

Valið „favorite age-defying“
af tímaritinu MS London

Hrukkur og línur sléttast út um 43%*

Húðin á andliti og öllum líkama
verður mýkri og þéttari um 35%*

Aukin fylling í vörum

Sterkari hár og neglur
  
Frábært fyrir liðina, aukin liðugleiki og betri líðan

Árangur sést og finnst eftir 3 vikur

»

»

»

»
»

»

Undraverður árangur innan frá
Fallegri, hraustari og unglegri líkami

*Húðgreining eftir 6 vikan inntöku á 2.4g af 
 Pure Logicol collagen í blindprófs samanburði. 

Tónlsitarhátíðin Iceland Airwaves stendur nú yfir og er þetta í tólfta 
sinn sem hátíðin er haldin. Miðbær Reykjavíkur iðar af mannlífi, tón-
list, gleði og vel klæddu fólki. Föstudagur leit við á Kex Hostel á mið-
vikudaginn var þar sem Gusgus steig á svið og hitaði mannskapinn 
upp fyrir komandi helgi.

Tískulegir tónleikagestir

Loðið og litríkt

Nafn: Heba Björg.
Aldur: 36 ára. 
Starf: Starfsmaður E-Label

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nafn: Elísabet Anna. 
Aldur: 22 ára. 
Starf: Háskólanemi.

Nafn: Sigríður Ásgeirsdóttir.
Aldur: 24 ára. 
Starf: Háskólanemi. 

Nafn: Guðrún Jóna Stefáns-
dóttir. 
Aldur: 24 ára. 
Starf: Starfar hjá Símanum.

Nafn: Sigga Kristín. 
Aldur: 21 árs.
Starf: Starfar á Café Lyst í 
Kaupmannahöfn. 

Nafn: Emma Heiðarsdóttir.
Aldur: 21 árs. 
Starf: Myndlistarnemi.

Nafn: Natasha Opfell. 
Aldur: 22 ára. 
Starf: Nemi.

Nafn: Ad Pontier. 
Aldur: 30 ára. 
Starf: Verkefnastjóri



Z IK  ZAK  F I LMWORKS  OG F INE  &  MELLOW KYNNA KV IKMYND EFT IR RÚNAR RÚNARSSON „ELDFJALL“
THEODÓR JÚL ÍUSSON  MARGRÉT  HELGA JÓHANNSDÓTT IR   ÞORSTE INN BACHMANN  ELMA L ÍSA  GUNNARSDÓTT IR

HÁR OG FÖRÐUN GUÐBJÖRG HULDÍS  KR IST INSDÓTT IR  BÚNINGAHÖNNUN HELGA RÓS  V.  HANNAM LEIKMYND HAUKUR KARLSSON 
TÓNL IST K JARTAN SVE INSSON HLJÓÐ INGVAR LUNDBERG KL IPP ING JACOB SECHER SCHULS INGER  KVIKMYNDATAKA SOPHIA  OLSSON DFF 

FRAMKVÆMDASTJÓRI  RANNVE IG  JÓNSDÓTT IR  SAMFRAMLE IÐANDI  HL ÍN  JÓHANNESDÓTT IR  EXECUT IVE  FRAMLE IÐANDI  THOMAS GAMMELTOFT 
FRAMLE IÐENDUR ÞÓRIR  S IGURJÓNSSON  SKÚL I  FR .  MALMQUIST   EG IL  DENNERL INE  HANDRIT  OG  LE IKSTJÓRN RÚNAR RÚNARSSON 

STYRKT  AF  NEW DANISH  SCREEN   KV IKMYNDASJÓÐI  Í SLANDS    NORRÆNA KVIKMYNDA-  OG  S JÓNVARPSSJÓÐNUM
LISTRÆN STJÓRN,  NEW DANISH  SCREEN JACOB HØGEL  RÁÐGJÖF,   NEW DANISH SCREEN  K IM  LEONA  FORSTÖÐUMAÐUR NORRÆNA KV IKMYNDA-  OG  S JÓNVARPSSJÓÐS INS  HANNE  PALMQUIST  FORSTÖÐUMAÐUR KV IKMYNDASJÓÐS  ÍSLANDS LAUFEY  GUÐJÓNSDÓTT IR

FRUMSÝND 30. SEPTEMBER

TILNEFND TIL
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YFIRHEYRSLAN 
Hallgerður Hallgrímsdótt-
ir ljósmyndari, með gráðu í 
fatahönnun en vinnur fyrir 
sér með skrifum.

Ertu A eða B manneskja? Ég trúi 
ekki á A manneskjur, ég held að fólk 
sem segist vera A sé bara betri leik-
arar en við hin. Þau eru ekkert í alvör-
unni búin að fara í sund. Verst að við 
B fólkið munum aldrei vakna nógu 
snemma til að komast að hinu sanna. 

Hvaða bók er á náttborðinu? 
IKEA-bæklingurinn, Snow eftir 
Orhan Pamuk, Úrvalið eftir Einar Fal 
Ingólfsson og styrkumsókn frá mann-
inum mínum. 

Uppáhaldslitur? Hvítur af því að nú 
er að koma vetur.

Nýjustu kaupin? Bestu kaup lífs 
míns: 6 mánaða áskrift að Orðabók.
is. Ef ég myndi reikna þetta út eins 
og maður gerir með fötin sín þá er 
ég örugglega komin niður í 10 krónur 
fyrir skiptið sem hún er notuð. Annars 
er ég bara enn þá að reyna að slíta 
út 2007 hælaskónum og sparka í mig 
fyrir að hafa ekki keypt fleiri pör þá. 

Hvað dreymir þig um 
að eignast? Flug-

miða til Víet-
nam, helst í 
febrúar þegar 

skammdegið er farið 
að smjúga inn í merg og bein. Mig 
dreymir reyndar líka um stað til að 
búa á en leigusalar mega leita mig 
uppi á Facebook. 

Uppáhaldshönnuður? Á bak við 
EYGLO er mjög hæfileikarík kona 
með efnisvalið og hlutföllin á hreinu, 
þótt fólkið með alla pen-

ingana sé ekki búið 
að átta sig á því. Er 
ekki einhver sem 
getur gefið henni 
nokkrar milljón-
ir? Svo finnst mér 
gaman hvað stelp-
urnar í Volka eru 
fjölhæfar og litríkar. 

Uppáhalds-
drykkur? Pouilly- 
Fuissé  en það 
er sjaldséður 
hvítvínshrafn. 

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur



Breiðumörk 1c, 810 Hveragerði
www.hotelork.is

Gleðjumst saman á aðventunni og njótum þess að 
gera vel við okkur í mat og drykk. 

Jólahlaðborðið á Hótel Örk er ómissandi hluti af 
jólaundirbúningnum og hefst það 25. nóvember.
Verð: kr. 6900.  Gisting með jólahlaðborði og 
morgunverði kr. 27.900 fyrir tvo.

Jólarokkbandið flytur valdar jólaperlur og síðan tekur 
við hressandi danstónlist og gestir geta stigið dans.

Fjölskyldujólahlaðborð verður í hádeginu sunnudag-
inn 4. desember. Jólasveinninn dansar í kringum 
jólatréð með börnunum. Verð: fullorðnir kr. 4900  
og kr. 2000 fyrir 6-12 ára. Frítt fyrir 0-5 ára.

Fáðu jólatilboð fyrir hópinn þinn!
Pantanir í síma 483 4700 eða á info@hotel-ork.is.

w w w . f j o r u k r a i n . i s
P ö n t u n a r s . 5 6 5  1 2 1 3 Hotel Viking

- ATH. Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum. Tilboð gilda til 15. apríl 2012.
    Auka gistinótt kostar kr. 5.000 á mann fyrir tveggja manna herbergi.

1. jólapakki:
   Gisting og jólahlaðborð

Tveggja manna herbergi á kr. 11.900 á mann.

2. Sælkerapakki:
    Gisting og kvöldverður með þriggja rétta 
    sælkeraveislu í Fjörunni. 
     Tveggja manna herbergi kr. 11.900 á mann.

3. Þorrapakki:
  Gisting og  fordrykkur með
  þorrahlaðborði í Fjörugarðinum.
  Tveggja manna herbergi kr. 11.900 á mann.

4. Árshátíðarpakki:
   Gisting með fordrykk og þriggja rétta 
   hátíðarkvöldverði í Fjörugarðinum. 
    Tveggja manna herbergi kr. 12.550 á mann.

 Föstudagskvöldin 25. okt og 2. des
spilar Rúnar Þór ásamt hljómsveit.
Laugardagskvöldin 26. okt og  3. des
spila þeir Gylfi, Megas og Rúnar Þór. 

Helgarnar  9. - 10. og 16. - 17. desember
 Ólafur Árni Bjarnason og Færeyingurinn 
Holgar Jacobsen trúbadorar  sjá um að halda 
mönnum við efnið eftir að borðhaldi lýkur.

Að vanda verður glæsilegt 
jólahlaðborð hjá okkur og 
verður engin undantekning í ár.
Verð á jólahlaðborði með fordrykk 
(Grýlumjöður) er kr. 6.900  föstudaga 
og laugardaga  í Hellinum á Hótel Viking.

Tilboðspakkar Jólahlaðborð Dansleikir

Sé farið rúm tuttugu ár aftur í tím-
ann eru helstu veitingastaðir sem 
buðu upp á jólahlaðborð farnir að 
gera tilraunir með að bjóða upp á 
lifandi tónlist í flutningi nafntog-
aðra skemmtikrafta. Þá voru tæp 
10 ár síðan þreifingar hófust hér-
lendis með eiginleg jólahlaðborð. 

Veitingahúsið Arnarhóll fékk 
hljómsveit André Bachmann til 
að leika fyrir gesti árið 1989 og á 
jólahlaðborðinu í Skrúði og Súlna-
sal Hótels Sögu það sama ár léku 
feðgarnir Jónas Dagbjartsson 
og Jónas Þórir jólatónlist 
meðan gestir gæddu sér 
á síld og grísasteik. Þá 
tróð Ómar Ragnarsson 
upp eitt kvöld í Súlnasal 
á einu hlaðborðinu. Lítið 
var af annarri skemmt-
un á jólahlaðborðum 
en tveimur árum síðar 
færðist líf í tuskurnar. 
Þá flutti til að mynda 
Haukur Morthens 
og hljómsveit hans 
jólalög fyrir gesti á 
Naustinu og á Hótel 
Borg léku Sigrún 
Eðvaldsdóttir fiðlu-
leikari og Selma 
Guðmundsdóttir 
píanóleikari fyrir 
matargesti. 

Um miðj -
an 10. áratug 
síðustu aldar 
voru skemmti-
kraftar á jóla-
hlaðborðum 

orðnir fremur venja en undan-
tekning. Á jólahlaðborði Leikhús-
kjallarans komu Grétar Örvars-
son, Sigga Beinteins og Bjarni Ara 
gestum í jólastemningu. Í Súlnasal 
voru Bergþór Pálsson og Ragnar 
Bjarnason. Á Hótel Íslandi var 
jólahlaðborð á öllum föstudögum 
á aðventunni þar sem Björgvin 
Halldórsson, Helgi Björnsson og 
Svala Björgvins-
dóttir sungu 

meðal annarra. Á meðan spilaði 
hljómsveit Ingu Eydal fyrir norð-
an. Á jólahlaðborði Hótel KEA og 
í Skíðaskálanum í Hveradölum var 
snætt undir harmonikkuleik.

Um árþúsundamótin var öflug 
söngdagskrá á jólahlaðborði 
Broadway en þar fluttu Eirík-
ur Hauksson og Gildran Queen-
lög milli þess sem Álftagerðis-
bræður skemmtu. Jólahlaðborð 
með ákveðnu tónlistarþema hafa 

verið vinsæl síðustu árin, 
má þar nefna Tinu Tur-
ner jólahlaðborð fyrir 
fimm árum og í fyrra 
var Michael Jackson 

jólahlaðborð á Broad-
way. Þess má geta að 

samkvæmt sænskum 
fréttum hefur það 
aukist þar í landi 
að leigja heims-
fræga skemmti-
krafta í jóla-
hlaðborðin. Má 
þar nefna nöfn 
eins og Rolling 
Stones og The 
Eagles.

juliam@frettabladid.is

veitingastadir.is  hefur á síðu sinni lista yfir 
veitingastaði sem bjóða upp á jólahlaðborð.

Tónlist í stóru hlutverki
Upphaf jólahlaðborða hérlendis má rekja til ársins 1980 en sú sterka hefð sem hefur skapast fyrir því að 
fá skemmtikrafta til að leika tónlist fyrir matargesti er aðeins yngri.

Sigríður Beinteins-
dóttir,  rokkarinn 
Eiríkur Hauksson og 
Björgvin Halldórsson 
hafa öll  sungið á 
jólahlaðborðum í 
gegnum tíðina. 

Haukur Morthens og Ómar Ragnarsson komu báðir fram á jólahlaðborðum. Á myndinni til vinstri er Haukur Morthens i upp-
tökusal í tengslum við plötuna Jólaboð sem kom út fyrir jólin 1981.

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457



BÍLAR &
FARATÆKI

SUBARU Impreza 2.0r. Árgerð 2008, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.202340. sjá myndir á 
bilabankinn.is

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, 
ekinn 94 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.154966. sjá myndir á 
bilabankinn.is

TILBOÐ 5.500.000.-
TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2007, ekinn 84 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.100.000. Rnr.201873. sjá myndir 
á bilabankinn.is

HONDA Cr-v. Árgerð 2006, ekinn 
135 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.190.000. Rnr.202645. sjá myndir á 
bilabankinn.is

AUDI A3 sportback. Árgerð 2006, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.164103. sjá myndir á 
bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

DODGE DURANGO HEMI. Árgerð 2007, 
ekinn 40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.500.000. Rnr.164007. sjá myndir 
á bilabankinn.is

ISUZU Crew cab d-max. Árgerð 2005, 
ekinn 97 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.164416. sjá myndir á 
bilabankinn.is

PEUGEOT 307 xr. Árgerð 2001, ekinn 
105 Þ.KM, bensín, 5 gírar. ný tímareim.
Verð 690.000. Rnr.155266. sjá myndir á 
bilabankinn.is

100% Visa/Euro lán í 
boði

SKODA Fabia comfort. Árgerð 2001, 
ekinn 117 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.164435. sjá myndir á 
bilabankinn.is

100% Visa/Euro lán í 
boði

TOYOTA Corolla wagon terra. Árgerð 
1999, ekinn 189 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
ný tímareim. Verð 590.000. Rnr.164336. 
sjá myndir á bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

- T I L B O Ð - DODGE Durango 
5,7 hemi. Árgerð 2007, ekinn 43 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Tilboðsverð 
3.000.000. Rnr.100805.

M.BENZ Clk 320. Árgerð 2002, ekinn 
110 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.200.000. Rnr.102896.

FORD Ka 1.3i. Árgerð 2000, ekinn 106 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 380.000. 
Rnr.102887. NÝ SPRAUTAÐUR.

TOYOTA Corolla xli. Árgerð 1994, ekinn 
256 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 190.000. 
Rnr.102888. SKOÐAÐUR 2012.

HYUNDAI Trajet 7 manna. Árgerð 2003, 
ekinn 177 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.102885.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
Frí auglýsing í Fréttablaðinu 

fylgir öllum skráningu, 
Skráðu bílinn frítt www.

netbilar.is
http://www.netbilar.is

NISSAN ALMERA ACENTA Árgerð 2003. 
Ekinn 103 Þ.KM Verð kr. 840.000.

SUZUKI GRAND VITARA Árgerð 2010. 
Ekinn 41 Þ.KM Verð kr. 4.290.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Audi Q7 3.0TDi S-Line Árgerð 2011, 
ekinn 4þ.km. Nýjasta módelið! Einn 
með öllu og er á staðnum! Verð 
11.990.000kr. Raðnúmer 131645. Sjá 
nánar á www.stora.is

Jeep Grand Cherokee Laredo NEW 
Árgerð 2011, ekinn 26þ.km, ssk. Nýja 
gerðin af Grand Cherokee og er á 
staðnum! Verð 7.990.000kr. Raðn. 
131301. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

NISSAN Almera visia. Árgerð 2005, ekin 
aðein 75 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.150.000. Rnr.192319.

OPEL Astra gtc opc. Árgerð 2007, 
ekin aðeins 56 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Ný Heilsársdekk Nýskoðaður STG 
1.690.000. ásett 1.990.000 Rnr.134169.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.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

BMW 530d. Árg. 2004, ek. 150 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. 19” BBS Verð 3.590þ. 
Rnr.153878.

BMW M5 E60 Árg. 2005 bensín V10 
510hp 7gíra SMG-skipting Verð 7.890þ 
Skoðar skipti Rnr.154130. Óskum eftir 
bílum á á söluskrá og á staðinn. MIKIL 
SALA!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

1000.000.-kr Afsláttur
GMC SIERRA 2500 4WD Árgerð 2005. 
Ekinn 135 Þ.KM Verð kr. 3.700.000.

400.000.-Kr í afslátt
HYUNDAI SANTA FE 4X4 Árgerð 2005. 
Ekinn 108 Þ.KM Verð kr. 1.690.000

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Toyota Avensis Wagon Sol 3/2004 
Ek. 130.000. sjálfsk, þjónustubók. Sjá 
myndir raðnumer, 201831.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

 - Notaðir bílar - 
Bíldshöfða 10

2007

HYUNDAI SANTA FE 2,7
08/2003 , ek. 96 þús.5 dyra, 
ssk. álf, dráttarbeisli. Ný 
Tímareim Verð 1.190.þús.

Tilboð 890 þús. stgr. 

2003

HONDA JAZZ 1400,
05/2007, ek. 51 þús. 5 
dyra, ssk, abs, fjarstýrðar 
samlæsingar, þjónustubók. 
Ath ódýrari

Lækkað verð 1.290.000.

2007

CHEVROLET KALOS SE
10/2006, ek. 34 þús. 5 dyra,  
5 gírar. Abs, fjarstýrðar sam-
læsingar, góð þjónustubók. 
Nýleg tímareim. 
Verð 1.150 þús. 
Tilboð 990 þús. stgr. 

2006

VW PASSAT II COMFOR-
TLINE,
09/ 2007, ek.58 þús. 4 dyra,
 ssk. Abs, álf, fjarlægðarskyn-
jarar,cd, hiti í sætum, kasta-
rar og . Verð 2.790 þús. 
Tilboð 2.290 þús stgr. 

2007

2007

2004

TOYOTA COROLLA 1,6 
H/B
09/2004, ekinn 112 þús, 5 
dyra,  5 gírar. Aksturstölva, 
fjarstýrðar samlæsingar, cd 
og . Verð 1.390 þús. 

Tilboð 1.090 þús. stgr. 

Bílabúð Benna 
Bíldshöfða 10

587 1000
Njarðarbraut 9 
Reykjanesbæ 
420 3330

www.benni.is

NISSAN NAVARA SE 
TDI,
03/2007, ek.73þús. 
4 dyra, ssk. Abs, álf, 
dráttarbeisli,klædd skúffa, 
stigbretti og . 
Verð 3.390 þús.

Tilboð 2.990 þús. stgr.

MMC OUTLANDER 
INSTYLE
DIESEL 7 manna. 11/ 2007, 
ek. 92þús. 5 dyra,  6 gírar.  
Álf 18“ dráttarbeisli, filmur, 
kastarar, leður,  lyklalaust 
aðgengi og fl. Ath. Skipti á ód.  
Verð 3.690 þús.
Tilboð 3.290 þús. stgr.

Til sölu
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LINCOLN Mark 4wd LT 35”. Árg. 2008, 
ek. 46 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Einn með 
öllum aukahlutum, 2x dekkjagangar á 
felgum omfl, Topp eintak, Ásett verð 
6.500.000. Rnr.116320. Er í salnum 
hjá okkur.

PORSCHE 911 Carrera 4. Árg 1999, ek 
100 Þ.KM, sjálfsk, 4x4, Stórglæsilegur 
umboðsbíll með öllum aukahlutum, 
var sérpantaður nýr, Verð 5.390.000. 
Rnr.116921. Er á staðnum,

TOYOTA Land Cruiser 200 VX dísel 35”, 
Árg 1/2008, ek 28 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
DVD, Bíll með öllum aukahlutum og 
lítur mjög vel út, Topp eintak, Ásett verð 
13.500.000. Rnr.192153. Er í salnum 
hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

FORD F350 King Ranch. Árg 4/2011, 
ek 15 Þ.KM, dísel, sjálfsk, hús á palli 
omfl, Einn með öllu og lítur út sem nýr, 
Ásett verð aðeins 7.990.000 án/VSK, 
Rnr.117028, Er á staðnum,

AUDI A6 2,0t new. Ár 7/2008, ek 
40 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður, lúga, 
bakkmyndavél omfl, Mjög flottur 
umboðsbíll og vel búinn, Ásett verð 
4.980.000. Rnr.116047. Er í salnum 
hjá okkur,

FIAT J148 húsbíll. Árg. 7/2005, ek. 
aðeins 48 Þ.KM, dísel, 5 gírar, Markísa, 
Flott uppsetning og vel búinn, Flottur 
bíll, Ásett verð 5.490.000. Rnr.117039. 
Er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Range Rover 4.0 árg 1998 
ekinn 122 000 km, Flottur bíll . Tilboð 
590.000. Bíllinn stendur á bílasöluni 
Bílaland uppl í síma 858 5136

Opel Saffira ‘01, vel viðhaldinn bíll, gott 
eintak. V. 450 þ. Uppl. S. 861 0337.

Útsala!!
MMC Carisma árg. ‘98. ssk, ek. 138 þ. 
Góður bíll, V. 265 þ. Subaru Impressa 
árg. ‘97, ástand gott, V. 170 þ. Báðir ný 
sk. S. 844 6609.

Hilux til sölu ek. 62 þkm. 35” dekk, 
pallhús, heilklæðning í skúffu. Prófíl 
beysli. Ásett v. 5.45000, Tilboð 
4.950000. Uppl. 698 9297.

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.

Honda CR-V Advance2004, sjsk. Einn 
eig. Góður bíll. Ný heilsársdekk. Sk. ód. 
eða gott stgr.verð 841-0415.

Toyota Corolla ‘03. Sjálfskiptur. Ek. 187 
þús. Verð 750 þús. Uppl. í s. 822 8444.

Land Cruiser GX 120 ‘03. Mjög fallegur 
og vel með farinn bíll. S. 899 6350.

 0-250 þús.

Legacy 4x4 220 þús!
SUBARU LEGACY WAGON 4X4 árg’95, 
beinskiptur hátt og lágt drif, góður bíll, 
verð 220 þús! s.841 8955

 Tilboðsverð 
250þús stgr !!!

Opel Vectra 1.6 station, árg.’00, ekinn 
aðeins 180þús. ný skoðaður án ath. 
dráttarkrókur, mjög góður í akstri, 
Tilboðsverð aðeins 250þús. stgr. s: 841 
8955.

 500-999 þús.

Suzuki Grand Vitara V6 til sölu. Bensín 
. keyrð 199þús. í góðu ástandi. ásett 
verð 700þús, fæst á 550þús stgr. Baldur 
s: 699-0355.

 2 milljónir +

Toyota LC120 VX 2003. DÍSEL, ssk. 
33”dekk. dökkgrár. ek.144 þús.uppl 
S:864-3442

 Bílar óskast

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.

 Hjólbarðar

LANGBESTU BÍLA- OG FELLIHÝSAKAUPIN Í DAG
Nýr Dodge Ram 1500 
Metan/Bensín 4x4
Með öllu t.d. hiti í stýri og sætum - kæling í 
sætum - bakkmyndavél - Fjarstart - Alpine 
hljómkerfi með snertiskjá og hörðum disk 
- Gormafjörðun að aftan - 390 hestöfl –  
Skriðvörn – Spólvörn – 2 ára ábyrgð omfl. 
– ATH Metan breyttur á sama frábæra verðinu, 
50% lægri rekstrarkostnaður –  
2 síðustu bílarnir í gamla tollflokkinum, 
tollurinn hækkaði úr 13% í 52% síðustu áramót 
og fer í 59% um næstu áramót - 
Ótrúlegt verð, klárlega bestu bílakaupin í dag. 

Okkar verð aðeins 7490 þús. kr 

Nýr Dodge Dakota 
Quad Cab 4x2 V6
Diskalæsing – Geislaspilari 
– litað gler – Líknarbelgir 
– loftkæling  – Einnig hægt að 
fá þá Metan breytta – 2 síðustu 
nýju eftirársbílarnir– ATH aðeins 
2 stk eftir  – Þetta er ekki gabb!  
Gríptu tækifærið og tryggðu þér 
nýjan pallbíl á ótrúlegu verði 
- ATH 2 ára ábyrgð.
Okkar verð aðeins 
1790 þús. kr án VSK 
eða 2247 þús. kr m/VSK

Allra síðusta tækifærið til að tryggja 
sér eintak á þessu ótrúlega verði

ATHUGIÐ FÁ EINTÖK EFTIR

Íslensk-Bandaríska ehf – Þverholt 6, 
270 Mosfellsbæ – s. 534-4433 

Opið virka daga 10-18 – Laugadaga 12-16 
www.isband.is 

Coleman fellihýsin eru öll mjög vel 
útbúin með Truma miðstöð, ísskáp, 220V 
rafmagni, gashelluborði og 2ja ára ábyrgð.

70% fjármögnun í allt að 7 ár.

Veldu fyrsta flokks fellihýsi - 
Coleman er þekkt fyrir frábær gæði.

Glæsilegur sýningarsalur
Komdu og skoðaðu!

Coleman Sedona Coleman Cheyenne

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. 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

 Varahlutir

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

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

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, Astra 
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. 
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

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.

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.

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.

 Veitingastaðir

Salur, Take away og 
Heimsendingaþjónusta. S. 55 12345 
/ italiano.is

 Barnagæsla

Kona vön smábarnapösun og 
heimilisaðstoð óskar eftir vinnu heilan 
eða hálfan daginn. Meðmæli ef óskað 
er. Margt annað kemur til greina. Uppl. 
í s. 897 9038.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

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

Sími 842 6522
Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif - 
Steinteppu- og teppahreinsun - 
Bónvinna.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 Garðyrkja

 Bókhald

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

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n g a r -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

 Málarar

Málarar
Geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

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

Alhliða tölvuviðgerðir. Gerum föst 
verðtilboð. Pétur TVA106 A+ S. 615-
4530

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

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

 Nudd

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

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:823 5669 eða 
693 0348.

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

Whole body massage. S. 849 5247.

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

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

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

 Spádómar

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

 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.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Optima.is
Rýmingarsala á Xerox tóner fyrir HP 
prentara. Margar gerðir í boði í lit 
og svörtu. Mikið af nýjum Xerox HP 
5500/5550 hylkjum S:6939102

Næturljós í 
barnaherbergið

Saltkristalslampar í úrvali Ditto, 
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið mán-fös 
12-18, lau 12-15 Verið velkomin! ditto.is

Þjónusta

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft
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Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag. www.heitirpottar.
isS. 777 2000 Áki / Kristján

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Óska eftir Doka plötum. Uppl. í s. 897 
4720 & 820 0122

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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.

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

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu tveir 2ja sæta leðursófar brúnir 
og einn stóll úr TEKK húsinu. S. 824 
0060.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 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

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

Ca. 55 fm íbúð í Hafnarfirði til leigu. S. 
892 5309

Til leigu á Selfossi: Sérhæð með risi, 
120 fm. Laus 16. janúar. Uppl. í síma 
690-3367.

Þægileg skólaherbergi til leigu, 
strætóferðir í allar áttir, allt innifalið. 
Uppl. í síma 821 4848 eða 578 4848 
eða 869 2618.

Herbergi til leigu fyrir kvk með eldhúsi 
og baði með þvottavél. Sími 661 5219.

Til leigu fullbúin 85m2 íbúð á besta 
stað í miðbænum frá 2. nóv til 1. apríl. 
Upplýsingar í síma 868 7950.

 Húsnæði óskast

3 manna fjölskylda óskar eftir íbúð til 
leigu helst í vesturbæ Kópavogs eða 
Kópavogi. S. 661 4904

1000-1500fm húsnæði óskast í 
langtímaleigu, sem má nýtast jafnt sem 
iðnarhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Uppl. 
í síma 869 2618 eða 821 4848.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymi tjaldvagna, 
fellihýsi og búslóðir.

Ímynd gæða. Fjögurra stjörnu. 14 ára 
reynsla. Í símaskrá ja.is undir: geymsla 
asgeirs eirikssonar ehf. Uppl. 897 1731 
klettar@heimsnet.is

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

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Tjaldvagna, felli, hjólhýsa og bíla 
geymsla á Suðurnesjum. Upphitað 
húsnæði, gott verð upplýsingar í síma 
899 0553.

ATVINNA

 Atvinna í boði

LR óskar eftir fólki til sölu og 
markaðsstarfa. Miklir tekjumöguleikar. 
Uppl. í s. 841 1448.

Vinna í boði! Traust matvælafyrirtæki 
í Kópavogi óskar eftir starfsfólki í 
almenn pökkunar- og framleiðslustörf. 
Áhugasamar/-ir sendi umsókn á 
netfangið: kopav2011@gmail.com, 
ásamt upplýsingum um aldur og fyrri 
störf.

Looking for workers! A food factory 
in Kopavogur is seeking workers for 
packaging- and production jobs. 
Please send applications by e-mail 
to: kopav2011@gmail.com, including 
information about your age and 
previous jobs.

Beitningamann vantar á Flateyri. 
Húsnæði á staðnum. Uppl. í s. 847 
8182.

 Atvinna óskast

28 ára kk óskar eftir vinnu. Er með 
Háskólapróf en allt kemur til greina. Get 
byrjað strax. S. 867 5139

 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

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Ýmislegt

Nýja Postulakirkjan
VERTU MEÐ ! Sunnudagur kl. 11:00 
og 14:00. FRIÐRIKSKAPELLA, 101 
Reykjavík. www.nac-iceland.org Fyrir 
persónulega fyrirbæn s. 845 3399.

 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.

Félag bókagerðarmanna auglýsir orlofshús í Miðdal við 
Laugarvatn til sölu. Húsið verður selt með innbúi en skilyrði 
er að fjarlægja það af staðnum. Húsið var byggt árið 1988 og 
er 43 m2 að stærð, þrjú herbergi, stofa, bað og eldhúskrókur. 
Í húsinu eru raflagnir og hitakútur fylgir. Tilboð óskast í 
húsið og er skilafrestur til 31. október n.k. Félagið áskilur 
sér rétt til að taka hagstæðasta tilboði eða hafna öllum. 
Upplýsingar í síma 552 8755.  
Tilboð óskast send á netfangið fbm@fbm.is, 
eða Hverfisgötu 21, 101 Reykjavík.

Sumarhús til brottflutnings

Félag bókagerðarmanna
HVERFISGÖTU 21 SÍMI 552 8755 
FAX 562 3188 - www.fbm.is - fbm@fbm.is

Til sölu

Til leigu

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

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar 
lausnir í vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta. 

Sérhæfð 
vörudreifing

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is
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BAKÞANKAR 
Magnús 
Þorlákur 

Lúðvíksson

Eini verjandi svona persónu 
er sá sem leikur hana
Sigurður Sigurjónsson leikur spillta löggu í 
kvikmyndinni Borgríki.

Meðal annars efnis

Ömmurnar syngja með
Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söng-

kona Of Monsters and Men, er 
ánægð með breiðan hlustendahóp 

hljómsveitarinnar, sem er ein sú 
umtalaðasta á Íslandi í dag.

1
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. járnstein, 8. húðsepi 
milli táa, 9. rangl, 11. átt, 12. jarð-
sögutímabil, 14. gróðabrall, 16. 
nafnorð, 17. sægur, 18. skelfing, 20. 
drykkur, 21. málmhúða.

LÓÐRÉTT
1. kvenklæðnaður, 3. frá, 4. fok-
sandur, 5. sóða, 7. vopn, 10. ferðalag, 
13. tækifæri, 15. smyrsl, 16. net, 19. 
ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. al, 8. fit, 9. ráf, 11. 
na, 12. ísöld, 14. brask, 16. no, 17. 
ger, 18. ógn, 20. te, 21. tina. 

LÓÐRÉTT: 1. sarí, 3. af, 4. vindset, 
5. ata, 7. lásbogi, 10. för, 13. lag, 15. 
krem, 16. nót, 19. nn. 

Því miður er allt 
uppbókað hjá 
heimilislækn-
inum í dag. 

Ertu búinn að 
prófa að fara 
á Slysavarðs-

stofuna?

Ekki 
spyrja!

Á ég að segja 
ykkur svolítið 

skrítið?
Ég byrjaði að vinna risastórt 

líffræðiverkefni um leið og því 
var úthlútað, vann aðeins í því 
á hverjum degi og kláraði það 

þremur dögum fyrir skiladaginn!

Það mætti jafnvel 
halda að það hafi 
verið eitthvað vit í 

öllum fyrirlestrunum 
ykkar um vinnubrögð 

við heimanámið.

Rólegur...

Læknir

Hæ! 
Hvernig 

var í skól-
anum?

Gaman.
Fínt.

Kennar-
inn sagði 

að ég 
ætti að 
láta þig 
fá þetta.

Arrrg! 
Lýs í bekknum 

þínum?

Róleg Jóna, þetta er ekkert 
stórmál. 

Ekki hræða börnin.

Hvernig 
eru lýs?

Klór! 
Klór! Klór! 

Klór!

GAAAA!

Stærðfræðingur einn, sérlega auðmjúk-
ur, bað eitt sinn hagfræðinginn Paul 

Samuelson að nefna eina hugmynd úr 
félagsvísindunum sem væri sönn og lægi 
ekki í augum uppi. Svar Samuelsons var 
kenning Ricardos um hlutfallslega yfir-
burði. Þar hitti hann naglann á höfuðið! 
Hugmyndin snýst um að eins manns gróði 
sé ekki alltaf annars tap, að viðskipti geti 
bætt allra hag. Einföld hugmynd, oft end-
urtekin, en það kemur reglulega í ljós að 
hugmyndin á merkilega víða undir högg 

að sækja. Til dæmis þegar tollamúrar 
eru lofsamaðir eða því haldið fram að 

menn eins og Huang Nubo ætli sér 
að græða rosalega mikið „á okkar 
kostnað“. Viðskipti eru yfirleitt af 
hinu góða, ekki því vonda.

HUGMYNDIN á hins vegar víðar 
við en einungis í samhengi við-

skipta. Til að mynda getur sam-
starf bætt allra hag án þess að 

nokkur tapi. Þegar einstak-
lingar taka höndum saman, 
skipta með sér verkum og 
nýta styrkleika hver annars 

þá er útkoman oftar en ekki 
betri en ef þeir hefðu unnið 

hver fyrir sig. Til dæmis benti 
Coase á að því fylgir margvís-

legur kostnaður að taka þátt í 
viðskiptum. Samstarf getur hins 

vegar lækkað þann kostnað. Þetta skýrir 
af hverju atvinnulífið er ekki samsett af 
eintómum einyrkjum, af hverju fyrirtæki 
spretta upp.

AF NÁKVÆMLEGA sömu ástæðu er eins 
ríkis gróði ekki alltaf annars ríkis tap. 
Þvert á móti er það yfirleitt hugmyndin að 
baki alþjóðasamstarfi að allir þátttakendur 
njóti góðs af. Ríki geta til dæmis hagnast 
á því að setja sér sameiginlegar reglur um 
viðskipti og markaði með það fyrir augum 
að lækka viðskiptakostnað sín á milli og 
auka stærðarhagkvæmni. Þetta er einmitt 
hugmyndafræðin að baki Evrópusamband-
inu, þótt það hafi stundum teygt sig inn á 
svið sem það ætti betur að láta í friði.

ÞESS VEGNA er furðuleg hugmyndin 
sem er reglulega sett fram á Íslandi að 
eina mögulega ástæða þess að ESB vilji 
nokkuð með Ísland hafa sé græðgi í það 
sem hingað sé að sækja. „Það“ vilji græða 
á okkar kostnað. Það er auðvitað fráleitt 
að ætla að 27 sjálfstæð þjóðríki kjósi af 
fúsum og frjálsum vilja að taka þátt í sam-
starfi sem snúist um að arðræna einstök 
ríki. Það hljómar ekki eins og félagsskapur 
sem nokkurt ríki myndi vilja tilheyra og er 
sérdeilis slæm lýsing á því fyrirbæri sem 
ESB er. Þvert á móti liggur að baki ESB sú 
hugmynd að samstarf, líkt og viðskipti, geti 
bætt allra hag.

Eins manns gróði …
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Verð frá kr.:

159.900

Elica háfar

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Platinum, Isobella, Twin, Wave og Grace háfar á tilboði*

glæsileg hönnun
og fágað yfirbragð
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menning@frettabladid.is

Þeir sem fylgst hafa með fornum 
köppum sem lifnað hafa við á leik-
lofti Landnámssetursins muna 
Skallagrímsson og hina íðilfögru 
Brák. Nú hefur Þorgeir Ljósvetn-
ingagoði og hans lið bæst í þenn-
an hóp. Þór Tulinius fer svipaða 
leið og farin var í verkinu um 
Skallagrímsson og tengir saman 
nútímann og örlagasögur úr 
Íslendingasögunum. 

Þór nýtir rýmið vel. Hann er 
með örlitla dúkku eða spýtukubb 
um hálsinn sem hann notar sem 
lykil að frásögninni. Kannski var 
þetta helgimynd, kannski vernd-
argripur eða kannski bara drasl. 
Með þessar vangaveltur smeygir 
hann sér inn á sögusviðið. Hér er 
um heilmikinn massa af upplýs-
ingum að ræða og tókst Þór snilld-
arlega að halda mannskapnum við 
efnið með skemmtilegum, kenn-
aralegum endurtekningum, þar 
sem Páll, sögukennari hans úr 
bernsku, kemur oft við sögu.

Allar þær hetjur sem komu sér 
fyrir í mismunandi búðum á Þing-
völlum höfðu hver sitt yfirbragð. 
Hinn karlmannlegi þræll Skinni 
sem gerir hosur sínar grænar 
fyrir Sólveigu, dóttur Þormóðs, 
birtist okkur sterkur og mynd-
arlegur meðan stúlkutetrið var 
svona fremur fáfengileg og lýsti 
leikarinn því með ýktri líkams-
beitingu feiminnar smástelpu og 

var það fyndið. Atburðarásin er 
öll kringum þessa daga á Þingvöll-
um og var kristnisögunni fléttað 
inn í. Það ástand sem ríkti í sam-
skiptum heiðinna manna og þeirra 
kristnu leikur Þór á hlaupum milli 
liða. Hvort sem það er trúverðugt 
eður ei þá var útfærslan skemmti-
leg og áhorfendur dilluðu sér af 
hlátri. Búningur Þórs og yfirbragð 
var smekklega hlutlaus og skórn-
ir rosalega flottir. Beiting málsins 
var skýr og fullt gefið af skýring-
um á því hvers vegna fornkappar 
töluðu eins og þeir gerðu og féll 
það áhorfendum mjög vel í geð.

Það stíga ýmsir á stokk eins 
og Síðu-Hallur, Hjalti Skeggja-
son og Snorri goði. Nokkrar pers-
ónur hafa þó líklega komið til í 
ritsmiðju Þórs sjálfs og gerir það 
verkið skemmtilegra. Lýsing Ólafs 
Ágústs Stefánssonar er hógvær en 
undirstrikar allan tímann gang 
atburða, Þór hélt undurvel utan um 
persónurnar og brá sér oní þindina 
í leit að slíkum hljóðum að helst 

mætti líkja þeim við forn blásturs-
hljóðfæri. Loksins fáum við líka að 
vita af hverju stíllinn í sögunum 
er svo knappur, jú vegna þess að 
kálfskinnin voru svo dýr. Á köfl-
um var sýningin líka spennandi, 
norskar leyniskyttur ná næstum 
því að breyta gangi sögunnar. Hér 
er skemmtilega unnið með þessar 
heimildir úr Íslendingabók Ara 
fróða um leið og Finnur draum-
spaki og Mjaldur finnski fá víga-
legt rými í alls kyns ástandi.

Peter Engkvist, sem er sérfræð-
ingur í því að leikstýra einleikj-
um, hefur hér náð góðum tökum á 
verkefninu þar sem jafnvægi milli 
staðreynda eða upplýsingaflæðis-
ins og hinnar leikrænu nándar er 
vel gætt.   Elísabet Brekkan 

Niðurstaða: Þór nýtur sín í þessu 
hlutverki og er alveg óhætt að mæla 
með enn einu fræðandi og skemmti-
legu stefnumóti við forna kappa uppi 
í Borgarnesi.

Kænn kappi í Landnámssetrinu
Leiklist  ★★★★

Blótgoðar - uppistand um-
heiðingja
Höfundur og flytjandi: Þór Tulinius. 
Leikstjóri: Peter Engkvist.

Landnámssetrið í Borgarnesi

Bækur  ★★★

Flugan sem stöðvaði stríðið
Bryndís Björgvinsdóttir

Vaka-Helgafell

Þjónn, það er fluga í stríðinu mínu
Stríð geisar í ímynduðu, fjarlægu landi þar sem tvær 
nágrannaþjóðir eru á góðri leið með að gera út af við hvor 
aðra. Húsflugur sem hafa flúið heimkynni sín í leit að frið-
sælum íverustað blandast í átökin og í kjölfarið taka málin 
óvænta stefnu. Þannig hljómar í stuttu máli söguþráður 
bókarinnar Flugan sem stöðvaði stríðið eftir Bryndísi 
Björgvinsdóttur sem hlaut á dögunum Íslensku barna-
bókaverðlaunin 2011.

Sagan er séð frá sjónarhóli lítilmagnans, fimm hús-
flugna sem eiga undir högg að sækja í samvistum við 
mannfólkið. Þetta er ólíkur hópur, hver með sín sérkenni, viðfelldin grey sem 
sjá heiminn með saklausum augum og skilja ekki hvað mannskepnunni 
gengur til með skefjalausri græðgi og grimmd. Lítill greinarmunur er hins vegar 
gerður á mannfólkinu sem er með fáeinum en ýktum undantekningum fremur 
illa innrættar, blóðþyrstar skepnur.

Það er þekkt stef að minnka muninn milli dýra og manna í bókum, einkum 
barnabókum, með því að manngera dýr og draga fram dýrslegt eðli manna. 
Tilgangurinn er sá að lesendur, börn, geti sett sig í annarra spor, óháð útliti og 
stöðu. Sagan boðar þannig hugmyndir um frið, jöfnuð og samkennd. 

Höfundi liggur mikið á hjarta og kemur því ágætlega á framfæri í þessari 
litlu og vel meinandi sögu. Textinn er á heildina ágætlega skrifaður, nær að 
kalla fram einstaka bros þótt undirtónninn sé alvarlegur, stríð með öllum 
sínum ljótu birtingarmyndum, og inn á milli skemmtilega ljóðrænar mynd-
líkingar. Eins og þegar flugurnar ferðast með flugvél til hins ímyndaða Assam-
bad: „… horfa niður á skýin sem hímdu undir flugvélinni eins og eyðiland úr 
þeyttum rjóma“. (s. 32) 

Helsti vandinn er sá að textinn er á köflum helst til flatur og heldur fyrir 
vikið ekki alltaf athygli. Atburðarásin er þétt en rislítil og ekki fyrr í seinni hluta 
þegar húsflugurnar taka höndum saman um að binda enda á blóðbaðið sem 
sagan kemst á gott flug. Þá fyrst færist fjör í leikinn þegar ýktar birtingarmyndir 
góðs og ills, tvívíðar persónur sögunnar, takast á í grátbroslegri viðureign sem 
krefst að lokum hinnar fullkomnu fórnar, færðar í kærleika svo friður náist að 
nýju. Þræðir eru hnýttir vel saman í lokin sem kallast á við upphafið og ramma 
frásögnina rækilega inn.  Roald Eyvindarson

Niðurstaða: Fallegur boðskapur og ágæt tilraun til að varpa nýju ljósi á til-
gangsleysi stríðs, þótt aðeins vanti upp á slagkraftinn.

Leikfélag Akureyrar hefur 
vetrardagskrá sína í kvöld 
með frumsýningu gaman-
leiksins Svörtu kómedí-
unnar, sem gerist í svarta 
myrkri svo enginn sér 
handa sinna skil. Nema 
áhorfendur. 

Svarta kómedían er eftir enska 
leikskáldið Peter Shaffer, sem 
er hvað þekktastur fyrir leikrit-
in Amadeus og Equus sem sam-
nefndar kvikmyndir voru gerðar 
eftir. Leikurinn gerist í London 
árið 1965. Ungur, fátækur lista-
maður og unnusta hans fá ríku-
lega antíkhúsmuni að láni án leyf-
is til að ganga í augun á föður 
hennar og þýskum auðkýfingi 
sem er væntanlegur til að skoða 
verk listamannsins unga. Fyrir-
varalaust fer rafmagnið af. Eig-
andi húsgagnanna kemur óvænt 
heim, fyrrverandi ástkona mætir 
óboðin og heimspekilegur raf-
virki reynir að bjarga málunum 
með afdrifaríkum og hlægilegum 
afleiðingum. 

„Þetta er óvenjulegur farsi að 
því leyti að hann hvílir meira á 
persónusköpuninni en ærslum,“ 
segir María Sigurðardóttir, leik-
hússtjóri Leikfélags Akureyrar, 
sem jafnframt leikstýrir verk-
inu. Mikið mæðir á leikurunum í 
verkinu; meginþorri verksins ger-
ist í rafmagnsleysi en áhorfendur 
í sal þurfa auðvitað að sjá hvað 
fer fram á sviðinu. „Leikararnir 
þurfa því að leika eins og þeir sjái 
ekki handa sinna skil og það er 
hægara sagt en gert,“ segir María. 
„Enda fór mikill undirbúningur í 
einmitt þetta, þau hafa æft mikið 
í myrkri gagngert til að að skoða 
hvernig maður hreyfir sig, hlustar 
og skynjar umhverfi sitt.“   

Átta leikarar leika í verkinu. 
„Þetta er mjög spennandi blanda 
yngri og eldri leikara. Einar 
Aðalsteinsson og Anna Gunndís 
Guðmundsdóttir eru tiltölulega 
nýútskrifaðir en mjög efnileg-
ir leikarar, Þóra Karítas og Ívar 
Helgason eru ung en með nokkra 
reynslu á bakinu. Þau Árni Pétur 

Guðjónsson, Guðmundur Ólafsson, 
Sunna Borg og Gestur Einar Jón-
asson eru hins vegar gamalkunn-
ug á sviði, mér reiknast til að sam-
anlagt séu þau með um 160 ára 
sviðsreynslu. Þessi hópur hefur 
náð mjög vel saman og árangur-
inn er meinfyndinn.“ 

bergsteinn@frettabladid.is 

Rafmagnslaus farsi 

BIKASVART Verkið segir frá ungu pari sem fær falleg húsgögn „lánuð” frá fagurker-
anum í næstu íbúð til að ganga í augun á ströngum föður stúlkunnar og þýskum 
listaverkakaupanda. Þau áform fara fyrir lítið þegar rafmagnið fer. Einar Aðalsteins-
son, Anna Gunnhildur Guðmundsdóttir og Þóra Karítas Árnadóttir eru hér í hlut-
verkum sínum. 

GRADUALE NOBILI Stúlknakórinn Graduale Nobili heldur útgáfutónleika í Langholtskirkju á 
morgun klukkan 16. Tilefnið er útgáfa geisladisks sem ber nafnið X ten years Graduale Nobili. Diskurinn 
er safndiskur í tilefni tíu ára starfs kórsins og samanstendur af úrvali af tveimur diskum kórsins Graduale 
Nobili (2001) og In Paradisum (2008). Aðgangur er ókeypis og nýi diskurinn verður til sölu.
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SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL THOR

Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

WWW.SENA.IS/THOR

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

FFFFFUUUUULLLLLTTTTT AAAF

TÖLVULEIKIR - DV

HEIMSFRUMSÝND 14. OKTÓBER

...OG 10 ÖÐRUM STÖÐUM UM LAND ALLT

VILTU
VINNA 
MIÐA?

Fyrsta íslenska 
teiknimyndin 
í fullri lengd.

Fyrsta íslenska 
teiknimyndin 
í þrívídd.

Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna!

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 14. október 2011 

➜ Tónleikar
17.15 The Vintage Caravan, Dark 
Harvest, Dimma, Wicked strangers, Two 
tickets to Japan, Fönksveinar, Monsoon 
Drive, Kalli Tender og Heima spila á 
Dillon. Aðgangur er ókeypis.
18.30 Treasure of Grundo, Nuke 
Dukem, Hjaltalín, Beatless, Vigri, 
Reykjavík!, Mammút spila á B Waves á 
Bakkusi. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Skúli mennski, Gímaldin, Hek, 
Gunnbjörn Þorsteinsson, Magnús Ein-
arsson, Hjalti Þorkelsson og Hermann 
Stefánsson koma fram á Obladi Oblada, 
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Beggi Mood heldur tónleika á 
Café Rosenberg.
21.30 Skuggamyndir frá Býsans spila á 
Café Haiti. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Hvanndalsbræður spila á Græna 
hattinum. Miðaverð er kr. 2.000.
23.00 Emmsjé Gauti, Úlfur Úlfur og Dj 
Gay Latino Man koma fram á Prikinu.

➜ Iceland Airwaves off-venue
12.00 Jón Jónsson, Einar Stray og 
Dream Central Station spila fyrir gesti 
Munnhörpunnar. Allir velkomnir.
13.00 Other lives, The Twilight Sad, 
Hjaltalín, John Grant, Caged Animals 
spila á Kexi Hostel. Aðgangur ókeypis.
13.00 Úlfur, Dad rocks!, Mimas, Team 
me, Jenny Hval og Ólafur Arnalds koma 
fram í Norræna húsinu. Allir velkomnir.

14.00 Ylja, Útidúr, Íris Þórarins, II, Sing 
for me Sandra, Japanese Super Shift 
og Stolið spila fyrir gesti í Reykjavík 
Backpackers. Allir velkomnir.

14.00 Low Roar spilar á tónleikum á 
Laundromat. Aðgangur er ókeypis.
15.00 Hellvar og Úlfur spila á tón-
leikum í Smekkleysu. Allir velkomnir.
15.00 Matthew Hemerlein, Ghost 
Town Jenny, Vibeke Falden, Elephant 
Stone og Lockerbie á Reykjavík Down-
town Hostel. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Caged Animals, Murmansk, 
Ter Haar og K-X-P spila á tónleikum á 
Hressó. Aðgangur er ókeypis.

16.00 Vigri, Vicky og Sykur spila á tón-
leikum í Hjartagarðinum. Allir velkomnir.
16.00 Berndsen, Hermigervill, Oculus, 
President Bongo með Högna Egilssyni 
og Earth, Rabbi Bananas, Snorri Helga-
son, Sykur og Þórunn Antonía koma 
fram á Ingólfsstræti 8. Allir velkomnir.
16.00 Hyrrrokkin, Just Another Snake 
Cult, Sindri Eldon, Instrument project, 
Miri, Úlfur, Guðmundur Úlfarsson, Baku 
Baku og oFF koma fram á Kaffistofunni. 
Aðgangur er ókeypis.
17.00 Hellvar, Úlfur Úlfur, Less Win, 
Bárujárn og Deathcrush spila á Bar 11. 
Aðgangur er ókeypis.
17.00 Útidúr og Sóley spila í Eymunds-
son í Austurstræti. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Borko og Retro Stefson spila í 
Kormáki og Skildi. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Spaceships are cool, TechSoul, 
The Esoteric Gender, Þórunn Antonía, 
Möllerdiskó, Nana, Magga og Ragga 
og Haffi Haff koma fram á Barböru. 
Aðgangur er ókeypis.

17.30 Mógil og Helgi Rafn Jónsson 
spila í versluninni 12 Tónum. Allir 
velkomnir.
18.00 Dj AnDre, Subminimal, Ahma, 
Beatmakin Troopa spila tónlist á vegum 
Extreme Chill í Vesturbæjarlauginni.
18.00 Dikta, Rakel Mjöll og Gabby 
Maiden koma fram á Hemma og Valda. 
Aðgangur er ókeypis.
18.10 Hauschka, Nadia Sirota og 
Valgeir Sigurðsson, Guðrið, Bedroom 
Community DJ, Karlakór Kaffibarsins 
og DJ Kári halda uppi stuðinu á Kaffi-
barnum. Aðgangur er ókeypis.

➜ Leiklist
20.00 Leiksýningin Alvöru menn er 
sýnd í Austurbæ. Miðaverð er kr. 3.500.
20.00 Gálma er sýnt í Norðurpólnum, 
Sefgörðum 3. Miðaverð er kr. 1.800.
20.00 Nemendaleikhús Listaháskóla 
Íslands sýnir Á botninum í Smiðjunni. 
Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 
prófessor í félagsfræði fjallar um ólíka 
upplifun kynjanna á Hallveigarstöðum, 
Túngötu 14.
12.00 Hjörleifur Sveinbjörnsson flytur 
fyrirlesturinn Huang Nubo og kínversk-
íslenski menningarsjóðurinn í Árnagarði 
301 í Háskóla Íslands.
12.00 Dr. Gunilla Herolf flytur fyrir-
lesturinn Breytingar á 
öryggissamvinnu 
í Evrópu - áhrif á 
stofnanir og smáríki 
í stofu 201 í Odda í 
Háskóla Íslands. 
14.00 Harpa 
Arnardóttir, 
leikkona og 
leikstjóri, flyt-
ur fyrirlestur 
í Ketilhúsinu 
í Listagili. 
Aðgangur er 
ókeypis.

➜ Eldri borgarar
09.30 Korpúlfarnir standa fyrir sund-
leikfimi í Grafarvogssundlaug kl. 9.30 og 
listasmiðju á Korpúlfsstöðum kl. 13.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Tónleikar  ★★★★

Björk
Silfurberg í Hörpu

Iceland Airwaves, 12. okt. 2011

Það ríkti mikil eftirvænting í Silf-
urbergssal Hörpu á miðvikudags-
kvöldið, en þar fóru fram fyrstu 
tónleikarnir í Biophiliu-tónleikaröð 
Bjarkar í Hörpu sem um leið voru 
hennar fyrstu tónleikar á Iceland 
Airwaves-hátíðinni. Þegar geng-
ið var í salinn blasti við óvenjuleg 
uppsetning. Stórt svið var í miðjum 
salnum, en áhorfendum var raðað 
út frá því í fjórar áttir. Á sviðinu 
mátti sjá skrýtin hljóðfæri, þar 
á meðal fjóra þriggja metra háa 
pendúla. Yfir því héngu svo skjáir 
í hring sem í upphafi sýndu Biophi-
liu-stjörnukortið.

Þegar tónlistarfólkið hafði 
komið sér fyrir á sviðinu kynnti 
rödd Davids Attenborough Bio-

Lifandi vísindi Bjarkar
philiu-verkefnið í nokkrum orðum 
og tilfinningin sem maður fékk 
var meira eins og að vera staddur 
á einhverri vísindasýningu en tón-
leikum. Áður en fyrsta lagið, Thun-
derbolt, hófst seig stórt búr niður 
úr loftinu, en í því voru tvö Tesla-
kefli sem neistuðu eldingum þegar 
bassalínan í laginu hljómaði. Mjög 
tilkomumikil sjón. 

Björk flutti öll lögin af Bio-
philiu-plötunni á tónleikunum, en 
að auki nokkra eldri smelli, m.a. 
Hidden Place, Isobel og Mouth‘s 
Cradle. Það voru þrír hljóðfæra-
leikarar á sviðinu með henni; 
tölvu- og hljómborðsleikarinn 
Matt Robertson, slagverksleikar-
inn Manu Delago og Jónas Sen sem 
lék í nokkrum lögum og fékk m.a. 
þann heiður að leika á sérsmíðaða 
selestu. Mest fór samt fyrir stelp-
unum úr Graduale Nobili-kórnum 
sem voru yfir tuttugu talsins og 
sungu og dönsuðu í flestum lög-
unum.

Þetta voru mjög óvenjulegir tón-
leikar. Biophiliu-lögin voru flest 
mjög lík útgáfunum á plötunni, en 
eldri lögin voru í nýjum útsetning-
um í anda plötunnar. Það var mikil 
hreyfing á sviðinu allan tímann, 
Björk sneri sér til skiptis að áhorf-
endum allt í kringum sviðið og 
stelpurnar voru á stöðugri hreyf-
ingu. Á skjáunum var sýnt mynd-
efni sem tengdist lögunum sem 
var verið að spila, oftast náttúru- 
og vísindatengt. Biophilia fjallar 
um tengsl tónlistar við náttúru og 
tækni og oft fannst manni maður 
vera staddur á einhvers konar 
náttúruvísindasýningu. Það er 
samt líka alltaf ævintýrablær hjá 
Björk, sem á miðvikudagskvöldið 
kom m.a. fram í litskrúðugum og 
glansandi búningum kórstelpn-
anna og þessari stóru og skrýtnu 
rauðu hárkollu sem Björk hafði á 
hausnum.

Eftir fimmtán lög hvarf Björk 
af sviðinu, en kom aftur eftir upp-
klapp og flutti lögin One Day, Nátt-

úra (sem hún tileinkaði Eyjafjalla-
jökli „og Kötlu ef hún stendur sig“) 
og Declare Independence, við mik-
inn fögnuð. Útsetningin á One Day 
var einn af hápunktum kvöldsins 
en í því var enginn annar undir-
leikur en hang-ásláttur Manus 
Delago.

Á heildina litið var þetta einstök 
kvöldstund. Þetta voru ekki bara 
tónleikar, heldur flókin og úthugs-
uð margmiðlunarsýning. Ég hefði 
alveg verið til í að heyra aðeins 
fleiri gömul lög til að létta stemn-
inguna aðeins, en þetta var samt 
mjög flott. Mikilfenglegt. Ég hefði 
ekki viljað missa af þessu. 

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Tónleika-, margmiðlun-
ar- og vísindasýning Bjarkar í Hörpu 
á miðvikudagskvöldið var einstök 
upplifun. 



FLUGSKÝLI 4, ÁRIÐ 1999.
FYRSTA ICELAND AIRWAVES 
HÁTÍÐIN HALDIN.

2011
MET SLEGIÐ Í KOMU ERLENDRA 
FERÐAMANNA Á HÁTÍÐINA.

Icelandair er stofnandi og aðalstyrktaraðili 
Iceland Airwaves.
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folk@frettabladid.is

krakkar@frettabladid.is

„Vildi alveg eiga Pétur 
Jóhann fyrir pabba,“  segir 
Bára Lind Þórarinsdóttir, 
sem leikur stelpuna í 
Heimsenda.

Krakkasíðan er 
í helgarblaði Fréttablaðsins

Iceland Airwaves  ★★

Dikta
Norðurljós í Hörpu

Stemningsleysi
Þrátt fyrir að Dikta sé þekkt sem ein 
besta tónleikasveit landsins átti hún 
í mestu vandræðum með að ná upp 
stemningu í Norðurljósasalnum. 
Kannski var sveitin þreytt eftir 
tónleikaferð sína um Þýskaland. 
Ekki hjálpaði samt til að helmingur 
tónleikagestanna sat á miðju gólfinu 
nánast allan tímann á meðan hinn 
helmingurinn stóð allt í kring. Aðeins 
nokkrar hræður stóðu uppi við sviðið 
og langmesta lífið var í þeim.

Stórundarlegt svo ekki sé meira 
sagt. Einnig hafði það sín áhrif að 
meginuppistaðan í tónleikadag-
skránni voru gömul og margspiluð 
Diktu-lög. Ferskleikann vantaði og 
þegar áhorfendur eru farnir að hrópa 
á sveitina að spila ný lög er ljóst að 
breytinga er þörf. Tvö ný lög fengu þó 
að fljóta með og þau voru fín, sér í 
lagi það fyrra, og lofa þau góðu fyrir 
væntanlega plötu. - fb

Iceland Airwaves  ★★★

Amaba Dama
Faktorý

Gleðin skein úr 
hverju andliti
Amaba Dama er reggísveit sem 
rapparinn Gnúsi Yones leiðir, en hún 
hefur vakið athygli undanfarið fyrir 
reggíútgáfu af Bjartmars-smellinum 
Týnda kynslóðin. Þetta er fjölmenn 
sveit sem er að hluta til skipuð sömu 
meðlimum og Ojba Rasta, a.m.k. á 
þessum tónleikum á Airwaves. Tónlist 
Amaba Dama er hressilegt alíslenskt 
reggí. Lögin þeirra voru misgóð og 
stundum fannst mér vanta aðeins 
meiri dýpt í hljóminn, en á köflum 
var Amaba Dama samt að gera 
mjög skemmtilega hluti á Faktorý á 
miðvikudagskvöldið. Gleðin skein 
úr hverju andliti á sviðinu og það 
smitaði áhorfendur. - tj 

Iceland Airwaves  ★★★

Markús and the Diversion 
Sessions
Kaldalón í Hörpunni

Hreinræktað popp
Markús and the Diversion Sessions 
spila það það sem tónsmiðurinn 
og söngvarinn sjálfur kallaði „pjúra 
popp“. Tónlistin er svolítið í anda 
Pavement, grípandi og skemmtileg.

Markús Bjarnason var áður 
söngvari hljómsveitarinnar Skáta áður 
en hann hóf sólóferil sinn með útgáfu 
plötunnar Now I Know. Frumraunin 
lofar góðu og verður gaman að 
fylgjast með framhaldinu, enda aldrei 
nóg til af góðri tónlist.

Tónleikarnir voru hressir, Markús 
var einlægur á sviði og spjallaði um 
daginn og veginn við tónleikagesti á 
milli laga.  - sm

Iceland Airwaves  ★★★★

Náttfari
Kaldalón í Hörpu

Spikfeitt síðrokk
Síðrokksveitin Náttfari lét nokkuð til 
sín taka fyrir um áratug en lagðist svo 
í dvala. Sveitin var endurvakin fyrir 
nokkrum misserum og hefur nú lokið 
við gerð fyrstu breiðskífu sinnar sem 
fáanleg er á Bandcamp og kemur á 
geisladiski á næstu dögum.

Náttfaramenn renndu sér í gegnum 
þétt prógramm og voru í flottu formi. 
Tónlist Náttfara er ekki beint vin-
sældavæn, enda að mestu ósungin, 
en sveitinni tókst að heilla viðstadda 
með þéttum samleik hrynparsins og 
flottum gítarleik, til að mynda í laginu 
Lævís köttur. Þetta var einstaklega 
grúví síðrokk, eins undarlega og það 
kann að hljóma, spikfeitt og töff sánd.

- hdm

Iceland Airwaves  ★★★★

Sóley
Kaldalón í Hörpunni

Krúttlegt og kósí
Sóley Stefánsdóttir gaf út sína fyrstu 
sólóplötu, We Sink, í byrjun hausts 
og hlaut einróma lof fyrir. Áður hafði 
hún gert garðinn frægan með „indie“ 
sveitunum Seabear og Sin Fang Bous.

Sóley steig á svið ásamt trommu-
leikara sínum og saman slógu þau 
tvö vart feilnótu. Tónlistin var hugljúf 
og krúttleg, líkt og Sóley sjálf sem 
heillaði tónleikagesti með skemmti-
legu spjalli milli laga. 

Þó að Sóley sé fyrst og fremst 
píanóleikari er hún einnig með fína 
rödd sem minnti á stundum á unga 
Emilíönu Torrini. Af tónleikunum að 
dæma má búast við miklu af þessari 
ungu tónlistarkonu í framtíðinni.  - sm

Iceland Airwaves  ★★★

Ourlives
Silfurberg í Hörpu

Flottur söngvari
Það verður seint sagt að Ourlives hafi 
náð upp brjálaðri stemningu í Silfur-
bergssalnum. Maður ímyndar sér ein-
hvern veginn að bæði hljómsveitin og 
aðdáendur hennar sé vanari sveittari 
stemningu á öldurhúsum bæjarins.

Ourlives spilaði nokkur vinsæl lög 
af fyrri plötu sinni og kynnti til leiks 
efni af nýútkominni plötu. Ágætis 
sveit sem söngvarinn Leifur Kristins-
son ber uppi. - hdm

Miðvikudagurinn 12. október

Það var margt um manninn á 
tónleikum Blaz Roca á Gauki á 
Stöng á miðvikudagskvöld. Orri 
Páll Dýrason og Kjartan Sveinsson 
úr Sigur Rós voru á staðnum, auk 
Valdimars Guðmundssonar, 
forsprakka hljómsveitarinnar 
Valdimar. Þorsteinn Stephensen, 
fyrrverandi stjórnandi 
Iceland Airwaves og 
stofnandi hátíðar-
innar, var einnig á 
meðal gesta. 

Biophilia-tónleikar 
Bjarkar Guð-
mundsdóttir voru 
haldnir í Silfurbergi 
í Hörpunni þetta 
sama kvöld. Eldar 
Ástþórsson, kynn-
ingarfulltrúi CCP, 
og kona hans 

Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi 
voru í húsinu. Fatahönnuðurinn 
Harpa Einarsdóttir var þar líka, 
rétt eins og Guðjón Már Guð-
jónsson stofnandi OZ. Popparinn 
Jón Jónsson var sömuleiðis í 
Hörpunni, enda var bróðir hans 
Friðrik Dór að spila þar í Norður-
ljósasalnum. Airwaves-aðdáand-
inn og markaðssérfræðingurinn 
hjá  N1, Jón Gunnar 
Geirdal, var einnig á 
svæðinu og virtist 
skemmta sér vel. 
 - fb, áp

FÓLK Á AIRWAVES

F l e i r i  d ó m a  o g  m y n d i r 
e r  a ð  f i n n a  á

6.300 KRÓNUR  kostar í Blue Lagoon-partí Iceland Airwaves á morgun. 
Innifalið í því er rútuferð á staðinn og miði í teitið í lóninu bláa.

Hátíðin byrjar með látum
STUÐ Í HÖRPUNNI Markús and the Diversion Sessions tróð upp í Kaldalóni í Hörpu. Gestir fengu hressilegt popp og kunnu vel að 
meta. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



• VIÐ STÆKKUM OG LÆKKUM Í SPORT-OUTLET •

Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16
Sunnudaga kl. 13-17

ÓTRÚLEG VERÐÓTRÚLEG VERÐ
Vara Venjulegt verð Outlet-verð Sprengjuverð
Puma hettupeysa, dömu 11.990 kr. 7.990 kr. 6.392 kr.
Puma barnagalli 8.990 kr. 5.990 kr. 4.792 kr.
Speedo sundbolur, dömu 6.990 kr. 4.990 kr. 3.992 kr.
Puma vindjakki, herra 17.990 kr. 9.990 kr. 7.992 kr.
Cintamani peysa, dömu 23.990 kr. 16.990 kr. 13.592 kr.
Speedo sundskýla, herra 6.490 kr. 3.990 kr. 3.192 kr.
Vectana hlaupaskór, dömu 28.990 kr. 17.990 kr. 14.392 kr.
Puma hliðartaska 8.490 kr. 4.990 kr. 3.992 kr.
Speedo sundbuxur, stráka 4.990 kr. 2.990 kr. 2.392 kr.

-verðð Sprenggjjuverð
0 kr. 6.392 kr.

let verðð SSpprreenngjjjuuvveerrðð

Verð nú:

Ódýrt

AUKA-
AFSLÁTTUR

ÖLLUMAF                     VÖRUM

SÉRTILBOÐ
 

Á VÖLDUM VÖRUM

OKTÓBER
SPRENGJA
OKTÓBER
SPRENGJA
20%20%

VVe
SPRENGJUMIÐARNIR
GEFA BESTA VERÐIÐ

VERIÐ VELKOMIN Í STÆRRI VERSLUN Á SAMA GÓÐA STAÐNUM
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VERTU FASTAGESTUR!

FÖSTUDAGUR: ICELAND AIRWAVES DAGAR: EVERYTHING, 
EVERYWHERE, ALL THE TIME 16:00  WEIRD GIRLS PROJECT 
16:00  GARGANDI SNILLD 16:00  BACKYARD 16:00  
MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 
18:00, 20:00  ALEJANDRO JODOROWSKY – EL TOPO 20:00  
SVINALANGORNA 22:30  ANDLIT NORÐURSINS 18:00  Á ANN-
AN VEG 22:00  CARLOS 22:00   ÍSLENSKUR TEXTI. ENGLISH SUBTITLES.

SVÍNASTÍAN
JÓN OG

SÉRA JÓN

Það var mikil eftirvænt-
ing í loftinu þegar Ólaf-
ur Jóhannesson og sam-
starfsfólk hans frumsýndi 
kvikmyndina Borgríki í 
Háskólabíói á ansi votu og 
vindasömu miðvikudags-
kvöldi. Myndin lagðist vel 
í áhorfendur sem klöppuðu 
vel og lengi fyrir öllu töku-
liðinu en það sletti duglega 
úr klaufunum eftir frum-
sýningu í húsakynnum 
Mjölnis við Seljaveg.

Brakandi stuð á Borgríki

Hjónin Björn Thors og Unnur Ösp Stefánsdóttir, og kvikmynda-
leikstjórinn Hilmar Oddsson voru meðal gesta.

Margarita, Hermann og Mila mættu að sjálfsögðu í Háskóla-
bíó.

Þær Erla, Arnþrúður, Sara Rína og Anna Rakel biðu spenntar eftir frumsýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ágústa Eva Erlendsdóttir leikur stórt hlutverk í kvikmyndinni Borgríki og kærastinn 
hennar, Jón Viðar, var tökuliðinu innan handar.Carmen og Óli Hjörtur voru prúðbúin í 

tilefni dagsins.

VIÐAMESTA FRUMSÝNING ÍSLANDSSÖGUNNAR!
FYRSTA ÍSLENSKA TEIKNIMYNDIN Í FULLRI LENGD OG 3-D. 
FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

ÞÓR 3D / 2D KL. 6 L
KILLER ELITE  KL. 10  16 
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14
ELDFJALL  KL. 8  L

ÞÓR 3D ÍSL.TAL  KL. 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 8 - 10  14
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 5.40 - 8  12
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L
ABDUCTION  KL. 10.30  12

ÞÓR 3D ÍSL. TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 3D LÚXUS ÍSL. TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 3D ENSKT TAL  KL. 8  L
ÞÓR 2D ÍSL. TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
BORGRÍKI  KL. 6 - 8 - 10  14
BORGRÍKI LÚXUS  KL. 8 - 10  14
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 8 - 10.20  12
KILLER ELITE  KL. 8 - 10.30  16
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL.TAL  KL. 3.40  L
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 10.15  7
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL.3.30  L

BORGRÍKI 4, 6, 8 og 10

ÞÓR - 3D 4(1000 kr) og 6

KILLER ELITE 8 og 10.15

ABDUCTION 10.15

JOHNNY ENGLISH 4(700 kr), 6 og 8

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á sýningar merktar með rauðu

K.I. - Pressan.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

EL DESEO kynnir mynd eftir

H U G H  J A C K M A N

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

V I P

V I P

12

12

L

L

L

L

L

16

7

7

14

AKUREYRI

12

10

10

L

L

L

L

BANGSÍMON kl.   6  2D
FOOTLOOSE kl.   8 - 10:20 2D
ALGJÖR SVEPPI kl.   6  2D
REAL STEAL kl.   8 - 10:20 2D

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:20
BORGRÍKI kl. 8 - 10:20
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 
KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 6

SELFOSS

FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 4 - 6 2D
REAL STEEL kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 8 - 10:30 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
CONTAGION Luxus VIP kl. 5:50 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 4 3D
KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 3:30 2D
DRIVE kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 4 - 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 10:30 2D

10

L

L

L

L

L

L

L

L

16

16

16

12

12

KRINGLUNNI

L

L

12

14

KEFLAVÍK
FOOTLOOSE kl. 8 - 10:20 2D

BORGRÍKI kl. 8 - 10:10 2D

HETJUR VALHALLAR : ÞÓR m/ísl.tali kl. 6  3D

WINNIE THE POOH : BANGSÍMON m/ísl.tali kl. 6 2D

10

10

FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
THE SKIN I LIVE IN kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 4 - 6  2D
REAL STEEL kl. 10  2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ Ensku. Tali kl. 4 3D
THE LION KING - 3D ótextuðu M/ Ensku. Tali kl. 8 3D
ALGJÖR SVEPPI  kl. 3:40  2D

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 3:30 - 5:40 3D
FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
REAL STEEL kl. 8 - 10:40 2D
THE LION KING m/ísl tali kl. 3:30 2D
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 3:30 - 5:40 2D
DRIVE kl. 8 - 10:20 2D
BANGSÍMON m/ísl tali kl. 3:30 - 5:40 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
CONTAGION kl. 10:30 2D
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MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU  KR. 1000 
Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
EMPIRE

FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

Glænýtt ævintýri um 
bangsann sem allir elska

ÓTRÚLEGA FRUMLEG OG ÓÚTREIKNANLEGA SAGA 
MYND SEM KEMUR STANSLAUST Á ÓVART



Í  O U T L E T  1 0
POKADAGAR 
SÍÐUSTU DAGAR VERÐHRUNS
 Í tilefni þess verða brjálaðir pokadagar í aðeins fimm daga

Tvö verð, millistærð á 8.000 og stór á 14.000 
OG SVO ER BARA AÐ TROÐA!
Það sem er í boði: úlpur, gallabuxur, kjólar, bolir, skyrtur, 

skór og margt margt fleira. Ekki láta þig vanta!

Erum ennþá með aðrar 

vörur á 2.000 - 5.000 og 

Diesel gallabuxur einar á 

4.000 og tvær á 7.000

Jakkaföt á 
tilboði aðeins 

12.000 kr.

FAXAFENI 10 - s. 578 7977

OPIÐ: MÁN - FÖS 11 - 18,  LAUGARDAG 11 - 18  
SUNNUDAG 12 - 18 erum á 
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sport@frettabladid.is

SVINDL STABÆK-MANNA  í sölu félagsins á Veigari Páli Gunnarssyni til Vålerenga mun ekki aðeins kom niður á franska félaginu 
Nancy. Það kom fram í kvöldfréttum Stöðvar tvö í gær að íslensku félögin Stjarnan og KR, þar sem Veigar Páll lék með áður en hann fór 
út, eru líka að missa af stórum upphæðum við það að kaupverð Veigar sé skráð upp á eina milljón en ekki upp á fimm milljónir sem 
það virðist hafa verið. Stjarnan, uppeldisfélag Veigars Páls, missti af þremur milljónum, við þetta brask Stabæk og Vålerenga.

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson kvennalandsliðsþjálfari 
valdi 18 manna hóp fyrir úti-
leiki gegn Ungverjum og Norður-
Írlandi í undankeppni EM sem 
fara fram 22. og 26. október.

Edda Garðarsdóttir kemur 
aftur inn í hópinn eftir meiðsli, 
Katrín Ómarsdóttir er ekki valin 
að þessu sinni en Laufey Ólafs-
dóttir heldur sæti sínu. 

Að öðru leyti kemur Sigurður 
Ragnar ekki á óvart með vali sínu 
en Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, 
fyrirliði Íslandsmeistara Stjörn-
unnar, er sú eina í hópnum sem 
ekki á að baki A-landsleik. - óój

Landsliðshópurinn 
Markverðir:
Þóra B. Helgadóttir  Malmö
Guðbjörg Gunnarsdóttir   Djurgården
Aðrir leikmenn:
Katrín Jónsdóttir  Djurgården
Edda Garðarsdóttir  Örebro
Margrét Lára Viðarsdóttir  Kristianstad
Dóra María Lárusdóttir  Djurgården
Hólmfríður Magnúsdóttir   Valur
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir   Örebro
Sara Björk Gunnarsdóttir   Malmö
Sif Atladóttir   Kristianstad
Guðný B. Óðinsdóttir  Kristianstad
Laufey Ólafsdóttir  Valur
Málfríður Erna Sigurðardóttir  Valur
Hallbera Guðný Gísladóttir   Valur
Fanndís Friðriksdóttir   Breiðablik
Dagný Brynjarsdóttir   Valur
Þórunn Helga Jónsdóttir Vitoria de Santao Anta
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir   Stjarnan

Kvennalandsliðið valið:

Edda aftur með

BREYTINGAR Edda og Sara Björk verða 
með en ekki Katrín.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI UEFA dæmdi í gær 
enska landsliðsmanninn Wayne 
Rooney í þriggja leikja bann fyrir 
brottrekstur hans á móti Svart-
fjallandi á dögunum. Rooney 
missir því af allri riðlakeppni EM 
næsta sumar. 

Rooney fékk beint rautt spjald 
á 73. mínútu í 2-2 jafntefli í Svart-
fjallalandi eftir að hafa sparkað 
aftan í Svartfellinginn Miodrag 
Dzudovic. 

Sparkspekingar fóru í fram-
haldinu af þessum dómi UEFA 
að velta því fyrir sér hvort Fabio 
Capello, landsliðsþjálfari Eng-
lands, myndi yfirhöfuð velja Roo-
ney í EM-hópinn sinn en flestir 
telja þó að Rooney fái að vera 
með. - óój

UEFA dæmdi Rooney í gær:

Missir af allri 
riðlakeppni EM

HANDBOLTI Bjarki Már Elísson 
var hetja HK þegar hann jafnaði 
metin úr vítakasti 30-30 gegn 
Íslandsmeisturum FH í gærkvöld 
eftir að leiktíminn var liðinn.

„Þetta var virkilega sætt. 
Mér fannst ég vera heitur á 
vítapunktinum í leiknum og það 
var enginn efi í mínum huga. Ég 
fór bara beint á punktinn og klára 
þetta. Ég tók bara boltan,“ sagði 
Bjarki sem skoraði þar sitt ellefta 
mark í leiknum.

„Við réðum ekkert við Ólaf 
Gústafsson í fyrri hálfleik og 
hann var ástæðan fyrir því að 
við vorum undir. Við náðum að 
pressa á hann í seinni hálfleik. 
Mér fannst við vel geta tekið 
bæði stigin en eftir á að hyggja er 
eitt stig betra en ekkert.“

„Fólk er búið að tala um að það 
sé einhver deyfð yfir þessu hjá 
okkur. Ég er ekki sammála því 
og við sýndum það í leiknum. Það 
var mikil stemning sem skilaði 
sér á pallana þar sem áhorfendur 
skemmtu sér,“ sagði Bjarki Már 
að lokum.  - gmi

HK og FH gerðu jafntefli:

Bjarki Már var 
hetja HK-liðsins

BJARKI MÁR ELÍASSON Ellefta marki 
hans tryggði HK stig. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI „Það hefur eitthvað 
verið viðloðandi þetta hús, ég veit 
ekki alveg hvað það hefur verið,“ 
sagði Magnús Erlendsson, mark-
vörður Fram, eftir að liðið sótti 
bæði stigin á Hlíðarenda í gær. 
Framarar höfðu ekki unnið á 
heimavelli Vals síðan 2007.

Loks kom sigurinn í gær en 
hann gerir það að verkum að Fram 
er með fullt hús stiga að loknum 
fjórum umferðum. Fram var í 
betri gír í gær og miðað við hvern-
ig leikurinn spilaðist voru fáar 
vísbendingar um að áhorfendur 
fengju spennu í lokin.

Sóknarleikur Vals var lengst af 
hugmyndasnauður en varnarleik-

urinn gerði það að verkum að gest-
irnir náðu ekki að stinga alvarlega 
af. Í lokin fékk Valur tækifæri til 
að jafna leikinn en tókst það ekki.

„Ég veit ekki hvað þetta var í 
lokin,“ sagði Magnús. „Það var 
eins og menn þorðu ekki að klára 
leikinn, við vorum alltof rólegir 
sóknarlega og enginn var að þora 
að taka af skarið. Þegar við skut-
um á markið var enginn kraftur í 
skotunum. Sem betur fer héldum 
við þá haus varnarlega.“

Magnús man eftir síðasta sigri 
Fram á Hlíðarenda. „Mig minnir 
að Rúnar Kárason hafi skorað tíu 
mörk úr tíu skotum í seinni hálf-
leik og átt leik lífsins,“ sagði hann.

„Byrjun tímabilsins er miklu 
betri en við þorðum að vona. Við 
vissum að við ættum eftir að spila 
okkur betur saman sóknarlega 
svo við höfum lagt áherslu á vörn 
og markvörslu. Þetta hefur gengið 
vel og skilað okkur átta stigum.“

Óskar Bjarni Óskarsson, þjálf-
ari Vals, sagði eftir leik að Fram 
væri einfaldlega líklegasta liðið í 
dag en Magnús er ekki byrjaður 
að fagna. „Mótið er nýbyrjað, við 
unnum marga leiki í röð í fyrra 
og fólk sagði það sama en svo 
kom mjög lélegur kafli. Það er 
of snemmt að segja til um það,“ 
sagði Magnús.

 - egm

Fram yfirbugaði grýluna
Óvænt spenna varð í lokin í leik Vals og Fram í gær. Á endanum náðu gestirnir 
úr Safamýri að vinna og hafa fullt hús eftir fjórar umferðir. Framarar unnu 
þarna sinn fyrsta sigur í Vodafone-höllinni síðan árið 2007.

EINIR MEÐ FULLT HÚS Á TOPPNUM Ingimundur Ingimundarson og félagar í Fram hafa unnið fjóra fyrstu leiki sína í N1 deild 
karlam en Ingimundur gekk til liðs við Safamýrarliðið í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

KÖRFUBOLTI KR-ingar áttu í erfiðleikum með 
nýliðana í Þór Þorlákshöfn í gær en lönduðu 
samt sem áður mikilvægum sigri, 90-84, í 
DHL-höllinni í gær, en þetta var fyrsti leikur 
beggja liða í Iceland-Express deild karla á 
tímabilinu. 

Mikill haustbragur var á leik liðanna og 
greinilegt að þau eru ekki komin í nægilega 
góða leikæfingu. Nýliðarnir frá Þorlákshöfn 
stóðu samt vel í KR-ingunum allan leikinn og 
eru til alls líklegir í vetur.

„Þetta var gríðarlega mikilvægur sigur hjá 
okkur þar sem við vissum alveg að Þórsarar 
kæmu brjálaðir hingað,“ sagði Hrafn Krist-
jánsson, þjálfari KR, eftir sigurinn í gær.

„Fyrstu leikir móts geta verið erfiðir og 
þessi leikur spilaðist í raun alveg eins og ég 
bjóst við. Við vorum að spila lélega vörn í 
leiknum og hleyptum þeim allt of auðveldlega 
í gegn, en við náðum að klóra okkur fram úr 
þessu. Ég er svekktur með það að liðið náði 
aldrei almennilega að slíta sig frá Þórsurum.“

„Það var ekki mikill munur á liðunum en 
nægilega mikill til að tapa leiknum og það er 

ég drullusvekktur með,“ sagði Benedikt Guð-
mundsson, þjálfari Þórs, eftir leikinn.

„Þetta var mjög jafn leikur en slæmur kafli 
í öðrum leikhluta hleypti þeim of langt frá 
okkur. Mér fannst við vera sjálfum okkur 
verstir oft á tíðum í kvöld og það gengur ekki 
á móti liði eins og KR.“

Grindavík og ÍR unnu sína leiki
Grindvíkingar fylgdu eftir sigri í Meistara-
keppni KKÍ með því að vinna sex stiga sigur á 
nágrönnum sínum í Keflavík, 86-80. 

Grindavík lagði grunninn að sigrinum 
með góðum þriðja leikhluta eftir að Keflavík 
hafði verið með frumkvæðið framan af leik. 
Grindavík var 86-71 yfir en Keflavík lagaði 
stöðuna með því að skora níu síðustu stigin. 
Sjö leikmenn Grindavíkur skoruðu sjö stig 
eða meira. Magnús Þór Gunnarsson og Jarryd 
Cole fóru fyrir Keflavíkurliðinu. 

ÍR-ingar byrjuðu einnig vel með því að 
vinna sjö stiga sigur á Fjölnismönnum í Graf-
arvoginum. 

 - sáp, - óój

KR, Grindavík og ÍR unnu sína leiki í fyrstu umferð Iceland Express-deildar karla í körfubolta í gærkvöldi: 

Meistararnir í erfiðleikum með nýliða Þórs

DAVID TAIRU KR-ingar voru búnir að losa sig við gula 
litinn úr búningi sínum.   FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

FÓTBOLTI Annaðhvort Eistland 
eða Írland komast í úrslitakeppni 
EM í fótbolta eftir að þjóðirnar 
drógust saman í gær í umspili um 
laust sæti á EM 2012. 

Leikirnir eru áhugaverðir en 
Portúgal, sem kemur úr riðli 
Íslands, þarf að glíma við Bosníu 
og Hersegóvínu sem var mjög 
nálægt því að slá út Frakka.

Fyrri leikirnir fara fram 11. og 
12. nóvember en síðari leikirnir 
15. nóvember.  - óój

Leikirnir í umspilinu:
Tyrkland - Króatía Eistland - Írland
Tékkland - Svartfjallaland Bosnía - Portúgal

Umspil um sæti á EM 2012:

Eistar og Írar 
drógust saman
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Hreyfill / Bæjarleiðir er styrktaraðili árveknisverkefnis 
Krabbameinsfélagsins. 

Með hverri pantaðri ferð styrkir þú verkefni Krabbameins-
félagsins til að berjast gegn krabbameini hjá konum. 

Af því tilefni höfum við sérmerkt bílana okkar enn á ný 
með bleikum taxaljósum og munu bílstjórarnir 

taka fagnandi á móti þér.

Taktu bleikan bíl næst flegar flú pantar leigubíl!

„Bleika slaufan” er til sölu í bílunum okkar frá 1. – 15. október.

Ökum undir 
bleikum merkjum 

enn á n‡
í október og
nóvember

H A N D B O LT I  B i r k i r  Ív a r 
Guðmundsson, markvörður 
Hauka, sýndi í gær að hann getur 
skipt sköpum fyrir lið sitt enda 
átti hann stærstan hlut í naumum 
sigri sinna manna á Akureyri í 
gær, 23-22.

Birkir Ívar varði 21 skot í gær, 
þar af fjögur vítaskot, og þar að 
auki skot Bjarna Fritzsonar á loka-
sekúndum leiksins. Heimir Óli 
Heimisson hafði þá komið Hauk-
um yfir og, þökk sé Birki, reyndist 
það sigurmark leiksins.

Leikur liðanna í gær var 
æsispennandi en þó voru Haukar 

skrefinu framar lengst af í 
leiknum. Misjöfn dómgæsla bætti 
ekki úr skák og bæði leikmenn 

og þjálfarar létu hana fara mikið 
í taugarnar á sér. Fyrir vikið var 
handboltinn ekki upp á marga 
fiska en skemmtanagildið þeim 
mun meira.

Haukar fengu tækifæri til að 
gera fyrr út um leikinn en liðið er 
skipað ungum leikmönnum sem 
skortir stöðugleika. „Við erum 
enn að glíma við það að menn taki 
ekki mistökin með sér í næstu 
sókn og nái að hreinsa hugann inn 
á milli. En það er eðlilegt að það 
séu sveiflur í svo ungu liði.“

Lið Akureyrar saknar öflugra 
leikmanna og var flogið með varn-

armanninn Hrein Þór Hauksson 
sérstaklega til landsins til að spila 
þennan leik. Hann fer aftur utan 
til Svíþjóðar í dag þar sem hann 
er í námi.

„Við erum með marga leikmenn 
sem eru að fá sénsinn í fyrsta sinn. 
Þeir eru að fá dýrmætar mínútur 
og þeir munu læra af því. Það er 
ekkert lið sem hefur efni á því að 
missa fimm menn á einu bretti og 
það skýrir gengi okkar,“ sagði Atli 
en Akureyri hefur nú tapað þrem-
ur leikjum í röð í deildinni. „En 
það var dýrt að brenna af fimm 
vítum í þessum leik.“ - esá

Akureyri tapaði í gær sínum þriðja leik í röð í N1-deild karla þegar liðið tapaði 22-23 fyrir Haukum í gær:

Haukar höfðu betur í taugastríði á Ásvöllum

BIRKIR ÍVAR GUÐMUNDSSON Varði vel í 
marki Hauka í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

N1 deild karla í handbolta
Valur-Fram 20-21 (10-14)
Mörk Vals (skot): Anton Rúnarsson 7 (12), Sturla
Ásgeirsson 5/2 (9/2), Gunnar Harðarson 2 (2), 
Finnur Ingi Stefánsson 2 (4), Aron Sveinsson 1 
(1), Valdimar Fannar Þórsson 1 (6), Orri Freyr 
Gíslason 1 (1), Atli Már Báruson 1 (1), Sigfús
Sigurðsson 0 (1), Magnús Einarsson 0 (6).
Varin skot: Hlynur Morthens 21/1
Hraðaupphlaupsmörk: 3 (Sturla. Anton, Gunnar)
Fiskuð víti: 2 (Finnur Ingi, Orri)
Utan vallar: 4 mínútur
Mörk Fram (skot): Jóhann Gunnar Einarsson 
5 (8), Róbert Aron Hostert 4 (7), Einar Rafn 
Eiðsson 4/4 (6/5), Ingimundur Ingimundarson 
3 (4), Jóhann Karl Reynisson 2 (2), Ægir Hrafn 
Jónsson 1 (2), Sigurður Eggertsson 2 (5), 
Matthías Bernhöj Daðason 0 (1), Sigfús Páll 
Sigfússon 0 (2), Stefán Stefánsson 0 (2).
Varin skot: Magnús Erlendsson 18
Hraðaupphlaupsmörk: 2 (Ingimundur 2)
Fiskuð víti: 5 (Ægir 3, Jóhann, Stefán)
Utan vallar: 2 mínútur.

Haukar-Akureyri 23-22 (14-13)
Mörk Hauka (skot): Heimir Óli Heimisson 
7 (8), Tjörvi Þorgeirsson 4 (6), Stefán Rafn 
Sigurmannsson 4 (9), Nemanja Malovic 3 
(7), Freyr Brynjarsson 2 (3), Þórður Rafn 
Guðmundsson 2 (4), Gylfi Gylfason 1 (3/1), Einar 
Pétur Pétursson (1), Sveinn Þorgeirsson (2).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 21/4 (43/7, 
49%).
Hraðaupphlaup: 5 (Tjörvi 2, Þórður Rafn 1, 
Stefán Rafn 1, Gylfi 1).
Fiskuð víti: 1 (Freyr 1).
Utan vallar: 12 mínútur.
Mörk Akureyrar (skot): Bjarni Fritzs. 8/1 (18/2),
Oddur Gretarsson 5/1 (8/4), Geir Guðmundsson 
4 (7), Guðmundur Hólmar Helgason 2 (5), 
Bergvin Þór Gíslason 2 (6/1), Heimir Örn 
Árnason 1 (1), Guðlaugur Arnarsson (1), Hlynur 
Elmar Matthíasson (1).
Varin skot: Sveinbjörn Péturss. 14 (37/1, 38%).
Hraðaupphlaup: 8 (Bjarni 5, Geir 2, Oddur 1).
Fiskuð víti: 7 (Bjarni 3, Geir 1, Guðmundur 
Hólmar 1, Guðlaugur 1, Hlynur Elmar 1).
Utan vallar: 8 mínútur.

HK-FH 30-30 (14-16)
Mörk HK: Bjarki Már Elísson 11/5 (18/5), Atli 
Ævar Ingólfsson 7 (8), Ólafur Bjarki Ragnarsson 
5 (7), Atli Karl Bachmann 3 (6), Ólafur Víðir 
Ólafsson 2 (4), Leó Snær Pétursson 1 (3), 
Vilhelm Gauti Bergsveinsson 1 (1)
Varin skot: Arnór Freyr Stefánsson 3 (14) 21,4%, 
Björn Ingi Friðþjófsson 10/1 (29/1) 34,5%
Hraðaupphlaup: 5 (Bjarki 2, Atli Ævar, Ólafur 
Víðir, Vilhelm)
Fiskuð víti: 5 (Ólafur Víðir 2, Atli Ævar 2, Leó)
Utan vallar: 8 mínútur
Mörk FH: Ólafur Gústafsson 11 (16), Hjalti Þór 
Pálmason 6 (11), Baldvin Þorsteinsson 4/1 (5/1), 
Örn Ingi Bjarkason 3 (4), Atli Rúnar Steinþórsson 
2 (2), Halldór Guðjónsson 2 (4), Andri Berg 
Haraldsson 1 (2), Ari Magnús Þorgeirsson 1 (3), 
Magnús Óli Magnússon (1)
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 19 (49) 
38,8%
Hraðaupphlaup: 6 (Ólafur 2, Halldór 2, Hjalti, 
Ari)
Fiskuð víti: 1 (Ólafur)
Utan vallar: 6 mínútur

STAÐAN Í N1 DEILD KARLA:
Fram  4 4 0 0 103-92 8
Haukar  4 3 0 1 106-91 6
HK  4 2 1 1 107-101 5
FH 4 2 1 1 106-105 5
Valur  4 1 1 2 93-90  3
Akureyri  4 1 0 3 100-98  2
Grótta         3   0   1   2   67-80    1
Afturelding    3   0   0   3   61-86    0

Iceland Express karla í körfu
KR-Þór Þorl. 90-84 (48-42)
Stig KR: Edward Lee Horton Jr. 24, David 
Tairu 21, Hreggviður Magnússon 15, Finnur 
Atli Magnússon 15, Emil Þór Jóhannsson 
9, Skarphéðinn Freyr Ingason 5, Jón Orri 
Kristjánsson 1. 
Stig Þór Þ.: Darrin Govens 28 (10 frák.), Michael 
Ringgold 22 (15 frák.), Guðmundur Jónsson 13, 
Darri Hilmarsson 12, Grétar Ingi Erlendsson 7, 
Þorsteinn Már Ragnarsson 2. 

Grindavík-Keflavík 86-80 (36-38)
Stig Grindavíkur: Giordan Watson 23 (6 stoðs.), 
Páll Axel Vilbergsson 16, Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson 13, Þorleifur Ólafsson 10, Ómar 
Örn Sævarsson 9, Ólafur Ólafsson 8, Jóhann Árni 
Ólafsson 7.
Stig Keflavíkur: Jarryd Cole 29 (16 frák.), 
Magnús Þór Gunnarsson 28 (6 stoðs.), Gunnar H. 
Stefánsson 6, Valur Orri Valsson  5, Ragnar Gerald
Albertsson 5, Arnar Freyr Jónsson 4, Charles 
Michael Parker 3.

Fjölnir – ÍR  101-109 (47-48)
Stig Fjölnis: Árni Ragnarsson 23, Nathan Walkup 
19, Jón Sverrisson 17, Calvin O’Neal 16, Arnþór 
Freyr Guðmundsson 12, Ægir Þór Steinarsson 11, 
Hjalti Vilhjálmsson 3 
Stig ÍR: Nemanja Sovic 32, James Bartolotta 25, 
Kristinn Jónasson 19, Sveinbjörn Claessen 14, 
Hjalti Friðriksson 9, Eiríkur Önundarson 5, Ellert 
Arnarson 5.

Fyrsta umferðin klárast í kvöld en þá mætast 
Valur-Njarðvík, Tindastóll-Stjarnan og Haukar-
Snæfelli. Allir leikir hefjast klukkan 19.15.

ÚRSLIT Í GÆR
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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

– Lifið heil

www.lyfja.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/L

Y
F

 5
63

64
 0

9/
11

15%
afsláttur 
Hóstamixtúrur 
og Paratabs

Klár fyrir veturinn?

Lægra
verð 
í Lyfju

Gildir til 20. október

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

10.55 Keeping Up Appearances  11.25 Fawlty 
Towers  11.55 ‚Allo ‚Allo!  12.20 ‚Allo ‚Allo!  12.50 
Jane Eyre  13.40 Jane Eyre  14.35 Keeping Up 
Appearances  15.05 Keeping Up Appearances  
15.35 ‚Allo ‚Allo!  16.00 ‚Allo ‚Allo!  16.30 Fawlty 
Towers  17.00 Fawlty Towers  17.30 QI  18.00 
QI  18.30 QI  19.00 QI  19.30 Live at the Apollo  
20.15 Live at the Apollo  21.00 The Graham 
Norton Show  21.45 Skavlan  22.40 The Graham 
Norton Show  23.45 Live at the Apollo  00.30 Live 
at the Apollo  01.15 The Graham Norton Show  

11.05 Vores Liv. Kongerigets Kager  11.35 
Aftenshowet  12.30 Gintberg på kanten  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Himmelblå  
14.00 Benjamin Bjørn  14.15 Den travle by  
14.30 Rosa fra Rouladegade  15.00 Hercule 
Poirot  15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Hammerslag  16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret  17.00 Disney Sjov  18.00 Skjulte Stjerner  
19.00 TV Avisen  19.30 Skjulte Stjerner  19.45 Det 
Nye Talkshow med Anders Lund Madsen  20.30 
Anamorph  22.05 Guess Who  04.00 Noddy  

18.15 Föstudagsþátturinn

11.35 Urix  12.00 Nyheter  12.05 Norge rundt  
12.30 Solgt!  13.00 Nyheter  13.10 Dallas  14.00 
Nyheter  14.10 Matador  15.00 Nyheter  15.10 
Fredag i hagen  15.40 Oddasat - nyheter på sam-
isk  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.40 
Norge rundt  18.05 Beat for beat  18.55 Nytt på 
nytt  19.25 Skavlan  20.25 Sporløst forsvunnet  
21.05 Kveldsnytt  21.20 En velutstyrt mann  21.50 
Klassiske rockealbum  22.45 Hvem tror du at du 
er?  23.45 Country jukeboks m/chat

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 
Óskastundin 09.45 Morgunleikfimi 10.00 
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.15 Sagnaslóð 
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 Tilraunaglasið 14.00 
Fréttir 14.03 Tónlistarklúbburinn 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Hraunfólkið 15.25 Ég 
er ekki að grínast 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Fimm fjórðu 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Víðar úr víðáttunni 20.00 Leynifélagið 20.30 
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2011 21.10 Hringsól 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Litla flugan 23.00 Kvöldgestir 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

11.30 Från Lark Rise till Candleford  12.30 
Friday night dinner  12.55 Världens Barn  13.00 
Moraeus med mera  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.55 Världens Barn  15.00 
Bröderna Reyes  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 Tillsammans för Världens Barn  
20.00 Skavlan  21.00 Smekmånad i Las Vegas  
22.35 Rapport  22.40 Maskernas mästare  00.00 
Rapport  00.05 True Blood  00.50 Starke man  

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 
Eldað með Holta

06.00 ESPN America 07.00 The McGla-
drey Classic (1:4) 10.00 PGA Tour - Hig-
hlights (36:45) 10.55 The McGladrey Clas-
sic (1:4) 13.45 Inside the PGA Tour (41:45) 
14.10 World Golf Championship 2011 (2:4) 
18.00 The McGladrey Classic (2:4) 21.00 
The McGladrey Classic (2:4) 00.00 ESPN 
America

06.20 Cadillac Records
08.05 Make It Happen
10.00 Legally Blonde
12.00 Shark Bait
14.00 Make It Happen
16.00 Legally Blonde
18.00 Shark Bait
20.00 Cadillac Records
22.00 The Three Musketeers
00.00 Criminal
02.00 Insomnia
04.00 The Three Musketeers 
06.00 Waiting to Exhale  

16.00 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
16.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)
17.25 Otrabörnin (28:41)
17.50 Galdrakrakkar (40:47)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Andri á flandri (4:6) (Vestfirðir) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Útsvar (Ísafjörður - Mosfellsbær) 
Spurningakeppni sveitarfélaga. Lið Ísafjarðar 
og Mosfellsbæjar keppa.
21.20 Star Trek (Star Trek) Hér segir frá 
James T. Kirk og félögum hans á geimskip-
inu Enterprise á yngri árum. Leikstjóri er J.J. 
Abrams og meðal leikenda eru Chris Pine, 
Zachary Quinto, Leonard Nimoy og Eric 
Bana. Bandarísk ævintýramynd frá 2009. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.30 Barnaby ræður gátuna – Þeir 
leita hans hér (7:8) (Midsomer Murders: 
They Seek Him Here) Bresk sakamálamynd 
byggð á sögu eftir Caroline Graham þar sem 
Barnaby lögreglufulltrúi glímir við dularfull 
morð í ensku þorpi.
01.10 Barnið hennar Rosemary (Ro-
semary‘s Baby) Bandarísk bíómynd frá 1968 
byggð á skáldsögu eftir Ira Levin. Ung hjón 
flytja í nýja íbúð. Þeim þykja nágrannarn-
ir einkennilegir og undarlegir atburðir gerast. 
Eftir að konan verður ófrísk með dularfullum 
hætti óttast hún mjög um öryggi barnsins. 
Leikstjóri er Roman Polanski. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna. (e)
03.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (4:175)
10.15 60 mínútur
11.00 Ramsay‘s Kitchen Nightma-
res (2:4)
11.50 The Amazing Race (8:12)
12.35 Nágrannar
13.00 Something‘s Gotta Give
15.05 Sorry I‘ve Got No Head
15.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (17:21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Týnda kynslóðin (9:40)  Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar Ant-
oníu Magnúsdóttur og munu þau fá til sín 
landskunna gesti í skemmtileg og óhefð-
bundin viðtöl.
19.50 Spurningabomban (3:9) Nýr og 
stórskemmtilegur spurningaþáttur í umsjá 
Loga Bergmanns Eiðssonar. Logi egnir saman 
tveimur liðum, skipuðum tveimur keppend-
um hvort, sem allir eiga það sameiginlegt að 
vera í senn orðheppnir, fyndnir og fjörugir og 
þurfa að svara laufléttum og skemmtilegum 
spurningum um allt milli himins og jarðar.
21.05 The X Factor (7:40) Stórglæsileg-
ur skemmtiþáttur með Simon Cowell í far-
arbroddi. Rétt eins og í Idol verður sungið 
til sigurs, allt þar til einn söngvari eða söng-
flokkur stendur uppi sem sigurvegari, 5 millj-
ón dollurum ríkari og með nýjan plötusamn-
ing. Auk Cowells eru í dómnefnd gamla vin-
kona hans úr Idol, Paula Abdul, upptökustjór-
inn, lagahöfundurinn og tónlistarmógúllinn 
L.A. Reid og Nicole Scherzinger sem kunn-
ust er fyrir að vera aðalsöngkona The Pussy-
cat Dolls.
22.35 Con Air
00.30 First Born
02.05 Daddy’s Little Girls
03.45 Friday the 13th
05.20 Fréttir og Ísland í dag.

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Game Tíví (5:14) (e) 
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Game Tíví (5:14) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
16.50 Being Erica (8:12) (e)
17.35 Rachael Ray
18.20 Parenthood (8:22) (e)
19.10 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (17:50) (e)
19.35 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (43:50)
20.00 Will & Grace - OPIÐ (23:24)
20.25 According to Jim (9:18)
20.50 Mr. Sunshine (9:13) Matthew 
Perry fer fyrir frábærum hópi leikara í þess-
um sprenghlægilegu þáttum sem fengið hafa 
afbragðs góða dóma. Það kemur Ben í opna 
skjöldu þegar hann uppgötvar að kona sem 
hann átti einnar nætur gaman með, er hinn 
nýi aðstoðarmaður Crystal.
21.15 HA? (4:12) Stuðpinnarnir Hemmi 
Gunn, Gylfi Ægis og Edda Björgvins fá að 
taka þátt í fjörinu með Jóa G. og Sóla.
22.05 The Bachelorette (9:12) Banda-
rísk raunveruleikaþáttaröð. 
23.35 Hæ Gosi (3:8) (e)
00.05 Tobba (4:12) (e)
00.35 30 Rock (7:23) (e)
01.00 Got To Dance (7:21) (e)
01.50 Smash Cuts (39:52)
02.10 Judging Amy (15:23) (e)
02.55 Jimmy Kimmel (e)
04.25 Will & Grace (23:24) (e) 
04.45 Pepsi MAX tónlist

17.15 OneAsia Tour - Highlights 

18.05 Spænsku mörkin

19.00 Iceland Express deildin - upp-
hitun

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 F1: Föstudagur

21.30 UFC 121

00.10 Winning Time: Reggie Miller vs 
NY Knicks

01.25 F1: Föstudagur

01.55 Formúla 1 - Æfingar

04.45 Formúla 1 2011 - Tímataka 
BEINT

17.25 Sunnudagsmessan

18.40 Man. Utd. - Chelsea

20.30 Football League Show

21.00 Premier League Preview

21.30 Premier League World

22.00 PL Classic Matches: Tottenham 
- Man. Utd., 2001 

22.30 Premier League Preview

23.00 Chelsea - Norwich

19.30 The Doctors (134:175)

20.15 Chuck (10:19)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Heimsréttir Rikku (8:8) Nýr og 
glæsilegur matreiðsluþáttur með Rikku þar 
sem hún fetar nýjar slóðir í íslenskri mat-
reiðsluþáttagerð með því að helga hvern þátt 
matargerð þjóðar sem á sér ríkulega mat-
arhefð.

22.20 The Closer (12:15)

23.05 The Good Guys (12:20)

23.50 Sons of Anarchy (12:13)

00.35 Chuck (10:19)

01.20 The Doctors (134:175)

02.00 Fréttir Stöðvar 2 

02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

> Stöð 2 kl. 19.50
Spurningabomban

Það verður mikið fjör hjá Loga 
Bergmann í kvöld. Í tilefni af 25 
ára afmæli Stöðvar 2 verða allar 
spurningarnar sóttar í litríka 
sögu stöðvarinnar. Að þessu 
sinni eru þrjú lið sem keppa og 
má búast við miklu fjöri. Vala 
Matt og Sveppi eru saman í liði, 
Pétur Jóhann og Jón Gnarr 
skipa annað lið og þau 
Örn Árna og Sigrún 
Ósk það þriðja.

Heimildarmyndir eru eitt skemmtilegasta sjón-
varpsefni sem völ er á. Ég reyni yfirleitt að líma mig 
við sjónvarpið ef boðið er upp á vandaða vöru úr 
þessum geira og RÚV hefur staðið sig ágætlega í 
þessum efnum þótt alltaf megi gera betur.

Heimildarmyndin In My Lifetime var þörf áminning 
um það hversu stutt heimurinn er frá tortímingu ef 
ein kjarnorku- eða vetnissprengja kemst í hendur 
rangra aðila. Kjarnorkuríkin eru í rússneskri 
rúllettu með heimsbyggðina og þær voru 
hrikalegar lýsingarnar á hamförunum sem 
látnar voru ganga yfir íbúa Hiroshima og 
Nagasaki þegar 210 þúsund manns féllu í 
tveimur árásum Bandaríkjanna. Þrátt fyrir 
að árásirnar hafi átt stóran þátt í því að 
binda enda á seinni heimsstyrjöldina þá 

veltir maður því fyrir sér hvort ákvörðun Bandaríkja-
stjórnar að sprengja þessar borgir fari ekki í flokk með 
mestu grimmdarverkum sögunnar.

Í raun og veru er ótrúlegt til þess að hugsa að 
Sovétríkin og Bandaríkin skuli hafa haldið heims-
byggðinni í heljargreipum með stanslausum deilum 
um kjarnorkuvopn. Kúbudeilan varð meðal annars 
til þess að Bandaríkjamenn óttuðust í alvörunni að 

heimsendir væri í nánd (þeirri hræðslu var 
raunar gerð ágætis skil í einum Mad Men-
þætti). Ánægjulegast við heimildarmyndina 
var hins vegar að sjá að fundur leiðtoga 
stórveldanna í Reykjavík hafði ekki verið 

algerlega tilgangslaus, hann opnaði litla rifu 
á járntjaldinu sem var þá kirfilega dregið fyrir og 

hleypti engum upp á svið.

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON UPPLIFÐI HRYLLING

Kjarnorkuváin á RÚV
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„Believe með Cher. Þá líður mér 
eins og árið sé 1999 þegar allt 
var gott.“

Björn Bragi Arnarsson, sjónvarpsmaður í 
Týndu kynslóðinni.

Forseti Íslands og frú Dorrit 
Moussaieff taka þátt í glæsileg-
um galakvöldverði, þar sem allur 
norræni aðallinn verður viðstadd-
ur, á Hilton-hótelinu í New York á 
vegum ASF eða American-Scand-
inavian Foundation næstkomandi 
föstudag, 21. október. Dýrustu 
borðin í veislunni kosta fimm-
tíu þúsund dollara eða tæpar sex 
milljónir íslenskra. „Það er aðeins 
gefið í vegna hundrað ára afmælis 
samtakanna,“ segir Hlynur Guð-
jónsson, ræðismaður Íslands í New 
York, en hann sat í undirbúnings-
nefnd kvöldverðarins. „Þetta er 
mikill viðburður,“ segir Örnólfur 
Thorsson forsetaritari.

Aðalstjörnur kvöldsins verða 
meðlimir konungsfjölskyldn-
anna og forsetaembætta Norður-
landanna. Fulltrúar Svíþjóðar 
verða Karl Gústaf og eiginkona 
hans, Silvía, en gustað hefur um 
þau hjón heima fyrir vegna upp-
ljóstrana um svallferðir konungs-
ins og tengsl hans við sænska 
undirheima. Haraldur Noregs-
konungur heiðrar samkomuna 
með nærveru sinni ásamt Sonju 
drottningu en Friðrik krónprins 
og eiginkona hans, Mary Donald-
son, mæta fyrir hönd Danmerkur. 
Loks verða forsetar Finnlands og 
Íslands, Tarja Halonen og Ólafur 
Ragnar, meðal gesta ásamt mökum 
sínum.

Að sögn Hlyns hafa þegar yfir 
þúsund manns boðað komu sína 
en þessi kvöldverður er árlegur 
og er aðalfjármögnun samtakanna. 
Hann er sérstaklega veglegur að 
þessu sinni vegna afmælisins. 
Fjölmargir nafntogaðir Íslend-
ingar hafa verið viðloðandi stjórn 
samtakanna en meðal þeirra eru 
Ólafur Jóhann Ólafsson, aðstoðar-
forstjóri hjá Time Warner, Helgi 
Tómasson, listrænn stjórnandi hjá 
San Fransisco-ballettinum, Sigur-

jón Sighvatsson kvikmyndafram-
leiðandi, Björgólfur Guðmundsson, 
Þórunn Wathne og Friðrik Sophus-
son. Hlynur sagðist fastlega gera 
ráð fyrir því að meirihlutinn af 
því fólki sem tengdist stjórn sam-
takanna myndi mæta ef það ætti á 
annað borð heimangengt.

Mikil dagskrá er í kring-
um kvöldverðinn, meðal ann-
ars opnun sýningarinnar Lum-
inous Modernism: Scandinavian 

Art Comes to America hinn 20. 
október í Scandinavian House. Á 
heimasíðu samtakanna, amscan.
org, má finna dagskrá kvöldverð-
arins en þar kemur meðal annars 
fram að veislustjóri verði norska 
leikkonan Liv Ullmann. Jafnframt 
er gestum gerð grein fyrir því að 
allar myndatökur eru bannaðar og 
að stiginn verði dans um leið og 
borðhaldi lýkur.  

 freyrgigja@frettabladid.is

HLYNUR GUÐJÓNSSON: AÐEINS GEFIÐ Í VEGNA AFMÆLISINS

Forsetahjónin skemmta 
sér með norræna aðlinum

„Þetta hafðist og nú fer undirbúningur bara 
á fullt,“ segir Baltasar Kormákur kvik-
myndaleikstjóri. 

Samningar hafa náðst um að hann leik-
stýri spennumyndinni 2 Guns með Mark 
Wahlberg í aðalhlutverki. Eins og kom fram 
í fjölmiðlum fyrir skemmstu var Baltasar í 
viðræðum um að leikstýra tveimur verk-
efnum í Hollywood, annars vegar 2 Guns og 
hins vegar fjallamyndinni Everest.

Samkvæmt vefmiðlum í Bandaríkjun-
um verður þetta engin smámynd, talið er 
að kostnaðurinn verði í kringum 60 til 90 
milljónir dollara eða sex til tíu milljarðar 
íslenskra króna eða næstum helmingi dýrari 
en Contraband, fyrsta alvöru Hollywood-
mynd Baltasars. „Það er gert ráð fyrir því 
að tökur hefjist í mars á næsta ári.“ 

Verið er að ræða við aðra stórstjörnu um 
að leika í myndinni en Vince Vaughn, gam-
anleikarinn góðkunni, hefur verið orðaður 
við hana í dágóðan tíma. Ekki er þó líklegt 
að hann verði fenginn til verksins.  

Að sögn leikstjórans er horft til Nýju-
Mexíkó sem aðaltökustaðar og standa 
tökur væntanlega yfir í rúma þrjá mán-
uði. „Þetta er hálft ár sem fer í þetta verk-
efni þannig að maður þarf að finna hús, 
helst með sundlaug,“ grínast Baltasar 
með. 2 Guns er byggð á myndasögu eftir 
Steven Grant en það er handritshöfundur-
inn Blake Masters sem mun aðlaga söguna 
að hvíta tjaldinu. Meðal framleiðenda er 
Marc Platt en hann á meðal annars heið-
urinn af kvikmyndunum Drive og Scott 
Pilgrim vs. the World.  - fgg

Baltasar semur um Wahlberg-mynd

SANNKÖLLUÐ STÓRMYND Baltasar 
Kormákur leikstýrir kvikmyndinni 
2 Guns sem Mark Wahlberg mun 
leika aðalhlutverkið í. Tökur fara 
væntanlega fram í Nýju-Mexíkó en  
kostnaðurinn við gerð hennar er 
talinn hlaupa á sex til tíu milljörðum 
íslenskra króna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég er ótrúlega spennt. Ég hlakka svo mikið til,“ 
segir Bryndís Jakobsdóttir sem spilar í Kaldalóns-
sal Hörpunnar á laugardagskvöld. 

Þar kynnir hún fyrstu plötu dúettsins Song For 
Wendy, Meeting Point, sem kemur út í lok næstu 
viku á vegum Senu. Sveitin er samstarf Bryndís-
ar og kærasta hennar, Danans Mads Mouritz. Þau 
kynntust árið 2008 í vinnubúðum fyrir lagasmiði á 
vegum tónlistarhátíðarinnar Spot í Árósum og hafa 
síðan þá unnið mikið saman í tónlistinni. „Við höfum 
verið að hjálpast mikið að en svo ákváðum við að 
byrja að semja saman og það gekk eitthvað svo 
vel. Það var allt saman svo auðvelt ferli. Við áttum 
aldrei í vandræðum með að semja saman,“ segir 
Bryndís.

Hún og Mads tóku upp plötuna eftir að hafa farið í 
tónleikaferðalag í desember í fyrra. Áður höfðu þau 
safnað saman mörgum af sínum uppáhaldsljóðum 
og voru lögin samin undir áhrifum frá þeim. 

Í Hörpunni á laugardagskvöld verða þau tvö á 
sviðinu. Bæði syngja þau auk þess sem Mads spilar 
á kassagítar á meðan Bryndís býr til alls kyns fal-
leg hljóð í tölvunni sinni. Lögin eru mörg hver róm-
antísk og hugguleg með elektrónískum áhrifum.

Bryndís segist vera með annan fótinn á Íslandi en 

þau Mads fara til Danmerkur á mánudag ásamt syni 
sínum Magnúsi sem er níu mánaða. Eins og komið 
hefur fram í Fréttablaðinu stundar hún lagasmíða-
nám við The Royal Danish Academy of Music og er 
einnig að vinna að næstu sólóplötu sinni. Sú fyrsta 
kom út fyrir þremur árum við góðar undirtektir.   - fb

Gott að semja með kærastanum

SONG FOR WENDY Fyrsta plata Bryndísar Jakobsdóttur og Mads 
Mouritz kemur út í næstu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

GLÆSILEGUR GALA-KVÖLDVERÐUR
Ólafur Ragnar og Dorrit verða viðstödd glæsilegan galakvöldverð hjá 
American-Scandinavian Foundation. Dýrustu borðin kosta í kringum sex 
milljónir íslenskra króna en meðal nafntogaðra Íslendinga sem hafa verið 
viðloðandi stjórn samtakanna eru Helgi Tómasson og Björgólfur Guð-
mundsson. Veislustjóri kvöldsins verður hins vegar hin norska Liv Ullmann.

25     ára velgengni
EÐAL GINSENGS
á Íslandi

Eingöngu notaður
virkasti hluti rótarinnar
   Skerpir athygli - eykur þol
   Kveðjum slen og streitu

fagnar tímamótunum
með því að bjóða
25% afslátt
til 25. október

Snemma morguns dreifa um

450  blaðberar pósti og

Fréttablaðinu heim til

lesenda.

Til að tryggja öryggi blaðbera

og dreifingu þarf lýsing að

vera til staðar og aðkoma

að póstlúgu í lagi.

Höfum útiljósin kveikt.

           Með fyrirfram þökk,

Sími: 585 8300 www.postdreifing.is

Allt í myrkri?

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ



Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Opið alla daga frá 10 til 19.  Geysir Skólavörðustíg 16, sími 555 6310 og Geysir Haukadal, sími 480 6803.
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Íslenzk framleiðsla – íslenzkt hráefni.

H N J E H Á I R  U L L A R S O K K A R  F Y R I R  
D Ö M U R  O G  H E R R A

H L Ý I R  U P P  A Ð  H N J Á M

Langir sokkar  kr. 3.600, stuttir sokkar  kr. 2.400, barnasokkar kr. 1.400
Ullarsokkarnir frá GEYSI

*Greitt fyrir dýrari sokkana.  Á meðan birgðir endast.

*



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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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.

Merktur fyrir lífstíð
Varnartröllið Grétar Sigfinnur 
Sigurðsson er kominn með húð-
flúr og er nú kirfilega merktur KR á 
vinstri ökkla. Grétar var lykilmaður 
í meistaraliði KR sem vann bæði 
deild og bikar og lét því ártalið 
2011 einnig fylgja með merki 
félagsins. Grétar vildi hins vegar 
lítið tjá sig um húðflúrið í samtali 

við Fréttablaðið en 
staðfesti þó tilveru 
þess og viðurkenndi 
jafnframt að pláss 
væri fyrir nokkur ártöl 
í viðbót ef svo kynni 

að fara að fleiri 
titlar skyldu fara 
á loft í Vesturbæ 
Reykjavíkur.

1  Hæstiréttur dæmir Gunnar 
Rúnar í 16 ára fangelsi

2  Tölvan segir nei við móður í 
fjárhagsklípu

3  Árlega greinast 18 með 
krabbamein í munnholi og vör

4  Grænlenskur Hrói höttur fyrir 
Hæstarétti Danmerkur

5  Mennirnir komnir í leitirnar

6  Játaði bæði á sig nauðgun og 
morð eftir að hafa verið misþyrmt

7  Lögreglan lýsir eftir Ingólfi 
Snæ

Tónleikakóngur Airwaves
Tónlistarhátíðin Airwaves er nú 
í algleymingi og tónlistarmenn 
landsins hafa margir hverjir í nógu 
að snúast. Líklega hefur þó enginn 
meira að gera en bassaleikarinn 
Guðmundur Óskar Guðmunds-
son. Hann spilar ekki aðeins 
með hljómsveit sinni, Hjaltalín, á 
hátíðinni heldur spilar hann einnig 
með tónlistarmönnunum Snorra 
Helgasyni og Birni 
Kristjánssyni, Borko. 
Þá mun hann að 
öllum líkindum spila 
með Dísu Jakobs og 
hljómsveit hennar. 
Alls munu 
tónleikarnir 
vera sautján 
talsins. 
Ekki er að 
minnsta 
kosti vitað 
til þess að 
aðrir tón-
listarmenn 
spili á fleiri 
tónleikum í 
þetta sinn. 
 - fgg, kh 
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