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NÝTT
Háls og herðanudd

Hárlengingar  geta verið varasamar og hefur jafnvel 
sýnt sig að þær skilji eftir sig mikið slit og skallabletti 
þegar þær eru teknar úr. „Ekkert fer jafn illa með hárið 
og hárlengingar,“ sagði Jennifer Aniston eftir að hafa 
reynt það sjálf fyrir nokkrum árum.

Tískuhönnuðurinn Mundi vondi rær á ný mið með fatalínunni Chained and Dumped in the Ocean.

Kannar hafsins leynd dó

FÓLK  Leikarinn Guðjón Þorsteinn 
Pálmarsson var leiðsögumaður 
bandaríska tónlistarmannsins 
Johns Grant þegar hann var 
staddur hér á landi vegna tón-
leika sinna á Airwaves-hátíðinni. 
Guðjón Þorsteinn og vinur hans 
hittu Grant fyrir tilviljun í versl-
uninni Dressmann á Laugavegin-
um og tókust þá með þeim kynni. 

„Ég kynntist tónlistinni hans 
fyrir einhverju síðan og hún náði 
mér strax. Ég tók bara í spaðann 
á honum og við tókum tal saman,“ 
segir Guðjón. Grant hreifst mjög 
af Íslandi meðan á fimm daga 
dvöl hans stóð.  - fb / sjá síðu 54

Leiðsögumaður Johns Grant:

Vináttan hófst í 
Dressmann

KYNNTUST FYRIR TILVILJUN Guðjón 
Þorsteinn og John Grant kynntust fyrir 
tilviljun í versluninni Dressmann.

Semur við útgáfurisa
Hljómsveitin Of Monsters 
and Men hefur gert 
útgáfusamning við 
Universal.
fólk 54 

Urriðadans
Tífalt fleiri stórurriðar 
hrygna nú í Öxará en 1999.
veiði 50

VIÐSKIPTI Arion banki setti 200 
milljónir króna í reiðufé inn í 
Pennann á Íslandi í lok september 
síðastliðins til að mæta þungum 
rekstri félagsins. Penninn hefur 
tapað rúmum milljarði króna á 
síðustu tveimur árum eftir að nýtt 
félag var stofnað utan um rekstur 
hans. 

Eignabjarg, félag sem er að 
fullu í eigu Arion banka, á allt 
hlutafé í Pennanum eftir að bank-
inn breytti um 1,2 milljörðum 
króna af skuldum Pennans við 
sig í hlutafé vorið 2009. Eigið fé 
Pennans var ekki orðið neikvætt 
þegar ákvörðun um hlutafjár-
innspýtinguna var tekin, en 

rekstur fyrirtækisins hefur þó 
verið þungur, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins. 

Nýi Penninn tapaði 697 millj-
ónum króna á árinu 2009. Í fyrra 
nam tap hans 339 milljónum króna 
og því hefur fyrirtækið samtals 
tapað 1.036 milljónum króna frá 
því að það var sett á fót. 

Um helmingur tapsins á árinu 
2010 var vegna sérstakrar gjald-
færslu upp á 169 milljónir króna 
sem var bókfærð á því ári. Um 
einskiptiskostnað er að ræða sem 
er meðal annars tilkominn vegna 
starfslokasamninga.

Eigið fé Pennans minnkaði um 
339 milljónir króna í fyrra þrátt 

fyrir að velta félagsins hafi aukist 
töluvert. Hún var 4,7 milljarðar 
króna í fyrra, um 800 milljónum 
krónum meiri en árið áður. 

Í skriflegu svari Arion banka 
til Fréttablaðsins vegna málefna 
Pennans kemur fram að rekstur-
inn á árinu 2010 hafi einkennst af 
„umfangsmikilli endurskipulagn-
ingu á starfsemi félagsins og með 

ýmsum hagræðingar aðgerðum 
tókst að lækka rekstrarkostnað 
umtalsvert. Þrátt fyrir það var 
rekstur félagsins undir vænt-
ingum á árinu 2010 sem varð til 
þess að gengið var enn lengra í 
hagræðingarmálum á árinu 2011 
sem nú er farið að skila sér inn í 
rekstur inn [...] Fyrstu 9 mánuði 
ársins 2011 er rekstur Pennans í 
takt við áætlanir“. 

Hlutafjáraukningin hafi verið 
„lokaáfanginn í fjárhagslegri 
endurskipulagningu félagsins og 
jafnframt fyrsta skrefið í undir-
búningi söluferlis sem ráðgert er 
að hefjist í byrjun árs 2012.“ 

 - þsj / sjá síðu 18

Arion setur tvö hundruð
milljónir í rekstur Pennans
Penninn á Íslandi hefur tapað rúmum milljarði króna á tveimur árum. Arion banki jók hlutafé um 200 
milljónir króna í september til að mæta þungum rekstri. Stefnt að því að selja félagið snemma árs 2012.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært varðstjóra í lögreglunni á 
Höfn í Hornafirði fyrir að misnota 
stöðu sína og verða sér með því úti 
um hryggjarvöðva úr hreindýri. 
Maðurinn neitaði sök við þing-
festingu málsins fyrir Héraðsdómi 
Austurlands í fyrradag.

Varðstjóranum er gefið að sök 
brot í opinberu starfi. Í ákæru 
segir að hann hafi sunnudaginn 
12. desember á síðasta ári komið 
því til leiðar á lögreglustöðinni á 
Höfn í Hornafirði, þegar hann var 
á frívakt, að hann sinnti sjálfur af-
lífun hreindýrs sem tilkynnt hafði 
verið um að væri fast í girðingu 
við Reyðará í Lóni. Þetta hafi varð-

stjórinn gert undir því yfirskini að 
hann væri að sinna verkefni lög-
reglu, en í þeim tilgangi að komast 
yfir kjöt af dýrinu til eigin nota.

Í ákærunni segir enn fremur að 
maðurinn hafi notfært sér í þessu 
skyni lögreglubifreið, skotvopn 
og annan búnað, sem og aðstöðu 
lögreglu, í eigin þágu til að fara 
á vettvang við Reyðará og aflífa 
dýrið, blóðga það, færa skrokkinn 
á afvikinn stað og skera úr hrygg-
vöðva. Hafi hann síðan haldið með 
kjötið á heimili sitt.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hefur varðstjórinn verið í 
veikindaleyfi frá því að málið kom 
upp. - jss 

Varðstjóri í vaktafríi ákærður fyrir að misnota aðstöðu sína til að aflífa hreindýr:

Lögreglumaður skar sér hryggvöðva

HREINDÝR Varðstjórinn aflífaði hreindýr 
sem var fast í girðingu við Reyðará í 
Lóni.

ÓSKASTJÖRNUR Kynning Rauða krossins á starfi félagsins í Réttarholtsskóla varð kveikjan að því að 
nemendur skólans ákváðu að standa fyrir fjáröflunarátaki til styrktar Vin, athvarfi fyrir fólk með geðraskanir. Nem-
endur ákváðu að búa til „óskastjörnur“ sem á næstu dögum verða seldar í nágrenni við skólann.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚRKOMA   verður á landinu í dag. 
Rigning og síðan skúrir sunnan 
og vestan til en snjókoma og 
síðan slydda og rigning norðan- og 
austanlands. Heldur hlýnar í veðri.
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Pennans á árunum 2009 og 
2010. 

1.036

Dramatískt sigurmark
Arsenal og Chelsea unnu 
bæði í Meistaradeildinni í 
gær en á ólíkan máta.
sport 48
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SKÓLAMÁL „Vinnan í sumum mötu-
neytum er farin að líkjast meira 
þrælabúðum en eðlilegum vinnu-
stað,“ segir í yfirlýsingu Sam-
taka faglærðra matreiðslumanna í 
grunnskólum Reykjavíkur.

Gunnar Bollason, formaður sam-
taka matreiðslumannanna, segir 
að starfsfólki hafi stöðugt verið 
fækkað í skólamðtuneytum borg-
arinnar á síðustu árum. Sem dæmi 
starfi hann sem matreiðslumaður 
í Rimaskóla með tvo skólaliða sér 
til aðstoðar og eldi ofan í um 550 
manns. Áður hafi fjórir skólaliðar 
starfað með honum í mötuneytinu.

Í yfirlýsingu sinni segjast mat-
reiðslumennirnir vara við fækkun 
starfsfólks í mötuneytum margra 
grunnskóla Reykjavíkur. „Gífur-
legt álag er á því starfsfólki sem 
eftir er þar sem því er gert að 
vinna sömu vinnu og áður. Það 
virðist vera geðþóttaákvörðun 
hjá hverjum og einum skólastjóra 
hvort stöðu gildum í mötuneytum 
er fækkað,“ segir í yfirlýsingunni.

Gunnar lýsir ástandinu sem 
„fáránlegu“. Í sumum skólum ráði 
starfsfólkið ekki við að matreiða 
ofan í mannskapinn og að þar sé 
gripið til þess að leysa málið með 
aðkeyptum mat sem hitaður sé 
upp í skólunum. Það sé dýrari leið 
og auk þess sé sá matur ekki eins 
hollur og máltíðir eldaðar á staðn-
um. Borgaryfirvöld hafi ekki léð 
máls á ábendingum matreiðslu-
manna og óskum þeirra um úrbæt-
ur.

„Foreldrar eru að borga 275 krón-
ur fyrir hverja máltíð barnanna. Af 
þeim eru teknar 63 krónur í laun 
eins starfsmanns og viðhald. Þá eru 
eftir 212 krónur. Það er mikil list að 
moða þannig úr slíkum peningum 

að þeir dugi í mannsæmandi mál-
tíð,“ segir Gunnar.

Matreiðslumennirnir segja þró-
unina bitna á börnunum. „Vegna 
undirmönnunar er vegið að fag-
mennsku matreiðslumanna, þar 
sem þeir neyðast til að kaupa 
inn meira af tilbúnum mat en 
áður. Þetta stríðir gegn yfirlýstri 

stefnu stjórnvalda þar sem skóla-
mötuneytum er gert að fara að 
stöðlum Lýðheilsustöðvar og leggja 
áherslu á ferskan, hollan og nær-
ingarríkan mat,“ segir í yfirlýsingu 
matreiðslumannanna, sem benda á 
misræmi hvað þessa hluti snertir 
milli sviða borgarkerfisins:

„Skólamötuneyti sitja ekki við 
sama borð og matreiðslumenn hjá 
Velferðarsviði. Gert er ráð fyrir 
að þrjá matreiðslumenn og tólf 
aðstoðar menn þurfi til að matreiða 
ofan í um það bil eitt þúsund manns 
hjá Velferðarsviði. Hjá Menntasviði 
– sem sagt í skólamötuneyti – er 
dæmi um að einn matreiðslumaður 
og tveir skólaliðar sjái um að mat-
reiða ofan í sjö hundruð manns. 
Þetta er óþolandi staða sem er búið 
að koma okkur í!“  gar@frettabladid.is

Það er mikil list að 
moða þannig úr 

slíkum peningum að þeir 
dugi í mannsæmandi máltíð.

GUNNAR BOLLASON 
FORMAÐUR SAMTAKA FAGLÆRÐRA 

MATREIÐSLUMANNA Í GRUNNSKÓLUM 
REYKJAVÍKUR 

Sigfús, er þetta bara hráka-
smíð? 

„Við verðum allavega að spýta í 
lófana og klára málið.“ 

Sigfús Ólafur Helgason er umsjónar-
maður í Íþróttahúsinu Boganum. 
Iðkendur íþrótta fá sýkingar í sár sem eru 
raktar til þess að hrækt er á gervigrasið, 
sem hefur ekki verið þrifið. 

VIÐSKIPTI Hlutabréfaverð Icelandair 
Group, móðurfélags Icelandair og 
fleiri fyrirtækja, hefur hækkað um 
81,3 prósent það sem af er ári. Á 
sama tímabili hefur hlutabréfaverð 
helstu flugfélaga Evrópu lækk-
að verulega. Þetta kemur fram í 
saman tekt norska dagblaðsins 
Dagens Næringsliv um flug rekstur 
í Evrópu.

Í umfjölluninni segir að sam-
spil hás eldsneytisverðs og minnk-
andi eftirspurnar vegna alþjóðlegu 
efnahagslægðarinnar hafi leikið 
evrópsk flugfélög grátt undan farið, 
að Icelandair undanskildu.

„Við metum það þannig að þetta 
sé klárlega staðfesting á því að við 
séum að gera eitthvað rétt,“ segir 
Bogi Nils Bogason, fjármálastjóri 
Icelandair Group. „Við teljum að 
okkar rekstrarmódel hafi sann-
að sig síðustu misseri. Þá hefur 
leiðarkerfi Icelandair og okkar 

nýju leiðir, svo sem Seattle, komið 
mjög vel út.“ Bogi segir að hluta 
af hækkuninni megi án efa rekja 
til fjölgunar erlendra ferðamanna 
á Íslandi en bendir á að ferðir frá 
Íslandi hafi einnig aukist talsvert. 

Icelandair Group gekk á síðasta ári 
í gegnum fjárhagslega endurskipu-
lagningu og var í kjölfarið ráðist í 
hlutafjárútboð. Þar voru hlutir 
seldir á genginu 2,5 en það stóð í 
5,7 síðasta miðvikudag.  - mþl

Markaðsvirði Icelandair Group hefur hækkað um ríflega 80 prósent á árinu:

Icelandair sker sig úr meðal flugfélaga
Þróun hlutabréfaverðs evrópskra flugfélaga

Félag  Hlutabréfaverð* Þróun í ár  Markaðsvirði**
Ryanair Holding  3,3 -13,4%  768.828,8
Deutsche Lufthansa-reg  9,8 -37,7%  721.642,0
Intl Consolidated Airline-di 165,7 -39,2%  565.186,7
Easyjet Plc   368,9 -16,2%  291.889,3
Air France - KLM  5,6 -58,8%  271.587,5
Sas ab   9,5 -51,7%  64.079,1
Finnair Oyj   2,9 -42,9%  59.402,1
Aer Lingus   0,6 -39,9%  55.324,8
Norwegian Air Shuttle as  62 -47,2  44.321,1
Air Berlin Plc   2,6 -30,2%  35.531,7
Icelandair Group  5,7 81,3%  28.896,8
Veuling Airlines sa  5,5 -43,7%  26.374,3
Aegan Airlines sa  1,6 -25,1%  18.507,1
Cimber Sterling Group a/s 1,5 -58,6%  1.426,6
Meðaltal    -30,2%  210.928,4

 * Skráning 12. október í gjaldmiðli kauphallar hvers félags. ** Í milljónum króna.

VESTMANNAEYJAR Ferjan Baldur 
verður einungis skammtímalausn 
til siglinga á milli Vestmanna-
eyja og Landeyjahafnar, að mati 
Elliða Vignissonar, bæjarstjóra í 
Vestmannaeyjum. 

Elliði ræðir um samgöngumál 
á vefsíðu sinni þar sem hann 
segir meðal annars að í ljósi þess 
að breytingar á Baldri séu kostn-
aðarsamar sé hann, jafnvel sem 
vetrarlausn, vart í boði nema 
leit að heppilegra skipi skili ekki 
árangri. Baldur hefur siglt til og 
frá Vestmannaeyjum undan farið, 
þar sem aðstæður í Landeyjahöfn 
hafa verið óhagstæðar fyrir 
Herjólf. - sv

Bæjarstjóri um Baldur:

Aðeins lausn til 
skamms tíma

NÁTTÚRA Aldrei hafa verið fleiri 
frjókorn í lofti yfir Reykjavík en 
í sumar og á Akureyri mældust 
frjókorn yfir meðallagi. Niður-
stöður frjómælinga hafa verið 
birtar á vef Náttúrufræðistofnun-
ar Íslands.  

Júní var aðalfrjómánuðurinn í 
Reykjavík. Þá var birkið í blóma 
en frjó þess urðu sex sinnum fleiri 
en í meðalári og hafa aldrei verið 
fleiri. Asparfrjó urðu einnig ríf-
lega sex sinnum fleiri en í meðal-
ári. Þá fóru grasfrjó og súrufrjó 
líka yfir meðaltalið. Á Akureyri 
mældust birki- og asparfrjó yfir 
meðallagi en gras- og súrufrjó í 
tæpu meðallagi. Ágúst var aðal-
frjómánuðurinn en þá var sem 
mest af grasfrjóum. - shá

Sexföldun í Reykjavík í júní:

Frjókorn aldrei 
mælst fleiri

ASPARFRJÓ Oft er hvítt yfir að líta vegna 
asparfrjóa. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Íslenska hugbúnaðar-
fyrirtækið Betware hefur skrif-
að undir stóran samning við Cirsa 
Gaming Corporation frá Spáni. Í 
samningnum felst að Cirsa mun 
nýta sér leikja- og hugbúnaðarlausn 
Betware fyrir internet- og snjall-
símavefi fyrirtækisins á Spáni og 
í fleiri löndum.

Cirsa, sem er með höfuðstöðv-
ar á Spáni, rekur 32 spilasali, 83 
rafræna spilasali, yfir 32 þúsund 
spilakassa, 88 bingósali og 139 
íþróttaspilasali á Spáni, Ítalíu og í 
Mið- og Suður-Ameríku.

Þetta er stór áfangi í markaðs- 

og sölustarfi Betware, en Cirsa er 
fjórði erlendi viðskiptavinur fyrir-
tækisins auk danska og spænska 

ríkislóttósins og fylkislottósins í 
Bresku Kólumbíu í Kanada. Auk 
stórra erlendra viðskiptavina er 
Íslensk getspá viðskiptavinur 
Betware.

Starfsmenn Betware eru rúm-
lega hundrað á Íslandi, í Danmörku, 
á Spáni og í Kanada. Í tilkynningu 
kemur fram að Betware hafi á 
undan förnum misserum verið að 
fjölga starfsmönnum og að samn-
ingurinn við Circa, ásamt fleiri 
samningnum sem eru í vinnslu, 
muni styðja frekar við uppbygg-
ingu á starfsemi fyrirtækisins inn-
anlands.  - shá

Íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki með stóran áfanga í markaðs- og sölustarfi:

Betware landar stórum samningi

HEIMASÍÐA Cirsa er risafyrirtæki en 
ekkert hefur verið gefið upp um virði 
samningsins fyrir Betware.

NOREGUR Lögreglan í Noregi gerði 
sér strax grein fyrir því, aðeins 
fáeinum mínútum eftir sprengju-
árásina í Ósló í sumar, að þar væri 
Anders Behring Breivik að verki. 
Lögreglan gerði sér einnig grein 
fyrir því á hvaða bifreið hann var 
og hvert var tilefni árásarinnar.

Þeir sem stjórnuðu aðgerðum 
lögreglunnar fengu þó ekki þess-
ar upplýsingar fyrr en rúmlega 
klukkustund síðar, þegar Brei-
vik var á leiðinni til Úteyjar að 
fremja fjöldamorð á unglingum.
Það er norska fréttasíðan ABC 
Nyheter sem skýrði frá þessu í 
gær og sagðist hafa upplýsing-
arnar úr leynilegum lögreglu-
skýrslum. - gb

Lögreglan í Noregi:

Vissi strax hver 
morðinginn var

BRETLAND, AP Heillegt báts-
kuml hefur fundist í Skotlandi, 
á afskekktum skaga sem nefnist 
Ardnamurchan. 

Talið er að víkingahöfðingi 
hafi verið grafinn þar ásamt 
báti sínum, exi, sverði og spjóti. 
Kumlið er líklega meira en þús-
und ára gamalt, en þetta er fyrsta 
heillega víkingakumlið sem 
finnst í Bretlandi og þykir þessi 
fornleifafundur því afar merki-
legur. Reynt er að afla vitneskju 
um samfélagsþróun á þessum 
slóðum frá víkingatímanum. - gb

Víkingakuml fannst í Skotlandi:

Gröf með báti 
og vopnum

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á 
höfuð borgarsvæðinu hefur ákært 
tæplega tvítuga konu fyrir að stela 
rándýrum úlpum úr fatahengi í 
Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi í 
nóvember í fyrra. 

Konan er sökuð um að hafa í tví-
gang farið í skólann, stolið fyrst 
fimm úlpum og síðan einni. Í 
seinna skiptið var þrítug kona með 
í för og er hún ákærð fyrir hlut-
deild í brotinu. Þá brugðust börn 
í skólanum skjótt við og hlupu þá 
yngri uppi. Hún er einnig ákærð 
fyrir að hafa kýlt aðra konu á Café 
Oliver og að aka undir áhrifum og 
ökuréttindalaus.  - jss

Var hlaupin uppi af börnum:

Ákærð fyrir 
úlpuþjófnað

Carla Bruni ól stúlkubarn
Carla Bruni, eiginkona Nicolas Sar-
kozy Frakklandsforseta, ól stúlkubarn 
klukkan sex í gær að íslenskum tíma. 
Margmenni kom saman fyrir utan 
fæðingardeildina þegar fregnaðist að 
hún væri þar. Bruni á fyrir einn son 
og Sarkozy þrjá.

FRAKKLAND

Smurostar
við öll tækifæri
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SPURNING DAGSINS

Mötuneyti skólanna 
sögð sem þrælabúðir
Samtök matreiðslumanna í grunnskólum segja að einum matreiðslumanni með 
aðstoð tveggja skólaliða sé gert að elda fyrir sjö hundruð manns. Með mikilli 
fækkun starfsfólks í skólamötuneytum versni máltíðirnar sem börn fái.

MATEIÐSLUMENN Á FARALDSFÆTI Sextán af um þrjátíu félögum í Samtökum 
faglærðra matreiðslumanna í grunnskólum Reykjavíkur fóru saman til Finnlands í 
sumar og kynntu sér skólamötuneyti þar. Gunnar Bollason er yst til hægri.

MYND/ÚR EINKASAFNI



Náðu í Nova
netsímann
á nova.is!

Stærsti
skemmtistaður
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
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0 kr.Nova
í Nova
– nú líka ítölvunni!
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Nova netsíminn er fyrir viðskiptavini í farsímaþjónustu, áskrift og frelsi. Netsíminn virkar á PC og Mac tölvur. Sjá verðskrá og skilmála á www.nova.is.
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3G

3Gnetsíminn

0 kr. símtöl, myndsímtöl og spjall milli Nova netsíma
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VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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7°Á MORGUN 
Fremur hægur vindur 

víða um land.

LAUGARDAGUR
Strekkingur á V-fjörð-

um og með SA-strönd,    
annars hægari.

6 5

34

4

56

5 5
4

7

7

5

5
6

6
6

6

1

4

4

6

5

8

6

5
6

4

5

3

5

5

ÚRKOMA  fellur um 
allt land í dag en 
fer minnkandi þeg-
ar á daginn líður. 
Norðan og austan 
til verður snjókoma 
í fyrstu en síðan 
slydda og rigning. 
Það léttir heldur 
til norðaustan-
lands á morgun 
en um sunnan- og 
vestanvert land 
verða skúrir eða 
slydduél.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun 
segir ekkert hafa komið fram sem 
breyti ábendingu stofnunarinnar 
frá 27. september um innkaup lög-
gæslustofnana. Stofnunin standi 
því við ábendingu sína.

Þetta er niðurstaða Ríkis-
endurskoðunar í kjölfar niðurstöðu 
innanríkis ráðuneytisins þess efnis 
að farið hafi verið að lögum við öll 
þau innkaup sem stofnunin fjallaði 
um í ábendingu sinni.

Ábendingar stofnunarinnar vörð-
uðu meðal annars innkaup ríkis-
lögreglustjóra í desember 2009, 
þegar keyptur var búnaður af 
Trademark ehf. fyrir samtals 12,6 
milljónir króna. Viðskiptunum var 
skipt á þrjá reikninga, en Ríkis-
endurskoðun vakti athygli á að 
samkvæmt lögum um opinber inn-
kaup væri óheimilt að skipta við-
skiptum upp í því skyni að þau yrðu 
undir viðmiðunarmörkum útboðs-
skyldu. Þá benti Ríkisendurskoðun 
á óheppileg innkaup löggæslustofn-
ana frá fyrirtækjum tengdum lög-
reglumönnum.

Ríkisendurskoðun segir að þótt 
tiltekin reglugerð framkvæmda-
stjórnar ESB hafi ekki verið í gildi 
þegar umrædd innkaup á lögreglu-
búnaði fóru fram hafi aðrar efnis-
lega samsvarandi reglugerðir verið 
í gildi. Stofnunin standi því við þá 
niðurstöðu sína að um ein og sömu 
kaup á búnaði hafi verið að ræða. 

Af fyrirliggjandi gögnum sé 
vandséð að hægt sé að halda því 
fram að uppi hafi verið aðkallandi 
neyðarástand þegar kaupin á bún-
aðinum fóru fram. Greiningar deild 
ríkislögreglustjóra hafi spáð fyrir 
um að áfram yrði uppi það hættu-
ástand sem ríkt hefði í heilt ár og 
stæði enn að mati ríkislögreglu-
stjóra. Ríkisendurskoðun telur 
ástæðu til að taka það fram að 
stofnunin hafi ekki séð hættumöt 
greiningardeildar Ríkislögreglu-

stjóra frá falli bankanna til dags-
ins í dag.

„… og sætir það nokkurri furðu í 
ljósi alvarleika málsins,“ segir enn 
fremur. Bent er á að þessar upp-
lýsingar hafi komið fram í greinar-

gerðum Ríkislögreglustjóra til inn-
anríkisráðuneytisins. Enn fremur 
að tilboðsfrestur í almennum 
útboðum sé fimmtán virkir dagar, 
en allt að tveir og hálfur mánuður 
hafi liðið frá því að ákveðið var að 

kaupa búnaðinn og þar til hann var 
afhentur. 

Loks tiltekur Ríkisendurskoðun 
að 26. ágúst hafi drög að ábend-
ingu um innkaup verið send innan-
ríkisráðuneytinu,  Ríkislögreglu-
stjóra og Lögregluskóla ríkisins. 
Skólinn hafi skilað athugasemd-
um innan tilskilins frests, ráðu-
neytið hefði skilað þegar ákvörðun 
um útgáfu hafi verið tilkynnt því 
og  Ríkis lögreglustjóri hafi lagt 
fram athugasemdir við drögin á 
fundi með Ríkisendurskoðun. Þar 
hafi ekki verið að finna athuga-
semdir sem embættið hefði gert 
í nýjum greinargerðum sínum til 
ráðuneytis ins og Ríkisendurskoð-
un hefði fyrst fengið nú 18. október.

 jss@frettabladid.is

GENGIÐ 19.10.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Ekki aðkallandi neyðarástand
Ríkisendurskoðun stendur við ábendingu sína um innkaup löggæslustofnana. Yfirlýsing innanríkisráðherra 
um að lög hafi ekki verið brotin breyti engu þar um. Kaupin hafi ekki verið gerð í aðkallandi neyðarástandi.

ÞJÓÐKIRKJAN Um 150 manns tóku þátt í nám-
skeiði á vegum þjóðkirkjunnar í Neskirkju í 
gær. Dr. Marie M. Fortune fræddi viðstadda um 
kynferðislegt ofbeldi í samhengi kirkju og trú-
félaga og rétt viðbrögð við því. 

Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, hélt 
erindi og fór með bæn í byrjun námskeiðsins, 
þar sem hann lýsti djúpri sorg vegna mistaka 
sem voru gerð innan kirkjunnar við meðferð 
mála tengdum Ólafi Skúlasyni og sagðist biðja 
þess að allir lærðu af þeim.

Þá sagði Karl að þjóðkirkjan væri í lærdóms-
ferli sem miðaði að því að setja skýrari regl-
ur um meðferð kynferðisbrota, efla fræðslu 
og skapa meðvitund um afleiðingar þess og 
forvarnir gegn því. Árni Svanur Daníelsson, 

upplýsingafulltrúi Biskupsstofu, segir mikla 
ánægju ríkja innan kirkjunnar með að dr. For-
tune sé komin hingað til lands að miðla reynslu 
sinni. 

„Biskup fagnar þessari heimsókn og tekur 
þetta mjög alvarlega,“ segir Árni Svanur. „Hann 
mun hitta Fortune tvisvar í þessari viku og fara 
yfir málin, eins og hann sagði í morgun [í gær]. 
Hann er mjög þakklátur fyrir hennar framlag 
til vinnu þjóðkirkjunnar í þessum málum.“ 

Karl mun hitta Fortune í dag ásamt fagráði 
þjóðkirkjunnar um kynferðisbrot.

Guðrún Ebba Ólafsdóttir var  meðal gesta 
námskeiðsins og stjórnandi þess var sr. Gunnar 
Rúnar Matthíasson, formaður fagráðs þjóðkirkj-
unnar.  - sv

Karl Sigurbjörnsson biskup hélt erindi á námskeiði dr. Marie Fortune um kynferðisofbeldi:

Biskup lýsti djúpri sorg vegna mistaka

BISKUP Á NÁMSKEIÐI Í NESKIRKJU Karl Sigurbjörns-
son biskup mun hitta dr. Marie Fortune og fagráð 
þjóðkirkjunnar á formlegum fundi í dag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um þrí-
tugt hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald til 2. nóvember 
að kröfu lögreglunnar á höfuð-
borgar svæðinu vegna gruns um 
fíkniefnamisferli. 

Maðurinn er erlendur ríkis-
borgari og hefur áður komið við 
sögu hjá lögreglu. Hann var hand-
tekinn í fyrradag og samhliða var 
lagt hald á umtalsvert magn af 
sterkum fíkniefnum. Maðurinn er 
grunaður um að vera stórtækur í 
sölu og dreifingu fíkniefna. Hann 
hefur búið hér á landi um skeið. 
Málið er í rannsókn, en það hefur 
verið unnið í samvinnu við toll-
yfirvöld. -jss

Maður í gæsluvarðhaldi:

Grunaður dóp-
sali handtekinn

Ríkisendurskoðandi fer fram á það í bréfi sínu að ráðuneytið afhendi sér 
afrit af samþykkt ráðherra fyrir kaupunum á grundvelli þess að neyðar-
ástand hafi skapast. 

Þetta telur hann nauðsynlegt, þar sem ósamræmi sé á milli tveggja 
atvikalýsinga frá Ríkislögreglustjóra. Í greinargerð Ríkislögreglustjóra til 
Ríkisendurskoðunar segi frá fundum með fulltrúum dómsmálaráðuneytisins 
þar sem fram hafi komið að litlar líkur væru á að fjárveitingartillagan hlyti 
brautargengi. Hins vegar hafi Ríkislögreglustjóri sent innanríkisráðuneytinu 
greinargerð þar sem segi að ráðherra hafi samþykkt að fjármunum yrði ráð-
stafað í þessa veru „vegna hættuástands í þjóðfélaginu“.  - sh

Vill sönnun fyrir samþykki ráðherra

DÓMSMÁL Sigurður Jónsson, 
fyrrverandi landsliðsmaður í 
knattspyrnu, var í Héraðsdómi 
Stokkhólms í gær dæmdur í skil-
orðsbundið fangelsi fyrir að 
ofsækja fyrrverandi kærustu sína 
og beita hana ofbeldi. 

Það er miðillinn Nyheter24 sem 
greinir frá dómnum, en þar kemur 
ekki fram hve langt skilorðið er.

Sigurður gekkst við því að hafa 
sent konunni 468 SMS-skilaboð og 
tölvuskeyti sem mörg hver inni-
héldu fúkyrði. Þá var hann einnig 
sakfelldur fyrir að hafa gefið 
henni olnbogaskot í flugvél á leið 
frá Mallorca til Stokkhólms.

Hann var jafnframt sektaður 
um sem nemur tæpum 300 þúsund 
krónum.

Sigurður, sem þjálfar nú lið 
Enköping í sænsku fyrstu deild-
inni, var sýknaður af alvar legustu 
ákæruliðunum, sem sneru að 
grófu líkamlegu ofbeldi.  - sh

Sigurður Jónsson í Svíþjóð:

Dæmdur fyrir 
að ofsækja sína 
fyrrverandi

MÓTMÆLT VIÐ ALÞINGI Ríkislögreglustjóri segir kaupin eðlileg, enda hafi ríkt hættuástand á Íslandi þegar þau hafi verið gerð og 
slíkt ástand ríki raunar enn. FRÉTTABALÐIÐ/ANTON



H
au

stútsala
BOOÐ BOOÐ 

OÐÐ OÐTIILLBOOÐ TIILLBBOTIILLBBO

OÐÐ TILLBOOÐÐ TILLBBOOÐÐ LLBOOÐÐTILLLBBOÐÐ TITI

OOÐ TTILBBOÐ TTILLBOOÐ TTTIILBBOÐ

TILLBOOÐÐ TILLBBOOÐÐ TILLLBBOOÐÐ

OOÐ TIILLBBOÐÐ TIILLLBO
Ð

smarrallinndd..is Opnunartímar: Virka daga 11-19   Fimmtudaga 11-21   Laugardaga 11-18   Sunnudagur 13-18

20.-26. október

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
8

6
4

3



20. október 2011  FIMMTUDAGUR6

FRÉTTASKÝRING
Hvernig standa mál varðandi orku í 
Þingeyjarsýslum?

Þrjú fyrirtæki hafa undirritað 
viljayfirlýsingu við Landsvirkj-
un um nýtingu orkunnar í Þing-
eyjarsýslum, samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins. Útboð er í 

gangi varðandi 
hönnun á mann-
virkjum varð-
andi virkjanir 
við Bjarnarflag 
og Þeistareyki, 
sem samanlagt 
munu gefa 180 
megavött.

A lc oa t i l -
kynnti á mánu-
dag að fyrir-
t æk ið  vær i 

fallið frá hugmyndum um bygg-
ingu álvers við Bakka á Húsavík. 
Margir hafa gagnrýnt stjórnvöld 
fyrir þá þróun mála og sagt þau 
hafa staðið í vegi fyrir uppbygg-
ingu álversins.

Fyrirtækin sem þegar hafa 

undirritað viljayfirlýsingu við 
Landsvirkjun eru, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins, PCC 
og Thorsil, sem bæði starfa á 
sviði kísilmálms, og Charbon Re-
cycling International, sem sér-
hæfir sig í metanólframleiðslu.

Auk þessara fyrirtækja hefur 
finnska fyrirtækið Kemira sýnt 
áhuga á framkvæmdum á svæð-
inu. Þá hefur nafn kínverska 
álframleiðandans Bosai einnig 
verið nefnt, en minna er vitað um 
hvernig þau mál standa.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-
ráðherra undirritaði í júní vilja-
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
og fjögurra sveitarfélaga á Norð-
austurlandi. Þar var lögð áhersla 
á mikilvægi þess að jarðvarmi í 
Þingeyjarsýslum yrði notaður 
til umfangsmikillar atvinnuupp-
byggingar og eflingar byggðar á 
svæðinu. Með viljayfirlýsingunni 
var stefnt að því að skapa þær 
aðstæður að allri nauðsynlegri 
forvinnu verði lokið þegar gengið 
verður til samninga við einn stór-
an orkukaupanda eða fleiri minni 

orkukaupendur um uppbyggingu 
orkufreks iðnaðar í Þingeyjar-
sýslum.

Ásamt iðnaðarráðherra skrifuðu 
undir viljayfirlýsinguna fulltrúar 
Skútustaðahrepps, Þingeyjarsveit-
ar, Tjörneshrepps og Norðurþings.

Sveitarstjóri síðastnefnda sveit-
arfélagsins, Bergur Elías Ágústs-
son, lýsti yfir vonbrigðum með nið-
urstöðu Alcoa, en sagði hana í takt 
við þær nýju áherslur sem ítrekað 
hefðu komið fram hjá stjórnvöldum 
og Landsvirkjun.

Bergur hefur sagt að enn sé stefnt 
að því að skapa 600 til 800 störf í 
héraðinu. Í samtali við Fréttablað-
ið í ágúst sagði hann það hafa verið 
markmiðið frá 1998. „Ef við gerum 
það með álveri þá er það flott, ef 
það er eitthvað annað þá er það  
fínt,“ sagði hann þá og bætti við að 
í raun væri allt klárt, aðeins þyrfti 
að ganga frá samningum við orku-
kaupendur.

Nú þegar Alcoa er fallið frá 
áformum sínum má búast við að 
aukinn þungi færist í viðræður við 
hin fyrirtækin. kolbeinn@frettabladid.is

Viljayfirlýsingar um 
orkuna fyrir norðan
Þrjár viljayfirlýsingar hafa verið undirritaðar um orku í Þingeyjarsýslum. 
Metanólframleiðsla og kísilmálmur í undirbúningi. Útboð vegna mannvirkja 
tveggja virkjana er í gangi. Fimm fyrirtæki eru nefnd til sögunnar.

BERGUR ELÍAS 
ÁGÚSTSSON

HÚSAVÍK Alcoa er hætt við álver á Bakka en þrjú fyrirtæki hafa undirritað viljayfirlýsingu við Landsvirkjun um nýtingu orku í 
Þingeyjarsýslum. MYND/KK

EFNAHAGSMÁL Sjálfstæðismenn 
leggja til að fólk geti skilað inn 
lyklunum að húsnæði sínu ef 
almenn skuldaúrræði duga því 
ekki. Þannig geti fólk afsalað sér 
fasteigninni til lánardrottins og 
losnað undan skuldbindingum í 
staðinn.

Þetta er meðal þess sem er að 
finna í efnahagstillögum Sjálf-
stæðisflokksins sem lagðar hafa 
verið fram á Alþingi. Í tillögunum 
er lögð áhersla á að auka ráðstöfun-
artekjur heimilanna, ljúka endur-
skipulagningu skulda þeirra og 
draga úr áhrifum verðtryggingar.

Þingmenn flokksins leggja til 
að viðskiptavinum Íbúðalána-
sjóðs verði boðið að skipta úr verð-
tryggðum lánum í óverðtryggð 
með föstum vöxtum til fimm ára 
og að kannað verði með hvaða 
hætti megi koma til móts við 
þá sem fengið hafa lánsveð 
en ekki notið góðs af 110 
prósenta leiðinni.

Þá vilja þeir meðal ann-
ars afnema stimpilgjöld, 
tryggja að afskrifaðar skuld-
ir verði ekki skattlagðar sem 
tekjur, endurskoða álagn-
ingu á nauðsynjavörur,  

lækka skatta, ráðast í stórátak í 
fjárfestingum og draga enn frekar 
úr umsvifum hins opinbera.

Flokksmenn munu standa fyrir 
fundum um allt land næstu vikur 
til að kynna átakið. Formaðurinn, 

Bjarni Benediktsson, heldur 
fyrsta slíka fundinn í Valhöll 
klukkan tólf í dag.  - sh

Þingmenn Sjálfstæðisflokks leggja fram viðamiklar tillögur í efnahagsmálum:

Sjálfstæðismenn styðja lyklaleiðina

RÍÐUR Á VAÐIÐ Flokksformaður-
inn Bjarni Benediktsson 

kynnir tillögurnar og 
svarar fyrirspurnum 
í Valhöll í dag.

Ert þú ánægð(ur) með 
ákvörðun Alcoa um að hætta 
við álver á Bakka?
Já 42,8%
Nei 57,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að efla samfélagsþjónustu í 
stað fangelsisrefsingar?

Segðu skoðun þína á visir.is

SJÁVARÚTVEGUR Starfsfólk upp-
sjávarfrystihúss HB Granda á 
Vopnafirði frysti yfir tuttugu 
þúsund tonn af síld og makríl á 
vertíðinni sem lauk um síðustu 
helgi. Um vinnslumet er að ræða 
enda er þetta tæplega 27 prósenta 
aukning frá vertíðinni í fyrra, 
enda þótt afli skipa félagsins í 
tegundunum hafi dregist saman 
um tæplega fimmtán prósent 
milli ára.

Þetta kemur fram í samantekt 
uppsjávarsviðs HB Granda sem 
sagt er frá á heimasíðu félagsins. 

Að sögn Vilhjálms Vilhjálms-
sonar, deildarstjóra hjá Granda, 

voru nú fryst um 11.500 tonn af 
makríl og um 8.900 tonn af síld. 
Mikil aukning varð í vinnslu 
á makríl milli ára því í fyrra 
voru fryst 4.800 tonn af makríl 
á Vopnafirði. Vinnsla á norsk-
íslenskri síld dróst hins vegar 
saman um 2.400 tonn en síldar-
kvótinn var mun minni í ár en í 
fyrra. Aflasamdráttur skipa HB 
Granda á síldveiðunum í ár nam 
um 7.500 tonnum.

Heildaraflinn á nýliðinni vertíð 
nam um 37.200 tonnum af síld og 
makríl en aflamagnið í fyrra var 
tæplega 43.700 tonn.  

 - shá

Yfir 20 þúsund tonn af makríl og síld unnin í uppsjávarfrystihúsi HB Granda:

Vinnslumet sett á Vopnafirði

LANDAÐ Á VOPNAFIRÐI Skip HB Granda 
lönduðu tugum þúsunda tonna af upp-
sjávarfiski á Vopnafirði á vertíðinni.

MYND/JÓN SIGURÐARSON

DANMÖRK Dönsk stjórnvöld 
áforma að hækka sakhæfisaldur 
aftur úr 14 árum upp í 15 ár.

Stjórn Venstre og Íhaldsflokks-
ins færði aldurinn niður fyrir um 
einu ári. Talsmaður Venstre segir 
við danska ríkisútvarpið að ekki 
sé gert ráð fyrir fangelsis dómum 
yfir 14 ára börnum, heldur séu 
önnur úrræði til staðar þegar 
dómur hafi verið kveðinn upp. 
Stjórnin svarar því hins vegar til 
að hingað til hafi lækkun sak-
hæfisaldurs ekki skilað neinum 
árangri.   - þj

Réttarkerfið í Danmörku:

Vilja sakhæfi 
aftur upp í 15 ár

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi

KJÖRKASSINN



TAX FREE
DAGAR

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

Tilboðin gilda út mánudaginn 24. október 2011.

Fatnaður og skór 
á alla fjölskylduna!TAX

FREE
DAGAR

Dagana 20. - 24. október

afnemum við VSK af 

ÖLLUM FATNAÐI OG SKÓM.

Þú færð allan dömu-, herra 

og barnafatnað, undirföt, 

sokka, sokkabuxur og skó án 

virðisaukaskatts þessa fimm daga.
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SAMFÉLAGSMÁL Á Íslandi starfa 
rúmlega þrjú þúsund sjálfboða-
liðar með Rauða krossinum, eða 
einn af hverjum 300 Íslending-
um. Þessi tölfræði er eftirtektar-
verð því samkvæmt útreikn-
ingum Alþjóða Rauða krossins 
starfar einn af hverjum 30 þús-
und sem sjálfboðaliði Rauða 
krossins eða Rauða hálfmánans 
á heimsvísu.

Nú er yfirstandandi Rauða-
krossvikan, þar sem félagið 
vill vekja athygli á framlagi 
sjálfboðaliða Rauða kross-
ins til samfélagsins. Tilefni 

Rauðakross vikunnar er Evrópu-
ár sjálfboða liðans undir yfir-
skriftinni Tíminn er dýrmætur. 
Rauðakrossdeildir um allt land 
kynna verkefni sín þessa viku.

Um tíu þúsund manns nota 
reglulega þjónustu Rauða kross 
Íslands, en félagið áætlar að 
um helmingi fleiri njóti góðs 
af starfinu óbeint. Ársframlag 
sjálfboðaliða er talið um 302 
þúsund klukkustundir, sem sam-
svarar 145 ársverkum. Sé það 
framreiknað samkvæmt meðal-
launum í landinu þyrfti að greiða 
700 milljónir króna í laun fyrir 

þau verk sem unnin eru í sjálf-
boðastarfi á vegum félagsins. 
 - shá

Faxafeni 14   www.heilsuborg.is

Kvennaleikfimi

Nýtt námskeið hefst 31. október

Kennsla er á mán,

mið, og föst. kl. 16.30

Þjálfari er

Þóra Sif Sigurðardóttir,

íþróttafræðingur

Verð fyrir 4 vikur er 13.900 kr.

eða 9.900 í áskrift

Gamla góða leikfimin fyrir allar konur sem vilja 
auka styrk og vellíðan. Styrktaræfingar, lítil 

hopp og æfingar fyrir maga, rass og læri:

Skráðu þig núna í síma 

5601010 eða á

heilsuborg@heilsuborg.is

Íslensk framleiðsla  Fæst í apótekum um land allt

STERKAR KALK TÖFLUR     INNIHALDA D-VÍTAMÍN 
  EKKERT GELATÍN

LÖGREGLUMÁL Úraránið í verslun 
Michelsen úrsmiða þykir stórt á 
alþjóðlegan mælikvarða Rolex. 
Listi yfir þau úr sem var rænt á 
mánudag hefur verið afhentur 
fyrirtækinu og lögreglu, að sögn 
Franks Michelsen úrsmiðs. Hann 
gefur ekki upp hversu mörgum 
úrum var stolið. 

Frank hefur lofað milljón krón-
um í verðlaun fyrir upplýsingar 
sem geta orðið til þess að ránið 
verði upplýst. Hann segist hafa 
fengið fjölda ábendinga en bend-
ir fólki á að hafa samband við lög-
regluna ef það hefur upplýsingar 
um málið. 

Lögregla hefur ekki fundið nein-
ar vísbendingar um að skoti hafi 
verið hleypt af þegar þrír menn 
ruddust inn í verslun Michelsen 
úrsmiða á ellefta tímanum á mánu-
dagsmorgun, samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins. 

Lögregla hefur undir höndum 
myndir af ræningjunum þar sem 
þeir voru að athafna sig í verslun-
inni, en þekkir þá ekki. Í gær var 
því ekki vitað hverjir voru þarna 
að verki, hverrar þjóðar þeir eru,  
né hvort þeir hafa komist af landi 
brott eftir ránið. Þá hefur ekki 
fundist tangur né tetur af þýfinu. 

Ránið virðist hafa verið þaul-
skipulagt. Í bílnum sem mennirnir 
flúðu á af ránsstað og skildu eftir 
við Smáragötu voru tvær leikfanga-
byssur sem þeir notuðu til að ógna 
fólki í versluninni. Engin fingraför 
hafa fundist á byssunum, enda voru 
þeir með hanska, grímur og hett-
ur þegar þeir ruddust inn og þrifu 
með sér úrin úr tveimur sýningar-

skápum þar. Myndbandsupptaka 
úr versluninni sýnir að mennirnir 
voru örsnöggir að athafna sig og 
héldu starfsfólkinu í skefjum með 
leikfangabyssunum, brutu skápana 
og sópuðu út úr þeim. 

Lögreglan hefur lýst eftir 
manni í rauðri úlpu sem upptaka 
úr öryggis myndavél sýndi að var 
að sniglast fyrir utan verslunina 
morguninn sem ránið var fram-
ið. Upplýsingar sem almenningur 
hefur veitt hafa ekki leitt til þess 
að kennsl hafi verið borin á hann. 

Af fjórum bílum sem stolið var 
á höfuðborgarsvæðinu helgina 
áður en ránið var framið eru þrír 
komnir í leitirnar. Talið er að einn 
bílanna hafi ræningjarnir notað 
til að komast á ránsstað og til að 
flýja burt eftir verknaðinn. Sá 
bíll fannst við Smáragötu og þar 
hverfur slóð ræningjanna. Stolinn 
bíll sem skilinn var eftir í gangi 
við Vegamótastíg er jafnvel talinn 
tengjast málinu, en þó er það ekki 
fullvíst. jss@frettabladid.is

 thorunn@frettabladid.is

Rolex telur ránið 
stórt á alþjóðavísu
Enn er leitað að þremur mönnum sem réðust inn í úraverslun við Laugaveg á 
mánudagsmorgun. Slóð þeirra hverfur við Smáragötu. Ábendingar hafa ekki 
borið árangur. Ránið þykir stórt á alþjóðlegan mælikvarða Rolex.

VERSLUNIN Frank Michelsen í versluninni skömmu eftir að ráðist var þar inn. Engin 
fingraför hafa fundist og mennirnir þekkjast ekki í öryggismyndavélum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1 Hvað kallast hreyfingin sem 
ætlar að fletta ofan af vændis-
kaupendum?

2 Hvað heitir ísraelski hermaður-
inn sem slapp úr haldi Hamas-
samtakanna í fyrradag?

3 Með hvaða sænska knattspyrnu-
liði leikur landsliðskonan Sara 
Björk Gunnarsdóttir?

SVÖR: 

1. Stóra systir. 2. Gilad SHalit. 3. Malmö.

Vakin er athygli á starfi þrjú þúsund sjálfboðaliða Rauða kross Íslands:

Framlagið metið á 700 milljónir
Verkefni Fjöldi
Neyðarvarnir/skyndihjálp: 750
Heimsóknavinir: 500 
Fataverkefni: 450 
Ungmennaverkefni: 260 
Starf með innflytjendum: 255
Hjálparsíminn 1717: 100 
Heilsuvernd fyrir fíkla: 56
Málefni hælisleitenda: 36 
Rauðakrosshúsin: 35
Stjórnar- og deildarstörf: 415

Fjöldi sjálfboðaliða

MANNRÉTTINDI Bandaríkjamenn, 
Rússar og ýmsar Evrópuþjóðir 
hafa á undanförnum árum selt 
mikið af vopnum til Mið-Austur-
landa og Norður-Afríku þrátt fyrir 
að miklar líkur væru á að þau yrðu 
notuð til að fremja alvarleg mann-
réttindabrot.

Þetta segir í nýrri skýrslu mann-
réttindasamtakanna Amnesty 
Inter national, þar sem greint er frá 
vopnasölu til Barein, Egyptalands, 
Líbíu, Sýrlands og Jemen frá árinu 
2005. Í skýrslunni eru Austurríki, 
Belgía, Búlgaría, Tékkland, Þýska-
land, Indland, Ítalía, Spánn, Sviss, 
Rússland, Tyrkland, Úkraína, 
Bretland og Bandaríkin sögð hafa 
selt þangað vopn og annan búnað.

Niðurstaða skýrslunnar er að 
raunhæft eftirlit með vopnasölu 
skorti og þörf sé á alþjóðlegum 
vopnaviðskiptasáttmála sem hafi 
það að markmiði að tryggja virð-
ingu fyrir mannréttindum.

„Stjórnvöld sem í dag segjast 

standa í samstöðu með fólki í Mið-
Austurlöndum og Norður-Afríku 
eru mörg þau sömu og hafa nýlega 
afhent vopn, byssukúlur og ýmis 
tól og tæki sem voru og eru notuð 

til að drepa, særa og handtaka 
friðsama mótmælendur í löndum 
á borð við Túnis, Egyptaland, Sýr-
land og Jemen,“ segir í tilkynn-
ingu frá samtökunum.  - sh

Amnesty segir vopn frá Vesturlöndum notuð til að brjóta á mannréttindum:

Brestir í eftirliti með vopnasölu

VESTRÆN VOPN Mannréttindasamtök segja alþjóðlegan vopnaviðskiptasáttmála 
skorta. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NEYTENDUR Mest seldu vörurnar í 
Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli 
eru áfengi og sælgæti. 

Vefsíðan Túristi.is hefur nú 
fengið lista yfir tíu vinsælustu 
vörurnar. Þrjár útgáfur af M&M 
sælgætinu ná á topp tíu listann 
og er það eina sælgætið sem nær 
slíkum vinsældum. Víking bjór 
er vinsælastur, þá M&M Peanut 
butter, Egils Gull, Brennivín 
miniature, M&M Chocolate, 
M&M Peanut, Reyka Vodka, 
Brennivín, Iceland Spring og í 
tíunda sæti er Tuborg Grøn.  - sv

Bjórinn vinsæll í Fríhöfninni:

Mest selt af bjór 
og súkkulaði

VEISTU SVARIÐ?





20. október 2011  FIMMTUDAGUR10

Þú velur það 
íbúðalán sem 
hentar þér

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Skilmála og nánari upplýsingar má fi nna á vefsíðu okkar, landsbankinn.is, eða í næsta 
útibúi Landsbankans.

3,90%6,40%

Viðskiptavinir eiga að hafa val. Við bjóðum 
nú óverðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum 
og lækkum breytilega vexti á verðtryggðum 
íbúðalánum verulega.

Verðtryggð íbúðalán
Breytilegir vextir

Ný óverðtryggð íbúðalán
Fastir vextir

ÞINGVELLIR Mikil áhersla er á upp-
byggingu veitinga- og veisluaðstöðu 
í mörgum þeirra 102 tillagna sem 
bárust í hugmyndasamkeppni um 
þróun þjóðgarðsins á Þingvöllum. 
Sumir telja mikilvægara að fækka 
mannvirkjum í friðlandinu.

„Óskað var eftir hugmyndum 
almennings um hvernig taka megi á 
móti þeim þúsundum Íslendinga og 
erlendra gesta sem á ári hverju vilja 
upplifa sérstöðu Þingvalla, án þess 
að ganga á tækifæri komandi kyn-
slóða til að njóta staðarins,“ segir 
í skilgreiningu Þingvallanefndar 
á hugmyndaleitinni. Sýning á til-
lögunum hófst á þriðjudag í Ráð-
húsinu í Reykjavík. 

Meðal þeirra sem eiga til lögur 
eru Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra og Hjörleifur 
Guttorms son, fyrrverandi iðnaðar-
ráðherra. Steingrímur leggur til að 
ekki verði byggt á Valhallar reitnum 
að nýju heldur verði aðstaða til að 
slá upp samkomutjöldum sem taka 
megi niður að notkun lokinni hverju 
sinni. Hjörleifur gagnrýnir Þing-
vallanefnd harðlega fyrir að hafa 
ekki hafist handa við að fjarlægja 
sumarbústaði úr þjóðgarðslandinu 
heldur þvert á móti fest þá í sessi 
með nýjum lóðarleigusamningum 
til tíu ára.

Eiríkur Bridde stingur upp 
á nýstárlegum sýningarskála á 
Valhallarreitnum sem yrði hálf-
niðurgrafinn eins og „álfhóll“ og 
að þangað væri hægt að komast 
með kláfi ofan af Hakinu. Hjör-
leifur Stefánsson arkitekt og Ómar 
Ragnars son sjónvarpsmaður eru 
einnig meðal þeirra sem eiga til-
lögur.

Margir nefna bætta göngustíga. 
Að minnsta kosti tveir vilja að boðn-
ar verði útsýnissiglingar um Þing-

vallavatn á glerbytnu og jafnvel 
loftpúðaskipi. Þá eru nefndar kajak-
leiga og hestaferðir. Í einni tillögu 
er sett fram sú hugmynd að risa-
vaxin stytta verði reist í líki land-
vættar og að samhliða verði reistar 
landvættastyttur í öðrum lands-
hlutum. Einn leggur til að veitinga-
sala verði í gamla Þingvallabænum 
og forsætisráðherra verði fundinn 
annar bústaður á friðsælli stað.

Dómnefnd undir forystu Rögnu 
Árnadóttur, fyrrverandi dóms-
málaráðherra, fór yfir tillögurn-
ar. Á föstudag kemur í ljós hvort 
einhverjar þeirra hljóta 200 þús-
und krónur í viðurkenningarskyni. 
Dómnefndinni er heimilt að veita 
fimm slíkar viðurkenningar. 
 gar@frettabladid.is

Framtíðarsýn 
á Þingvelli í 
hugmyndaleit
Sumir vilja fækka mannvirkjum í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum. Aðrir telja veitingastað nauðsyn. 
Nefndir eru sýningarskálar, siglingar og kláfur yfir 
Almannagjá í tillögum um framtíð friðlandsins.

ÁLFHÓLL Á VALHALLARREIT Sýningu á 
innsendum tillögum í hugmyndaleit 
Þingvallanefnda stendur fram á 
sunnudag en á laugardag er almenn-
ingi boðið að taka þátt í umræðu um 
framtíð þjóðgarðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KNARRARSKÁLI Eftirmynd víkingaskips á hvolfi myndar þak þessa skála sem valinn 
er staður við Öxará.

VIÐSKIPTI Landsbankinn hefur farið 
fram á að fimm jarðir í eigu Lífs-
vals ehf. verði settar á nauðungar-
uppboð. Þetta gerir bankinn vegna 
vanskila á skuld upp á rúmar 562 
milljónir króna. Þetta kemur fram 
í Lögbirtingarblaðinu.

Jarðirnar sem um ræðir eru 
Flatey, jörð annars vegar og lóð 
hins vegar, Haukafell og Kyljuholt 
í sveitarfélaginu Hornafirði auk 
jarðarinnar Barkarstaða í Húna-
þingi vestra.

Félagið Lífsval var stofnað 
árið 2002 og var stórtækt í jarða-
kaupum á árunum fyrir hrun. 

Er félagið eigandi að 45 jörðum 
víðs vegar um landið og á til að 
mynda um 1 prósent af mjólkur-
kvóta landsins. Á Flatey á Mýrum 
í A-Skaftafellssýslu hefur Lífsval 
rekið stórt kúabú og rekur auk þess 
tvö sauðfjárbú.

Sýslumaðurinn á Höfn tekur 
kröfu Landsbankans fyrir í nóvem-
ber en Lífsval hefur möguleika á 
að fá beiðnina afturkallaða.

Lífsval hefur ekki skilað árs-
reikningi frá árinu 2009 en þá 
skuldaði fyrirtækið 3,26 millj-
arða króna, þar af 2,4 milljarða til 
Landsbankans.

Landsbankinn er raunar sjálf-
ur stærsti eigandi Lífsvals með 36 
prósenta eignarhlut sem dóttur-
félagið Hömlur fer með. Hefur 
eignarhlutinn vaxið úr 19 prósent-
um í lok árs 2008 þar sem bankinn 
hefur tekið yfir hlutafé félaga sem 
farið hafa í þrot.

Meðal annarra sem voru hlut-
hafar í félaginu í lok árs 2008 voru 
Ingvar Jónadab Karlsson með 
16,86 prósenta hlut, Ólafur Ívan 
Wernersson með 15,63 prósent og 
Guðmundur A. Birgisson, kenndur 
við Núp í Ölfusi, með 10,45 prósent. 
Guðmundur komst hjá gjaldþroti 

með samkomulagi við Lands-
bankann í upphafi árs. - mþl

Eignarhluti Landsbankans í Lífsvali hefur aukist úr 19 prósentum í 36 frá árslokum 2008:

Nauðungarsala á fimm jörðum Lífsvals

LANDSBANKINN Bankinn er stærsti 
eigandi og stærsti lánardrottinn Lífsvals.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

REYKJAVÍK Íbúum Reykjavíkur-
borgar gefst kostur á að hafa bein 
áhrif á borgarmálin í gegnum vef-
inn Betri Reykjavík sem hleypt 
var af stokkunum í gær á slóðinni 
betrireykjavik.is.

Borgarbúar geta skráð sig á vef-
inn og sett þar fram hugmyndir, 
skoðað hugmyndir annarra, rök-
stutt mál eða breytt vægi hug-
mynda með því að styðja þær eða 
lýsa sig andsnúna þeim.

Þær fimm hugmyndir sem með 
þessum hætti hljóta mest vægi í 
hverjum mánuði verða teknar til 
meðferðar hjá viðkomandi fag-
ráði og þar að auki fer fram sér-
stök umræða í ráðinu um efstu 
hugmyndina.

Gert er ráð fyrir að vefurinn 
verði þróaður áfram í þá átt að 

hann geti orðið vettvangur raf-
rænna kannana eða samráðs af 
ýmsu tagi. Þá er einnig raunhæfur 
möguleiki á rafrænum kosningum 
í gegnum vefinn. - sh

Íbúar geta haft áhrif í gegnum vefinn Betri Reykjavík:

Fimm hugmyndir íbúa 
skoðaðar á mánuði

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Fagráð borgar-
innar munu taka nokkrar hugmyndir til 
meðferðar í hverjum mánuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HOPPAÐ Í SVEFNPOKA Einn mót-
mælendanna fyrir utan Pálskirkjuna 
í London heldur á sér hita snemma 
morguns. NORDICPHOTOS/AFP

Ökuþór laug um nafn
Ríkissaksóknari hefur ákært tvítugan 
mann fyrir að aka bifreið án öku-
réttinda. Þegar lögregla stöðvaði 
aksturinn og hafði afskipti af mann-
inum gaf hann ranglega upp nafn 
og kennitölu annars manns, sem var 
sent sektarboð fyrir aksturinn. 

DÓMSMÁL

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært karlmann á fertugsaldri 
fyrir vörslu ljósmynda og hreyfi-
mynda sem sýna börn á kyn-
ferðislegan og klámfenginn hátt. 
Maðurinn játaði sök fyrir dómi.

Á heimili sínu í Grindavík 
reyndist maðurinn vera með 174 
ljósmyndir og 166 hreyfimyndir 
á fartölvu, borðtölvu og flakkara. 
Lögregla lagði hald á gögnin á 
tölvuverkstæði í Kópavogi og á 
heimili mannsins í  fyrra. - jss

Lögregla lagði hald á myndir:

Játaði vörslur á 
barnaníðsefni
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Tilboðin gilda 20. - 23. okt. 
eða meðan birgðir endast

144kr/kg

áður 287 kr/kg 

GULRÓFUR
Í LAUSU

649kr/pk.

áður 829 kr/pk. 

LIFRARPYLSA
2 STK. FROSIN ÓSOÐIN
940 G

BLÓÐMÖR
2 STK. FROSIN ÓSOÐIN
940 G

598kr/pk.

áður 795 kr/pk. 
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VÍNARBRAUÐSLENGJA
BAKAÐ Á STAÐNUM*

 50%
afsláttur

 25%
afsláttur

 46%
afsláttur

695kr/pk.

áður 898 kr/pk. 

ÓDÝR LAMBASVIÐ
Í POKA, 2,6 KG  

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

299kr/stk.

áður 549 kr/stk.

9.998kr/stk.

stærðir S - XXL

8.998kr/stk.

barnastærðir

*GILDIR EKKU UM NETTÓ SALAVEGI

Kræsingar & kostakjör

698kr/kg

áður 798 kr/kg

ÓDÝRT
LAMBA- 

SÚPUKJÖT
BLANDAÐ

26
7

 K
R/
KG

Það er hlýtt í nettó Vetrarúlpur á góðu verði!
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Notaðu Nicky þegar 
þú ert búinn!

AFMÆLISMÁLÞING 
UM ÍSLENSKA 
ÞRÓUNARSAMVINNU 
HÁSKÓLI ÍSLANDS | 21. OKTÓBER | KL. 13:30

Í tilefni 40 ára afmælis íslenskrar þróunarsamvinnu,  
30 ára afmælis Þróunarsamvinnustofnunar Íslands og 10 
ára afmælis Íslensku friðargæslunnar er efnt til málþings 
föstudaginn 21. október kl 13:30 í Öskju, sal 132.

Heiðursfyrirlesari er Dr. Paul Collier frá Oxford háskóla.

DAGSKRÁ

Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra opnar málþingið

Can Africa catch up: and can we help?  
Dr. Paul Collier, prófessor við Oxford háskóla 

Fyrirspurnir úr sal

Um íslenska þróunarsamvinnu
Hermann Örn Ingólfsson, sviðsstjóri 
Þróunarsamvinnusviðs utanríkisráðuneytisins

Rannsóknir Collier: stefnumörkun, framkvæmd og kennsla
Jónína Einarsdóttir, prófessor við Félags- og mannvísindadeild HÍ

Hvað er að frétta af þróunarsamvinnu? 
Valgerður Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri MA-náms í blaða-  
og fréttamennsku við Félags- og mannvísindadeild HÍ

Umræður: Valgerður Sverrisdóttir, formaður 
samstarfsráðs um þróunarsamvinnu, stýrir umræðum

Fundarstjóri verður Engilbert Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÞSSÍ

Boðið verður upp á léttar veitingar að loknu málþinginu kl. 16:15

Dr. Paul Collier
Hagfræðiprófessor og 

stjórnandi Centre for the 
Study of African Economies 

við Oxford-háskóla. Hann 
er einn virtasti fræðimaður 

samtímans og hefur ritað 
mikið um þróunarmál, en 

meðal  þekktustu verka 
Collier eru bækurnar The 

Bottom Billion, Why the 
Poorest Countries are 

Failing and What Can Be 
Done About It (2008), Wars, 

Guns and Votes (2009) og )
The Plundered Planet: Why 

We Must – and How We 
Can – Manage Nature for 

Global Prosperity (2010).

ALLIR 
VELKOMNIR

GRIKKLAND Töluvert ofbeldi braust 
út í gær í tengslum við mótmæli 
í Aþenu, höfuðborg Grikklands, 
gegn aðhaldsaðgerðum stjórn-
valda. Í mótmælendahópnum 
voru allmargir grímuklæddir sem 
gengu hvað harðast fram í eyði-
leggingunni.

Tveggja daga allsherjarverk-
fall hófst í gær og lágu bæði 
flug samgöngur og almennings-
samgöngur niðri auk þess sem 
verslanir og skólar voru lokuð.

Gríska stjórnin samþykkti í 
september að skera enn meira 
niður í ríkisrekstri, hækka skatta, 
selja eignir, segja upp fólki og 
draga úr bótagreiðslum.

Stjórnin er með þessu að reyna 
að uppfylla kröfur Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins og Evrópu-
sambandsins, sem neita að veita 
Grikkjum aðstoð við að grynnka 
á skuldasúpu ríkisins nema þeir 
taki sjálfir almennilega til í ríkis-
fjármálunum.

Gríska þingið gengur til 
atkvæða í dag um þennan nýj-
asta aðhaldspakka, í von um að 
fá næsta framlag frá AGS og 
ESB upp á átta milljarða evra. Að 
öðrum kosti verður ríkis sjóður 

þurrausinn um miðjan næsta 
mánuð og ófær um að greiða laun 
og eftirlaun.

Í sumar samþykktu evrópsk-
ir bankar, helstu lánardrottnar 
gríska ríkisins, að veita 21 pró-
sents afslátt af lánunum og taka 
þannig á sig hluta fallsins sem 
fyrir sjáanlegt er.

Um síðustu helgi hét G20-ríkja-
hópurinn, samstarfsvettvangur 
20 helstu efnahagsvelda heims, að 
veita AGS þann stuðning sem þyrfti 
til að hann gæti hjálpað kreppu-
ríkjunum að takast á við vandann.

Um næstu helgi koma síðan leið-
togar Evrópusambandsins saman 
í Brussel til að taka ákvarðanir 
um næstu skref í baráttunni við 
skuldavanda Grikklands og fleiri 
evruríkja. Boðað hefur verið að 
þau skref muni taka af allan vafa 
um að tekið verði á vandanum svo 
dugi til að bjarga evrunni.

Meginhugmyndirnar virðast 
ganga út á þrennt: Að Grikkjum 
verði veitt meiri eftirgjöf skulda, 
að neyðarsjóður ESB verði efld-
ur enn frekar og að þeim bönkum 
sem tæpast standa verði hjálpað 
við að komast út úr erfiðleikunum.
 gudsteinn@frettabladid.is

Allsherjar-
verkfall lam-
ar Grikkland
Tveggja daga allsherjarverkfall hófst í gær í Grikk-
landi til að mótmæla aðhaldsaðgerðum stjórnvalda. 
G20-ríkin hafa heitið veglegri aðstoð. Um næstu 
helgi ætlar ESB að taka ákvarðanir um næstu skref.

ÁTÖK Í AÞENU Að minnsta kosti hundrað þúsund manns tóku þátt í mótmælum í 
gær. Sumir hentu grjóti og eldsprengjum í lögregluna. NORDICPHOTOS/AFP

EVRÓPUMÁL Tveimur af samn-
ingsköflunum í aðildarviðræðum 
Íslands og Evrópu sambandsins 
sem nú standa yfir, annars vegar 
um frjálsa för vinnuafls og hins 
vegar um hugverkarétt, var lokað 
í gær á ríkjaráðstefnu Íslands og 
ESB.

Umfjöllun um kaflana hófst 
í gær, en þar sem íslensk lög-
gjöf byggir á samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið er hún  
samsvarandi og í ESB-ríkjunum.

Í frétt á vef utanríkis-
ráðuneytis ins kemur fram að nú 
hafi sex af 35 samningsköflum 

ESB-laga verið opnaðir og fjórum 
hafi þegar verið lokað.

Þar er jafnframt haft eftir  
Stefáni Hauki Jóhannessyni, 
aðalsamningamanni Íslands, að 
áhersla sé lögð á að Ísland verði 
tilbúið að opna „allt að helming 
allra samningskafla fyrir jól og 
afganginn í formennsku Dan-
merkur í ESB fyrir mitt næsta ár 
2012“.

Næsta ríkjaráðstefna er ráð-
gerð í Brussel hinn 12. desem-
ber næstkomandi og mun Össur 
Skarphéðins son utanríkisráðherra 
sækja hana fyrir Íslands hönd.  - þj

Aðildarviðræður Íslands við ESB í fullum gangi:

Tveimur köflum lokað



LANCÔME DAGAR
Í HAGKAUP KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM, SMÁRALIND,

SKEIFUNNI, GARÐABÆ, SPÖNGINNI OG AKUREYRI

Fyrsti „doll eyes“ maskarinn

HYPNÔSE
DOLL EYES
HRÍFANDI AUGNHÁR - OPNARA AUGNARÁÐ

www.facebook.com/LancomeIceland

Þéttir, lengir og lyftir augnhárunum
fyrir enn opnara augnaráð.

Bjóðum Lancôme 30 ml kremkrukkur á frábæru tilboðsverði.

Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Lancôme vörur:

~  Rénergie Volumetry krem 15 ml
~  Genifique verðlaunadroparnir 7 ml
~  Éclat Tonique andlitsvatn
~  Absolue varalitur
~  Lancôme maskari ferðastærð
~  Trésor in Love body lotion 50 ml

Verðmæti kaupaukans 15.300 krónur
Einnig aðrar gerðir kaupauka
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Verið velkomin

20. – 26.
OKTÓBER



gerðu þína eftirlætis pizzu heima (Þarft ekkert að sækja..)

BRAUÐGERÐ KRISTJÁNS
KRYDDBRAUÐ-

DRAUMKAKA

GÆÐABAKSTUR BÓNUS 
ÞRIGGJAKORNABRAUÐ

MYLLU MÖNDLUKAKA
420 GRÖMM

 BÓNUS KJARNABRAUÐ

198
KR. 600G

398
KR. 2 STK

BÓNUS ÍS 2 LTR
SÚKKULAÐI- VANILLA- JARÐARBERJA

BÓÓNUS ÍÍS 2 LTR

298
KR. 2 LTR.

398
KR. 6 STK

189
KR. 2 LTR.

195
KR. 1 LTR.

129
KR. 1 LTR.

BÓÓNUS KJARNABRAUÐ

198
KR. 500 G

298
KR. 420 G

BÓNUS FETAOSTUR 250 GR
FETI-OSTUR Í KRYDDOLÍU  OG Í ÓLÍFUM OG KRYDDOLÍU 

298
KR. 250 G

VENJULEGT & SPELTDEIG 400 GRÖMM
BÓNUS FERSKT PIZZADEIG 

BÓNUS 430 GRÖMM
PIZZAsósa 

KJARNAFÆÐI
PIZZuskinka 

BÓNUS 153 GRÖMM
pepperoni

OS 200 GRAMMA
pizzaostur

kkkeerrt að sækjjja..)

OS 200 GRAMMA

298
KR. 200G

S 153 GRÖMM

359
KR. 153 G

98
KR. 125 G

179
KR. 430 G

198
KR. 400 G

259
KR. 400 G

ALLTAF  NÝBAKAÐ

129
KR. STK



1395

KJARNAFÆÐI FERSKT KRYDDAÐ HEIÐALAMB

398
KR. KG

KJARNAFÆÐI BLANDAÐ 
LAMBASALTKJÖT 

 2.FLOKKUR

NAUTAVEISLA FERSKT 100% 
NAUTAHAKK

ÍSLANDSNAUT
UNGNAUTASNITSEL

NÝ UPPTEKNAR ÍSLENSKAR GULRÓFUR

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU 
GULLAUGA & RAUÐAR

145
KR. KG

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGAVÆNGIR

298
KR. KG

BÓNUS FERSK KJÚKLINGALÆRI

698
KR. KG

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGABITAR

598
KR. KG

BÓNUS FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR

698
KR. KG

198
KR. KG

200G MAXI ÓSVIKIN
KARTÖFLU MÚS 

159
KR. 200G

1195
KR. KG

1998
KR. KG

     MAGNKAUP 
GRÍSAKÓTILETTUR

998
KR. KG

KR KG
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SÖLUTÍMABIL

12.- 26. OKTÓBER

Casa - Kringlunni og Skeifunni | Epal - Skeifunni, Hörpu og Leifsstöð | Kokka - Laugavegi | Kraum - Aðalstræti og Garðatorgi

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu | Líf og list - Smáralind | Hafnarborg - Hafnarfirði | Módern - Hlíðarsmára 

Þjóðminjasafnið - Suðurgötu | Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki | Póley - Vestmannaeyjum | Valrós - Akureyri

Verslanir Póstsins um allt land og í netverslun á kaerleikskulan.is

MEÐ KAUPUM Á KÆRLEIKSKÚLUNNI STYÐUR
ÞÚ STARF Í ÞÁGU FATLAÐRA BARNA OG UNGMENNA.

... fyrir Ísland með ástarkveðju
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hagur heimilanna

Fyrirtækið SamKnows hyggst í sam-
starfi við framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins gera aðgengilegar fyrir 
neytendur áreiðanlegar og nákvæmar 
upplýsingar um hraða breiðbands í 
Evrópu hjá ólíkum internetveitum.

Mun SamKnows afhenda 10 þúsund 
evrópskum sjálfboðaliðum sérstakan 
mælibúnað fyrir hraða breiðbands sem 
hægt er að setja í samband við fyrir-
liggjandi mótald. Áhugasamir eru hvattir 
til að bjóða fram aðstoð sína en fyrirtækið 
mun nota gögn frá sjálfboðaliðum til að 
mæla núverandi hraða internetsins um alla 
Evrópu með það fyrir augum að leita eftir upp-
lýsingum um hvaða internetveitur standa sig 
best og hvar vandamál eru til staðar.

■ Mælingar á breiðbandi í ríkjum Evrópu:

Evrópsk herferð fyrir betra breiðbandi

Halldór Gylfason leikari segist vera afskaplega lélegur neytandi. Hann 
kaupi sér helst ekki neitt en þegar hann splæsi í raftæki eða eitthvað slíkt 
takist honum aldrei að læra á þau, sennilega vegna þess að þau séu biluð.

„Já, verstu kaup sem ég hef gert eru klárlega allar tölvur sem ég hef 
keypt mér um ævina. Mér hefur ekki tekist að læra á neina þeirra. Þær 
bara hljóta að hafa verið bilaðar, allar,“ segir Halldór um verstu kaup sem 
hann hafi gert.

Halldór segist hins vegar ákaflega ánægður með plötu- og geisla-
diskasafnið sitt sem hann safnaði saman á þrítugsaldri. „Ég keypti rosalega 
mikið af diskum þangað til ég fór í sambúð og hætti að geta hlustað á 
músík eins og maður. Ég keypti meðal annars um 20 diska með Frank 
Zappa hér og þar í plötubúðum. Það voru góð kaup,“ segir Halldór en 
bætir við að það séu þó varla bestu kaup sem hann 
hafi gert.

„Bestu kaup sem ég hef gert eru klárlega 
mánuður í einkaþjálfun hjá Ceres 4. Ég 
mætti til hans á morgnana í einn mánuð 
og það var alveg gulls ígildi. Það er nú 
orðið svolítið síðan en ég bý enn að 
þessu líkamlega en líka og ekki síst 
andlega. Þetta er trúlega besta fjárfesting 
sem ég hef gert,“ segir Halldór að lokum.

NEYTANDINN:  HALLDÓR GYLFASON LEIKARI

Allar tölvurnar bilaðar

Skyndibitastaðurinn Metro 
veitir nú viðskiptavinum 
upplýsingar um fjölda 
hitaeininga í öllum rétt-
um á matseðlinum. Í einni 
vinsælustu máltíð staðar-
ins, heimsborgara, sem er 
tvöfaldur ostborgari, með 
til dæmis litlum skammti 
af frönskum kartöflum og 
miðstærð af kók, eru sam-
tals 900 hitaeiningar. En 
Metro býður einnig upp á 
úrval máltíða með færri 
hitaeiningum og eru þær í 
svokallaðri grænni línu. 

Siv Friðleifsdóttir alþingismað-
ur fagnar því að viðskiptavinum 
skuli vera greint frá fjölda hita-
eininga í máltíðum veitingastað-
arins Metro. Siv mælti í gær fyrir 
þingsályktunar tillögu um hitaein-
ingamerkingar á skyndibita sem 
hún lagði fram ásamt fleirum. 

Flutningsmennirnir telja tíma-
bært að íslensk stjórnvöld hefji 
samstarf við skyndibitakeðjur hér 
á landi um merkingar á hitaeininga-
innihaldi.

„Mér líst mjög vel á þetta átak 
Metro sem er algjörlega í anda til-
lögunnar. Ég vona að sem flest 
fyrir tæki sem selja skyndibita 
veiti neytendum sams konar þjón-
ustu. Það er mjög mikilvægt fyrir 

neytendur að vita hvað þeir eru að 
kaupa og innbyrða. Ég held að þetta 
muni líka hafa áhrif á vöruúrval. 
Fyrirtæki muni laga sig að því að 
bjóða einnig upp á rétti með lægra 
hitaeiningainnihaldi,“ segir Siv.

Ásgerður Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Metro, segir þings-
ályktunartillöguna hafa verið 
kveikjuna að því að upplýsa neyt-
endur. „Við fengum Fríðu Rún 
Þórðar dóttur næringarráðgjafa í 
lið með okkur og ákváðum að bjóða 
einnig upp á nýja línu sem við köll-
um grænu línuna.“

Í þingsályktunartillögunni sem 
Siv lagði fram í gær segir meðal 

annars að offita sé að verða eitt 
alvarlegasta heilbrigðisvandamál 
hérlendis. Samkvæmt upplýsing-
um frá OECD, Efnahags- og fram-
farastofnuninni, þjáist fimmtungur 
landsmanna af alvarlegustu tegund 
ofþyngdar. Jafnframt að Íslending-
ar séu orðnir fjórða feitasta þjóð 
Evrópu.

Greint er frá því að víða hafi 
mikil umræða átt sér stað um 
skyndibitastaði og að nokkur ríki 
hafi átt samvinnu við þá um að auð-
velda neytendum að átta sig á hita-
einingainnihaldi matarskammtanna 
sem þar eru seldir. Skyndibitakeðj-
urnar í Bandaríkjunum hafa snúist 
frá því að vinna gegn slíkum merk-
ingum yfir í að styðja þær, að því 
er segir í þingsályktunartillögunni. 
Þar segir jafnframt að talið sé að 
í New York neyti viðskiptavinir 
nú þegar um 50 til 100 færri hita-
eininga í hverri veitingahúsaferð 
vegna nýju merkinganna.

 ibs@frettabladid.is

Veitir upplýsingar um fjölda hitaeininga

HEIMSBORGARI Tvöfaldur ostborgari, franskar og kók. Hitaeiningarnar í slíkri máltíð 
skipta mörgum hundruðum.

HOLLUR SKYNDIBITI Fríða Rún Þórðardóttir næringarráðgjafi, Siv Friðleifsdóttir 
þingmaður og Ásgerður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Metró.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heimsborgari (tvöfaldur ostborgari) 495
Ostborgari 299 
Franskar - lítill skammtur 235
Franskar - miðlungsskammtur 340
Franskar - stór skammtur 470
Kók - lítið glas 110
Kók - miðstærð af glasi 170
Kók - stórt glas 215
Úr grænu línunni:
Salatvefja með grænmeti
og grillaðri kjúklingabringu 230    

Fjöldi hitaeininga í skyndibita

54 PRÓSENT  hækkun hefur orðið á kílóverði á harðfiski á síðast-
liðnum fjórum árum, frá því í ágúst 2007 þar til í ágúst á þessu ári.

Það er mjög mikil-
vægt fyrir neytendur 

að vita hvað þeir eru að 
kaupa og innbyrða.

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR 
ALÞINGISMAÐUR
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N1 VERSLANIR:  KÓPAVOGI, HAFNARFIRÐI,  AKUREYRI,  AKRANESI,  ÓLAFSVÍK,  EGILSSTÖÐUM,
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VANDAÐAR VÖRUR Á GÓÐU VERÐI

vr. 063 BE0910936

BETA
TOPPASETT

3/8 6-22mm C16

A Beta

VERÐ ÁÐUR 37.580 KR.

26.306 KR.

vr. 063 700001798

FASTIR LYKLAR
12 stk. sett

8-19

VERÐ ÁÐUR 3.250 KR.

2.275 KR.

vr. 063 700004589

VASALJÓS
með útdregnum

segli

VERÐ ÁÐUR 2.510 KR.

1.757 KR.

vr. 063 700005202-1

SÆTISHLÍF
á framsæti

VERÐ ÁÐUR 2.110 KR.

1.477 KR.

vr. 063 700003534

FJÖLSVIÐSMÆLIR

VERÐ ÁÐUR 3.680 KR.

2.576 KR.

vr. 063 104100262A

LOFTLYKILL
1/2” 

VERÐ ÁÐUR 77.100 KR.

65.535 KR.

vr. 360 0601824800

BOSCH SLÍPIROKKUR
GWS 1400

14-125

VERÐ ÁÐUR 29.900 KR.

20.930 KR.

vr. 889 H0205414

SKRALL 1/2”

VERÐ ÁÐUR 3.950 KR.

2.765 KR.

vr. 889 H03FC012M

 SKRALLLYKLASETT
með lið.

8-19 mm

VERÐ ÁÐUR 26.950 KR.

18.865 KR.

vr. 063 BE1203018

BETA
SKRÚFJÁRNASETT

1203 /D8P-8

VERÐ ÁÐUR 5.305 KR.

3.714 KR.

vr. 063 700004774

SKRALL 3/8”
bæði beint og

T-handfang

VERÐ ÁÐUR 4.160 KR.

2.912 KR.

vr. 7716 1432012000

LOFTPRESSA
330/100-230v

AB 100-338 M

VERÐ ÁÐUR 98.658 KR.

78.926 KR.

 vr. 1123 ZF6827

VINNULJÓS
3,6 NiMh hleðslurafhlaða.

6 klst. ending.

VERÐ ÁÐUR 4.750 KR.

3.498 KR.

Könnun verðlagseftirlits Alþýðusambands 
Íslands, ASÍ, á verði á dekkjaskiptingu, 
umfelgun og jafnvægisstillingu fyrir 
nokkrar tegundir bíla hjá 37 hjólbarða-
verkstæðum víðs vegar um landið síðast-
liðinn mánudag leiddi í ljós að KvikkFix 
í Kópavogi var með lægsta verðið fyrir 
smábíla og meðalstóra fólksbíla. 

Hjá KvikkFix kostaði þjónustan fyrir 
bíla á 14 og 15 tommu stálfelgum 4.650 
kr. Dýrust var þjónustan hjá umboðs aðila 
Toyota á Selfossi þar sem hún kostaði 
6.990 kr. Verðmunurinn var 2.340 kr. eða 
50 prósent. 

Fyrir álfelgu af sömu stærð var þjón-
ustan ódýrust hjá KvikkFix, 4.650 kr. en 

dýrust hjá Pústþjónustu BJB í Hafnarfirði 
þar sem hún kostar 7.450 kr. Verðmunur-
inn er 2.800 krónur eða 60 prósent.

Verð á þjónustu fyrir meðalbíl á 16 
tommu stál- og álfelgum var ódýrust hjá 
KvikkFix í Kópavogi, 4.650 kr. en dýrust 
hjá Kletti í Reykjavík, 7.980 kr. Verðmun-
urinn var 3.330 kr. eða 72 prósent.

Skipting, umfelgun og jafnvægisstilling 
fyrir jeppling á 16 tommu álfelgum var 
ódýrust hjá Toyota á Akureyri þar sem 
hún kostaði 5.900 kr. Dýrust var þjónustan 
hjá Gúmmívinnslunni Reykjavík þar sem 
hún kostaði 9.510 kr. Verðmunurinn var 
3.610 kr. eða 61 prósent. 

Fyrir bíl með stálfelgum af sömu stærð 

var þjónustan ódýrust á 5.500 kr. hjá Dekk-
jalagernum Selfossi en dýrust hjá Bifreiða-
verkstæði Reykjavíkur, 8.694 kr. Verðmun-
urinn var 3.194 kr. eða 58 prósent. 

Mestur verðmunur í könnuninni var á 
þjónustu við dekkjaskipti á jeppa með 18 
tommu álfelgum, að því er kemur fram í 
fréttatilkynningu frá ASÍ. Þjónustan var 
ódýrust hjá Bifreiðaverkstæði SB á Ísa-
firði þar sem hún kostaði 6.913 kr. Dýr-
ust var þjónustan hjá Gúmmívinnslunni í 
Reykjavík þar sem verðið var 12.530 kr. 
Verðmunurinn var 5.617 kr. eða 81 pró-
sent.

Nánari niðurstöður má sjá í töflu á vef 
ASÍ, www.asi.is.

Verðkönnun Alþýðusambands Íslands á dekkjaskiptingu, umfelgun og jafnvægisstillingu fyrir bíla:

Á bilinu 50 til 81 prósents verðmunur er á umfelgun

ÓDÝRASTIR Strákarnir hjá KvikkFix í Kópavogi bjóða 
lægsta verðið á þjónustu fyrir smábíla og meðal-
stóra fólksbíla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vöruöryggisnefnd ESB, sem Ísland er 
aðili að samkvæmt ákvæðum í EES-
samningnum, hefur samþykkt að frá 
og með 17. nóvember næstkomandi 
verður óheimilt að selja og markaðs-
setja sígarettur sem ekki eru sjálf-
slökkvandi. Þetta eru lágmarkskröfur 

sem koma fram í öryggis-
staðlinum um 

vindlinga og mat 
á kviknunareigin-
leikum. Þetta 
kemur fram á vef 
Neytendastofu.
Í staðlinum 

er gerð krafa um 
að bréf sem notað er í 

sígarettur verði þannig samsett að 
hætta á að kvikni í út frá þeim verður 
óveruleg af viðkomandi sofnar út frá 
logandi sígarettu eða hættir að draga 
að sér reykinn. 

Í ríkjum ESB deyja að meðaltali 
tveir til þrír á viku vegna bruna af 
völdum reykinga.  Markmiðið með 
þessum nýju kröfum er í flestum til-
fellum að minnka líkur á eldsvoðum 
og dauðsföllum af völdum logandi 
vindlinga.

■ Öryggi

Sígarettur verða að 
geta slokknað af 
sjálfu sér

GÓÐ HÚSRÁÐ 
Raksápan búin
hárnæring í stað raksápu

Ef þú verður fyrir því óláni að 
raksápan klárast er hægt að nota 
hárnæringu í 
staðinn. Berðu 
hárnæringu 
á skeggið og 
rakaðu þig. 
Hárnæringin 
mýkir upp hárin 
og raksturinn 
verður leikur 
einn.

Evrópusambandið, ESB, hefur ákveðið 
að einungis tannlæknar megi fram-
kvæma tannlýsingar með efnum sem 
innihalda milli 0,1 og 6 prósent af 
virka efninu vetnisperóxíði (H2O2), að 
því er kemur fram á vef Tannlæknafé-
lags Íslands.

Þar segir að ESB hafi þar með 
fylgt eftir tilmælum Evrópu-vísinda-
nefndarinnar um að ítarleg klínísk 
skoðun sé nauðsynleg sem og eftirlit 
tannlæknis sé fyrrgreindur styrkleiki 
notaður. Evrópusamtök tannlækna 
(CED) segja ákvörðunina mikilvæga 
fyrir öryggi sjúklinga þar sem nú sé 
ákveðið hvernig og hverjir eigi að 
framkvæma tannlýsingarmeðferðir 
innan ESB og EES, Evrópska efna-
hagssvæðisins.

■ ESB-reglugerð

Tannlýsing undir 
eftirliti tannlækna
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D-3 vítamín er 
nauðsynlegt fyrir alla
– börn, konur og karla. 

Gildir til 31. október 2011.

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) heim-
ilaði í gær Íslandsbanka að kaupa 
BYR þrátt fyrir að bankinn hafi 
áður hlotið ríkisaðstoð. Auk þess 
veitti stofnunin áframhaldandi 
heimild fyrir 5 milljörðum króna 
víkjandi lánafyrirgreiðslu íslenska 
ríkisins til sameinaðs banka. Þar 
með hafa allir eftirlitsaðilar sem 
þurftu að fjalla um samruna bank-
anna lagt blessun sína yfir hann. 

Það eina sem vantar til þess 
að hann geti gengið í gegn er að 
íslenska ríkið fái lagaheimild til að 
selja hlut sinn í fjármálafyrirtæki. 
Slíka heimild er að finna í frum-
varpi til fjáraukalaga vegna ársins 
2010. Þau verða að öllum líkindum 
afgreidd í desember. Samkvæmt 
upplýsingum úr fjármálaráðuneyt-
inu stendur ekki til að leggja fram 

sérstakt frumvarp sem myndi 
heimila sölu ríkisins á hlut sínum 
í Byr. Því verður allt að tveggja 
mánaða bið á samrunanum.

Í lögum er nú þegar heimild til 
að selja hlut ríkisins í sparisjóðum. 
Sú heimild nær hins vegar ekki til 
Byrs þar sem sparisjóðnum var 
breytt í hlutafélag þegar ríkið tók 
hann yfir í apríl 2010. 

Fjármálaeftirlitið (FME) og 
Samkeppniseftirlitið veittu á 
mánudag samþykki sitt fyrir sam-
runa Íslandsbanka og Byrs. Niður-
staða samkeppnisyfirvalda byggði 
á því að  Byr uppfyllti skilyrði um 
fyrirtæki á fallandi fæti, sem yrði 
órekstrarhæft ef Íslandsbanki 
fengi ekki að kaupa það. Íslands-
banki greiðir á annan tug millj-
arða króna fyrir Byr.  - þsj

Allir eftirlitsaðilar hafa lagt blessun sína yfir kaup Íslandsbanka á Byr:

Ríkið tefur sameiningu bankanna

ÍSLANDSBANKI Eftir að samruni 
bankanna tveggja hefur verið kláraður 
munu núverandi viðskiptavinir Byrs 
verða viðskiptavinir Íslandsbanka.

Þýska flutningslausnafyrirtækið DB Schenker 
hefur opnað skrifstofu á Íslandi. Fyrirtækið 
býður upp á heildarlausnir  á sviði vöruflutninga 
og vörustjórnunar og rekur um 2 þúsund skrif-
stofur í 131 landi. Hjá því starfa alls 90 þúsund 
manns.

Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri DB 
Schenker á Íslandi, segir mikil tækifæri felast í 
samstarfi við fyrirtæki hér á landi. Hann er þess 
fullviss að alþjóðlegt net fyrirtækisins geti komið 
innlendum fyrirtækjum að góðum notum. Þeim 
verði nú tryggð sama þjónusta og DB Schenker 
býður um allan heim.

DB Schenker er stærsta fyrirtæki í Evrópu á 
sviði flutninga á landi og í lestarflutningum. Þá 
er það númer tvö á heimsvísu í flutningum með 
flugi og númer þrjú á heimsvísu í sjóflutningum. 

Ingvar Nilsson, framkvæmdastjóri DB 
Schenker á Norðurlöndunum og í Bretlandi, segir 
fyrirtækið vilja tengja íslenska markaðinn við 
alþjóðlega starfsemi fyrirtækisins. Það sérhæfi 
sig í að finna hagkvæmustu flutningsleiðir fyrir 

fyrirtæki og bjóði þeim að fylgjast með staðsetn-
ingu sendinga hvar sem er í heiminum.

Skrifstofan hér á landi mun einbeita sér að því 
að sinna þjónustu við inn- og útflytjendur á Íslandi 
en auk þess verður hér byggð upp þekkingarmið-
stöð fyrirtækisins á sviði frystiflutninga. - mþl

Alþjóðlega flutningslausnafyrirtækið DB Schenker opnar skrifstofu í Reykjavík:

Stórt flutningafyrirtæki opnar á Íslandi

DB SCHENKER Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri DB 
Schenker á Íslandi, (til vinstri) ásamt lykilstarfsmönnum frá 
skrifstofum fyrirtækisins í Svíþjóð og Þýskalandi.

Félag í 100% eigu Arion banka 
jók hlutafé í Pennanum á Íslandi 
um 200 milljónir króna hinn 21. 
september síðastliðinn. Greitt var 
fyrir hina nýju hluti með reiðufé. 

Nýi Penninn, sem var stofnaður 
í apríl 2009, tapaði rúmum millj-
arði króna á árunum 2009 og 2010 
þrátt fyrir að skuldir upp á um 8 
milljarða króna hafi verið skild-
ar eftir í þrotabúi gamla Pennans 
og að Arion banki hafi breytt um 
1,2 milljarða króna skuld í hlutafé 
þegar félagið var sett á fót.  

Eigið fé Pennans var ekki orðið 
neikvætt þegar ákvörðun um 
hlutafjárinnspýtinguna var tekin, 
en rekstur félagsins hefur þó verið 
þungur, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. 

Arion banki tók yfir Pennann 
ehf. í lok mars 2009. Skömmu síðar 
stofnaði bankinn nýtt félag utan 
um rekstur Pennans á Íslandi. 
Hið nýja félag á og rekur versl-
anir Eymundsson, Pennans, Grif-
fils og Islandia. Samhliða var tæp-
lega 1,2 milljarða króna skuld við 
Arion banka breytt í hlutafé. Þetta 
var gert með blessun Samkeppnis-
eftirlitsins. Í ákvörðun þess kom 
fram að Penninn sé talinn hafa 
háa markaðshlutdeild og sterka 
stöðu í sölu á meðal annars bókum 
og tímaritum. Þar segir einnig að 
tilgangur Arion banka sé „ekki sá 
að eiga og reka fyrirtækið til lang-
frama“. Penninn er þó enn í eigu 

Arion banka tveimur og hálfu ári 
eftir að ákvörðun Samkeppnis-
eftirlitsins var birt. 

Eignir að andvirði 2,4 milljarð-
ar króna voru færðar yfir í nýja 
félagið og skuldir upp á 1,9 millj-
arða króna fylgdu einnig með. 
Rúmur helmingur þeirra skulda 
voru viðskiptaskuldir, að mestu 
við birgja. Sú ákvörðun að taka 
yfir þær skuldir var tekin til þess 
að valda birgjunum sem minnstu 
tjóni og halda þannig mikilvæg-
um viðskiptasamböndum við. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Arion 
banka var sú ákvörðun þó veru-
lega íþyngjandi fyrir efnahag 
Pennans. 

Til viðbótar við þetta lánaði 
Arion banki síðan Pennanum 500 
milljónir króna í febrúar 2010 sem 
notaðar voru til að greiða skuld 
hans við þrotabú Kaupþings og 
yfirdráttarskuld. Eignabjarg, eign-
arhaldsfélag í 100% eigu Arion 
banka, hefur haldið utan um eign 
bankans í Pennanum. 

Skiptum á þrotabúi gamla Penn-
ans, sem var endurnefnt GPI ehf. 
eftir þrot, lauk í ágúst síðastliðn-
um. Ógreiddar kröfur í búið námu 
nærri 7,5 milljörðum króna. For-
gangs- og veðkröfur greiddust 
en almennir kröfuhafar fengu 
einungis um 42 milljónir króna 
saman lagt í sinn hlut. Langstærsti 
kröfuhafi Pennans var skilanefnd 
Kaupþings.  thordur@frettabladid.is

Tap Pennans 
milljarður á 
tveimur árum
Hlutafé í Pennanum var aukið um 200 milljónir í 
lok september. Félag í 100% eigu Arion skráði sig 
fyrir því og greiddi í reiðufé. Reksturinn í bata. 

EYMUNDSSON Penninn opnaði nýja Eymundsson-verslun á Skólavörðustíg nokkrum 
mánuðum eftir að Arion banki hafði tekið félagið yfir. 

Staðan á ritfangamarkaði er um margt sérstök. Utan Pennans eru helstu 
aðilarnir á þeim markaði A4 og Office 1. A4 varð gjaldþrota árið 2009 og 
reksturinn settur inn í nýtt félag, A4 Skrifstofa og skóli ehf. Það félag var 
síðan selt á um 300 milljónir króna til Björg slhf., fagfjárfestasjóðs í eigu 
skilanefndar Sparisjóðabankans sem rekinn er af Arev verðbréfum. Hið nýja 
A4 tapaði 95,5 milljónum króna á árinu 2010 og eigið fé fyrirtækisins um 
síðustu áramót var 55 milljónir króna. 

Félagið sem átti Office 1 fór í greiðslustöðvun um mitt ár 2009. Rekstur-
inn var settur inn í nýtt félag og seldur til fyrrum stjórnenda og eigenda 
félagsins síðasta sumar eftir opið söluferli. Kaupverðið var ekki gefið upp. 
Hið nýja félag hefur ekki gefið út ársreikning, enda stofnað í ár. Samkvæmt 
síðasta birta ársreikningi gamla Office 1 (sem nú heitir Tékklistinn ehf.) 
skuldaði félagið 826 milljónir króna í lok árs 2009. 

Allir stærstu urðu gjaldþrota

Íslenski tölvuleikjaframleið-
andinn CCP hefur sagt upp 20 
prósentum starfsmanna sinna. 
Starfsmönnum á skrifstofu fyrir-
tækisins í Atlanta fækkar um 80 
og um 34 í Reykjavík.

Uppsagnirnar eru liður í skipu-
lagsbreytingum hjá CCP. Hyggst 
fyrirtækið einbeita sér að áfram-
haldandi þróun sinnar helstu 
vöru, EVE-Online, og að þróun 
leiksins DUST-514 sem koma á 
út á næsta ári. Hins vegar verð-
ur hægt á þróun leiksins World of 
Darkness sem CCP hefur einnig 
unnið að.

„Þessi ákvörðun er tekin með 
hliðsjón af markaðsaðstæðum, 
mati okkar á því hvar tækifæri 
fyrirtækisins liggja og hvar 
kröftum okkar er beitt á áhrifa-
ríkastan hátt,“ segir Þorsteinn 

Högni Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri viðskiptaþróunar hjá CCP.

Þorsteinn segir að starfsmönn-
um við þróun EVE-Online og 

DUST-514 fækki ekki við þessar 
aðgerðir. Þvert á móti sé stöðu-
gildum við þróun DUST-514 fjölg-
að. Aukinn kraftur verði svo færð-
ur í þróun World of Darkness á ný 
í kjölfar þess að  DUST-514 kemur 
út á næsta ári.

Í tilkynningu frá CCP segir að 
gripið hafi verið til þessara ráð-
stafana þar sem komið hafi í ljós 
að fyrirtækið hafi verið með of 
mikið í gangi á sama tíma miðað 
við stærð. Þá er lögð áhersla á að 
áskrifendum að EVE hafi fjölgað 
síðastliðið ár og að þróun World 
of Darkness hafi ekki verið hætt, 
heldur einungis hægt á henni.

Loks kemur fram í tilkynning-
unni að fyrirtækið muni í sam-
starfi við viðeigandi stofnanir 
veita þeim sem nú missa vinnuna 
aðstoð við að finna ný störf. - mþl

Um 20 prósentum starfsmanna sagt upp við skipulagsbreytingar hjá CCP:

CCP segir upp fjölda starfsmanna

EVE-ONLINE Áskrifendum að EVE-
Online hefur fjölgað ár frá ári frá því að 
leikurinn kom út árið 2003.

FLEIRI HÖFÐU ATVINNU  hér landi á þriðja ársfjórðungi þessa árs en á sama tíma í fyrra.1.600



SKANNAÐU KÓÐANN 
FYRIR NÁNARI UPPLÝSINGAR

BERÐU UMHYGGJU 
FYRIR BEINUNUM
20. OKTÓBER ER ALÞJÓÐLEGUR DAGUR BEINVERNDAR

Laugardaginn 22. október verður gengið fyrir beinin 
á 20 stöðum um land allt. 

Göngurnar eru í samstarfi við kvenfélögin á hverjum 
stað. Nánari upplýsingar er að finna á beinvernd.is.

Nýr fræðslubæklingur um beinvernd kemur út 
í tilefni dagsins. Þeir sem hafa áhuga á að fá 
bæklinginn hafi samband við Beinvernd. 
Bæklingnum verður einnig dreift í göngunni.

WWW.BEINVERND.IS

WWW.WORLDOSTEOPOROSISDAY.ORG 

GÖNGUM FYRIR BEININ

HREYFING, KALK OG D-VÍTAMÍN
ERU ÞRÍR LYKLAR AÐ HEILBRIGÐUM BEINUM
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Brostu í gegnum flensutímabilið.

 
Frískandi hálsbrjóstsykur með gæðasólhatti og sólberjum.

30% afsláttur*

Bragðgóð vörn

*gildir til 11.11.2011

Í 
umræðum um ráðningu nýs forstjóra Bankasýslu ríkisins 
hefur Páll Magnússon, bæjarritari í Kópavogi, sem var ráðinn 
til starfans, mátt þola alls konar ómaklega gagnrýni. Páll hefur 
ekki gert neitt rangt; hann sótti bara um starf og var ráðinn. 
Ekki verður séð að pólitísk tengsl eða klíkuskapur hafi ráðið 

neinu um niðurstöðuna. Ráðningin er þó gagnrýni verð en sú gagn-
rýni á að beinast að öðrum.

Það liggur nokkurn veginn 
í augum uppi að sá sem stjórn 
Bankasýslunnar réði til starfans 
er ekki réttur maður í starfið. 
Þar skiptir tvennt mestu máli.

Annars vegar verður ekki séð 
að hann uppfylli skilyrði laganna 
um Bankasýsluna, um að for-

stjórinn eigi að hafa „sérþekkingu á banka- og fjármálum“. Nám 
hans snýr ekki að þeirri starfsemi og ekki starfsreynslan heldur 
nema að mjög takmörkuðu leyti. Í starfi aðstoðarmanns viðskipta-
ráðherra verður ekki til sérþekking á bankaheiminum.

Þetta atriði skiptir máli. Eins og Jón Steinsson hagfræðingur 
bendir á í grein í Fréttablaðinu í gær verða þeir sem hafa eftirlit 
með fjármálageiranum að búa yfir þeirri reynslu og þekkingu að 
þeir séu jafnokar þeirra sem starfa í geiranum. Upp á það vantaði 
fyrir hrun og afleiðingarnar eru þekktar.

Hins vegar eru það tengsl Páls við einkavæðingu ríkisbankanna 
á sínum tíma (hann var aðstoðarmaður viðskiptaráðherra þegar 
hún fór fram) sem gera það að verkum að stjórn Bankasýslunnar 
hefði ekki átt að taka þá ákvörðun sem hún tók. Í ljósi þess sem 
síðan hefur fram komið; óyggjandi vísbendinga um óeðlileg pólitísk 
afskipti af einkavæðingarferlinu og hörmulegra örlaga hinna einka-
væddu banka; átti ekki að velja til starfans neinn sem tengdist 
pólitíkinni í kringum söluferlið á sínum tíma. 

Þá skiptir í raun engu máli hvort Páll gerði nokkuð rangt í því 
ferli. Þetta er spurning um trúverðugleika stofnunar, sem mun á 
næstunni hefja undirbúning að sölu á eignarhlut ríkisins í fjármála-
fyrirtækjum.

Að sumu leyti var stjórn Bankasýslunnar ekki öfundsverð af 
hlutskipti sínu við ráðningu forstjóra. Tiltölulega fáir sóttu um 
embættið, eða níu. Þar af reyndust tveir augljóslega ekki uppfylla 
hæfisskilyrði og þrír drógu umsóknina til baka, væntanlega vegna 
þess að þeir vildu ekki að nöfn þeirra yrðu birt en sú regla fælir 
margt hæft fólk frá því að sækja um störf á vegum hins opinbera.

Stjórnin hafði því ekki úr mörgum hæfum umsækjendum að velja. 
Hugsanlega skýrist það af því hvað það var augljóst þegar Elín Jóns-
dóttir, fráfarandi forstjóri Bankasýslunnar, lét af störfum að hún 
var afar óánægð með að fjármálaráðherra hefði hvorki látið henni 
í té starfsfólk né fjárveitingar til að standa almennilega að undir-
búningi sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Engin 
breyting hefur orðið á þeim aðbúnaði Bankasýslunnar.

Ekkert af þessu boðar gott um framhaldið. Það þarf að vanda 
mjög til þess þegar eignarhlutir ríkisins í bönkum og sparisjóðum 
verða seldir og koma í veg fyrir að mistök fortíðarinnar verði endur-
tekin. Trúverðugleiki er lykilatriði – en honum er ekki fyrir að fara.

HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Fyrir nokkrum áratugum varð til hin 
fullkomna íslenska aðferð til að steypa 

fólki í skuldir með hjálp verðbólgunnar. 
Verðtryggingu var komið á. Eftir sitja 
íslenskir skuldarar að drukkna í feni þess 
fyrirbæris.

Fjölmargir íslenskir stjórnmálamenn 
hafa talað fyrir afnámi verðtryggingar-
innar. Þrátt fyrir það gerist afskaplega 
lítið. Þegar meira að segja Jóhanna Sig-
urðardóttir fékk gullið tækifæri í kjölfar 
hrunsins til að aftengja vísitölu neyslu-
verðs vegna forsendubrests brást henni 
kjarkur frammi fyrir svonefndum sér-
fræðingum, sem margir hafa hagsmuna 
að gæta af viðhaldi verðtryggingar.

Því er ekki að undra að fyrir stuttu var 
ég spurð: „Af hverju koðna allir niður í 
baráttunni gegn verðtryggingunni?“ Svar-
ið er að þetta snýst um mikla hagsmuni. 
Þeir sem skulda verðtryggt eru líklegri til 
að vera yngri, muna síður eftir verðbólgu-
tímunum og skulda mikið í eigin húsnæði. 
Þeir sem eiga verðtryggt eru væntanlega 
líklegri til að vera eldri, muna betur eftir 
áhrifum óðaverðbólgu og skulda lítið í 
eigin húsnæði.

Þessir hagsmunir hafa ítrekað tekist á.
„Lausnirnar“ hafa aftur og aftur sýnt 

hvaða hagsmunir hafa haft betur, hags-
munir fjármagnseigenda. Til dæmis var 
einfalt að aflétta verðtryggingu launa 
þar sem hún var talin verðbólguhvetjandi 
með víxlhækkunum verðlags og launa – 
þótt bent hafi verið á að sama megi segja 
um verðtryggingu skulda. Einnig mátti 
breyta viðmiðunarvísitölu til að auðvelda 
skuldurum að greiða af lánum sínum sbr.
greiðslujöfnunarvísitalan.

Engin sanngirni liggur í að leggja 
þyngstu byrðarnar á kynslóðina sem 
byggir upp lífeyrissjóðina með greiðslu 
iðgjalda í sjóðina og skatts til að fjár-
magna lífeyri þeirra sem ekki hafa áunnið 
sér rétt til greiðslu úr sjóðunum, þá kyn-
slóð sem einna helst tekur verðtryggðu 
lánin. Engin sanngirni liggur heldur í því 
að skerða lífeyri þeirra sem þegar hafa 
hafið töku hans. Allra síst liggur sann-
girni í viðvarandi verðbólgu, sem verð-
tryggingin viðheldur þegar stýritæki 
Seðlabankans virka ekki.

Það er kominn tími til að leita sátta á 
milli kynslóða, sátta á milli skuldara og 
fjármagnseigenda.

Hættum að koðna niður frammi fyrir 
óvininum. Vinnum saman að því að 
afnema verðtrygginguna, með Plani B.

Plan B á verðtrygginguna
Fjármál

Eygló 
Harðardóttir
alþingismaður

Réttur maður var ekki ráðinn í 
starf forstjóra Bankasýslunnar.

Spurning um 
trúverðugleika

Bönn eru ekki bönn
Þingsályktunartillaga Sivjar Friðleifs-
dóttur um varnir í tóbaksmálum var 
til umræðu á Alþingi í gær. Meðal 
hugmynda í tillögunni er að tóbak 
verði aðeins selt í apótekum. Í 
greinar gerð segir fyrst frá því að tillag-
an hafi áður verið lögð fram og vakið 
mikla athygli innanlands og utan. Þá 
er sá varnagli sleginn að tillögunni 
sé ekki beint gegn reykingafólki. 
Siv hjó í þennan sama knérunn 
í umræðum þegar hún sagði 
það ekki „fela í sér nein boð 
og bönn að setja tóbakið inn í 
apótekin“. Þetta er athyglisverð 
nálgun. Ríkissjóður fékk 7 
milljarða króna í kassann 

í fyrra við sölu tóbaks, sem hægt er 
að nálgast víða. Að takmarka aðgengi 
fólks að löglegri vöru hlýtur að 
beinast gegn neytendum vörunnar.

Ekki minnst á Bakka
Ákvörðun Alcoa um að hætta við 
álver á Bakka hefur hlotið mikla 
umfjöllun hér á landi og hafa 
margir farið mikinn um afleiðingar 

ákvörðunarinnar. Þeim mun 
sérkennilegra er að ekki er 
mikið fjallað um málið á 
heimasíðu Alcoa, hvorki 
móðurfélagsins né þeirri 
íslensku. Ekki er að sjá að 

ákvörðunin þyki 
fréttnæm þar.

Sérkennileg skýrsla
Ríkislögreglustjóri sendi innan-
ríkisráðuneyti athugasemdir sínar, 
vegna ábendingar Ríkisendur-
skoðunar um kaup embættisins 
í tveimur skjölum. Fremst má sjá 
áhrifamiklar ljósmyndir af óeirða-
lögreglumönnum við Alþingishúsið 
og brennur bál á annarri myndinni. 

Í annarri skýrslunni, viðauka, 
er síðan að finna 16 síðna 
uppskrift úr fjölmiðlum um 
málið. Það hlýtur að teljast 
skrýtið því varla kemur fjöl-
miðlaumfjöllun málinu við. 
Annaðhvort fóru menn eftir 

lögum eða ekki.
 kolbeinn@frettabladid.is
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Nánar á www.askja.is

 

                            Fjármögnun býðst fyrir allt að 10 ára gamla bíla  ·  Allt að 60% fjármögnun 
 Jafnar greiðslur á samningstíma  ·   Lánstími allt að 7 ár  ·  Engin stimpil- eða 
 þinglýsingargjöld  ·  Nánar á ergo.is.

 
 

Kia cee’d
árg. 2010, ekinn 36 þús. km
1400cc, bensín, beinsk. 

 

Verð kr. 2.260.000

Mánaðarleg afborgun kr. 29.290
miðað við 678.000 kr. útborgun og lán til 72ja mánaða 

 
 

Verð kr. 1.990.000

Toyota Yaris 
árg. 2010, ekinn 39 þús. km
1000cc, bensín, beinsk. 

 
 
 

 
 

Verð kr. 2.890.000

Toyota Avensis 
árg. 2006, ekinn 80 þús. km
1998cc, bensín, sjálfsk. 

 
 
 

Mánaðarleg afborgun kr. 25.890
miðað við 597.000 kr. útborgun og lán til 72ja mánaða 

Mánaðarleg afborgun kr. 36.990
miðað við 1.156.000 kr. útborgun og lán til 60 mánaða 

6 ár eftir

af ábyrgð! Hlaðinn 

aukabúnaði!

Aðeins 25.890 

kr. á mánuði

Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík
Sími 590 2100 · askja.is

Þegar litið er til framtíðar er 
oft rætt um Rússland sem eitt 

hinna rísandi velda. Landið er 
með Kína, Indlandi og Brasilíu 
eitt svonefndra BRIC-ríkja sem 
tíska er að telja næstu efnahags-
stórveldi heimsins. Ný staðfesting 
á stöðu Pútíns, samhliða dýpkandi 
forustukreppu á Vesturlöndum, 
hefur orðið tilefni til umræðna 
um stöðugleikann í Rússlandi og 
meintan styrk í ríkisstýrðu hag-
módeli þar eystra. 

Rússland skiptir máli fyrir 
Íslendinga. Við teljum Rússa til 
vina og höfum lengi átt góð við-
skipti og samskipti við þá. Þau 
gætu vaxið með breyttum aðstæð-
um á norðurslóðum. Enn stærra 
er að þróun Rússlands er lykil-
atriði fyrir framtíð Evrópu. Sumir 
óttast vaxandi styrk landsins en 
hér verður því haldið fram að 
hættur felist í veikleikum ríkisins 
en ekki styrk þess.       

Minnkandi
Rússland hefur lengi verið risinn 
í Evrópu að stærð og fjölmenni. 
Rússum hefur hins vegar fækk-
að í tuttugu ár og það um hátt í 
íbúatölu Svíþjóðar á röskum ára-
tug. Færri búa nú í Rússlandi en 
í Bangladess að ekki sé minnst á 
Pakistan. Efnahagslega er Rúss-
land orðið minna en Brasilía og 
mun minna en Indland. Landið 
framleiðir álíka og Spánn og 

aðeins nokkru meira en S-Kórea, 
sem er þó minna land en Ísland. 

Framleiðsla á mann í Rússlandi 
er svipuð og í Tyrklandi og lík 
því algenga í S-Ameríku. Litlar 
líkur eru á því að Rússland verði 
stærra hagkerfi en Ítalía næstu 
árin. Þrátt fyrir kreppu í Evrópu 
er ólíklegt að kaupmáttur Rússa 
nái kaupmætti Portúgala eða Pól-
verja í náinni framtíð. Þrátt fyrir 
afar lélegt menntakerfi í Brasilíu 
er atvinnulíf þar syðra að komast 
á hærra tæknistig en það rúss-
neska. Venjulegur Tyrki er að 

verða ríkari en venjulegur Rússi. 
Rússland er hvorki uppspretta 
efnahagslegra yfirburða né fyrir-
mynda. 

Veikt
Rússneska hagkerfið einkennist af 
einföldum hráefnabúskap, ójafn-
vægi, ósveigjanleika, spillingu og 
lítilli nýsköpun. Undantekningar 
eru til, vaxandi hugbúnaðargeiri 
þar á meðal. En það er verðhækk-
un á hráefnum sem hefur knúið 
hagvöxt landsins síðari ár. Nú 
sér fyrir endann á því. Innflutn-
ingur hefur mætt aukinni eftir-
spurn vegna hráefnagróða en iðn-
aður hefur dregist aftur úr og er 
lítið samkeppnisfær við umheim-
inn. Stoðkerfi atvinnulífsins eru í 
molum og lítil þróun er í tækni og 
vísindum. Rússar geta enn búið 
til flókin vopn en Brasilía smíðar 

nú fleiri farþegaflugvélar. Lélegir 
innviðir í menntun, heilbrigðis-
kerfi og samgöngum hamla mjög 
þróun atvinnulífs og samfélags. 

Rússland er líka veikt á pólit-
íska sviðinu. Pólitíkin einkennist 
síst af gagnsæi, sjálfbærni, 
ábyrgð og lýðræði sem eru undir-
stöður heilbrigðs samfélags og 
sjálfbærs efnahags. Landið er 
varla réttarríki, spilling og ofríki 
ræður en réttur víkur. Draumar 
valdamanna í utanríkispólitík eru 
líka oft martraðir fyrir nágranna 
landsins. Völd Rússa í heims-

málum byggjast mest á afli þeirra 
til að hræða nágranna sína.       

Greipar fortíðar
Leiðtogar Rússa eru sem fangar 
fortíðar. Hrun Sovétríkjanna var 
þeim hvorki fagnaðarefni né lexía 
um gildi lýðræðis og opins sam-
félags heldur stórkostlegt áfall sem 
þeir vilja helst bæta úr með því að 
gera Rússland að heimsveldi. Þeir 
vilja að Rússland sé mótvægi við 
Vesturlönd og að Rússar ráði sem 
mestu í löndum hinna föllnu Sovét-
ríkja. 

Slík endurreisn byggir ekki 
á annarri sýn á mannfélagið en 
pólit ískri valdahyggju og þjóð-
rembu. Hún er því dæmd til að 
valda vandræðum og mest fyrir 
Rússa sjálfa. Stjórn Pútíns hefur 
ekki efnahagslegar eða pólitískar 
fyrirmyndir að bjóða. Heimsveldi 

eru líka dýr og verða ekki rekin 
á grunni hagkerfis sem snýst um 
að koma gróða af hráefnum í vasa 
pólit ískrar yfirstéttar. Þessi staða 
er ekki aðeins sorgleg fyrir Rússa 
heldur einnig fyrir Evrópu sem 
yrði stórum ríkari á öllum sviðum 
ef Rússar vildu vera með í opnu 
samfélagi álfunnar.    

Vestrið er ekki vandinn
Sumir í kringum Pútín vita vel að 
Vestrið er ekki vandi Rússa og að 
þjóðremba er heimskulegt svar 
við öllum spurningum. Fátt bendir 
þó til nýrrar stefnu innanlands 
eða gagnvart jöðrum Rússlands 
og nágrönnum. Margir ráðamenn 
vita að bæði efnahagslegum og 
pólitískum vanda landsins má í 
mikilvægum greinum lýsa sem 
skorti á þróun til evrópskra siða í 
efnahagslífi og pólitík. Þeir vita að 
Evrópa þarfnast Rússlands en líka 
að Rússland þarfnast Evrópu þó 
enn meira. 

Vonir um breytingar hafa hins 
vegar brugðist að undanförnu. 
Hættan er að því lengur sem 
dregst að opna stjórnmál, hagkerfi 
og hugarheim Rússlands, því sterk-
ari verði þeir og fleiri sem eiga sín 
forréttindi undir áframhaldandi 
lokun lands, hugarheims og stjórn-
mála. Staðreyndin er hins vegar sú 
að Pútín nýtur raunverulegra vin-
sælda í Rússlandi og næði líklega 
kjöri hvernig sem kosið væri. Það 
segir sína sögu um vanda þessarar 
miklu menningarþjóðar. 

Reynsla heimsins sýnir hins 
vegar líka að vinsældir spilltra 
valdstjórna geta horfið býsna 
hratt. Líklega jafnsnemma þar 
eystra og Rússar fá loksins trú á 
pólitík. Og vaxa upp úr því að láta 
hræða sig með því útlenda.

Rússland skiptir máli fyrir Íslendinga. Við 
teljum Rússa til vina og höfum lengi átt 
góð viðskipti og samskipti við þá.

Rússland og framtíðin
Í DAG

Jón Ormur 
Halldórsson
dósent

AF NETINU

Kanntu annan?
Nú segir hinn nýi 
samráðsaðall, 
að „svigrúmið“ 
til afskrifta á 
skuldum 
heimilanna sé 
fullnýtt og ætlast 

til að við trúum því. Stað-
reyndin er hins vegar sú að lítið 
sem ekkert hefur í raun verið 
afskrifað. Það er ekki einu sinni 
búið að skila því illa fengna fé, 
sem bankarnir eignuðu sér í 
gengistryggðu lánunum. 

Endurútreikningur þeirra sýnir 
það svart á hvítu. Ég hef nýlega 
séð dæmi um 9 milljón króna 
lán, sem tekið var í árslok 2005. 
Skilvíslega hefur verið greitt af 
því láni í næstum sex ár. Eftir 
endurútreikning Íslandsbanka 
stendur lánið í 11,5 milljónum 
þrátt fyrir að búið sé að greiða 
af því 4,7 milljónir. Þetta er 
ekkert annað en rán!

Nú verðum við að passa að 
þrjótarnir komist ekki undan 
með ránsfenginn eins og þeir 
eru að reyna að gera með því 
að tekjufæra innistæðulaust 
endurmat á lánasöfnum sínum 
í stað þess að láta afsláttinn 
ganga til skuldara eins og 
neyðarlögin ætlast til. 

Það verður að passa að 
bankarnir fái ekki að greiða út 
þennan pappírshagnað í arð til 
hrægammanna á Wall Street. 
Það þarf nefnilega að nota 
hann í afskriftir hér á Íslandi.

Þegar samráðsaðallinn segir 
allt „svigrúm“ til afskrifta fullnýtt 
segjum við: Kanntu annan?
pressan.is/pressupennar/
LesaOlafArnarson
Ólafur Arnarson



Eymundsson.is

LÁTTU TAKA 

MYND AF ÞÉR MEÐ

MINNSTA MANNI

Í HEIMI

3.499*
TILBOÐ KRÓNUR

Fullt verð 4.999 kr.

*Gildir aðeins í dag,

20. okt.
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Hinn 19 ára gamli Khagendra Thapa Magar frá Nepal er aðeins 56 sm á hæð. 
Hann er staddur á Íslandi í tilefni af útkomu bókarinnar RIPLEY’S ÓTRÚLEGT EN SATT!

Bókin er á pínulitlu verði í verslunum Eymundsson, aðeins í dag, fimmtudaginn 20. október.

Komdu og hittu hann
í Eymundsson í Kringlunni 
kl.12 eða í Smáralind kl.17
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NÝTT KORTATÍMABIL

Þegar fjórtán þúsund Hafn-
firðingar mótmæltu í byrjun 

árs 2009 þeim áformum þáver-
andi heilbrigðisráðherra, Guð-
laugs Þórs Þórðarsonar, að skerða 
sjúkraþjónustu á St. Jósefsspít-
ala í Hafnarfirði bjóst enginn við, 
að það yrði síðar hlutskipti ráð-

herra í velferðarstjórn, Guðbjarts 
Hannes sonar, að taka ákvörðun 
um lokun St. Jósefsspítalans og 
það gegn hans eigin fyrri fyrir-
heitum um áframhald þeirrar 
starfsemi spítalans, sem nú hefur 
verið tekin ákvörðun um að hætta. 

En í yfirlýsingu ráðherrans, sem 
hann sendi frá sér 31. janúar sl. og 
kynnt var á bæjarstjórnarfundi 
12. október sl. felst viðurkenning 
hans á því, að legudeild almennra 
lyflækninga verði áfram í hús-
næði St. Jósefsspítalans. Forveri 
ráðherrans, Ögmundur Jónasson, 
hafði einmitt lagt áherslu á slíka 
nýtingu spítalans. 

Það er óþolandi, að ráðherra 
svíki fyrri fyrirheit sín í máli því, 
sem hér um ræðir og óverjandi að 
leggja niður alla starfsemi á virtri 
sjúkrastofnun, sem í 85 ár hefur af 
viðurkenndum myndarbrag þjónað 
Hafnfirðingum og ótal fleirum.

Ólögmæt ráðstöfun
Samkvæmt þinglýstu afsali á 
Hafnarfjarðarbær 15% eignar-
hluta í St. Jósefsspítalanum. Sá 
hluti var keyptur á þeim forsend-
um St. Jósefssystra við sölu spít-
alans, að áfram yrði sjúkrahúss-
rekstur í húsnæði spítalans. Það 
vildi bærinn tryggja með kaupum 
sínum á eignarhlutanum. Þar sem 
húsnæði spítalans er í sameign 
bæjarins og ríkissjóðs bar við-
komandi ráðherra að mínum dómi 
skylda til að hafa samráð við bæj-
aryfirvöld um það áform sitt að 
breyta nýtingu húsnæðisins með 
því að leggja þar niður alla sjúkra-
þjónustu.

Bæjarstjóri upplýsti á fundi 
bæjarstjórnar 12. október sl., að 
hann hefði fyrst í fréttum útvarps 

kvöldið áður heyrt um ákvörðun 
ráðherrans að loka ætti St. Jósefs-
spítalanum. Framkoman gagnvart 
Hafnarfjarðarbæ í þessu máli er 
óafsakanleg og ráðstöfunin að 
ljúka allri starfsemi spítalans án 
samþykkis eða samráðs við bæinn 
sem meðeiganda er að mínu mati 
ólögmæt.

Óvirðing sýnd St. Jósefssystrum
Þegar St. Jósefssystur seldu spítal-
ann árið 1987 eftir 60 ára rekstur, 
sem mótaðist af hagsýni og fórn-
fýsi, fór salan fram á þeim for-
sendum systranna, að „spítalinn 
yrði áfram rekinn með svipuðu 
sniði og verið hafði“ eins fram 
kemur í skráðum heimildum. Var 
mér sem ráðgjafa systranna við 
söluna og í stjórn spítalans um 
árabil vel kunnugt um þá áherslu 
systranna, að spítalinn gegndi 
áfram sama hlutverki og verið 
hafði allt frá stofnun hans árið 
1926.

Þegar gengið var frá sölu spítal-
ans féllst þáverandi heilbrigðis-
ráðherra, Ragnhildur Helgadóttir, 

og Þorsteinn Pálsson fjármála-
ráðherra á þá eindregnu ósk 
bæjar yfirvalda í Hafnarfirði, að 
starfsemi spítalans skyldi haldið 
áfram á sem flestum sviðum. Að 
ætla sér nú að leggja niður alla 
starfsemi St. Jósefsspítalans yrði 
því á sinn hátt svik við St. Jósefs-
systur og óvirðing við minningu 
þeirra.

Engan veginn er ljóst, að ráð-
herra getið sparað ríkissjóði pen-
inga með því að leggja niður núver-
andi starfssemi á St. Jósefsspítala 
og flytja á aðra staði. Þá er ekkert 
tillit tekið til annarra verðmæta, 
sem við það glatast og aldrei verða 
metin til fjár. Hér er átt við mikil-
vægi nærþjónustu og það örugga 
athvarf, sem St. Jósefs spítali hefur 
verið okkur Hafnfirðingum og 
mörgum fleiri og ekki síst þann 
einstaka anda, sem ætíð hefur ríkt 
á spítalanum og rekja má beint til 
Jósefssystranna og þeirra fórn-
fúsa og kærleiksríka líknarstarfs. 
En orð fer af því, hversu frábær og 
persónuleg öll hjúkrunarþjónusta 
hefur ætíð verið á St. Jósefsspítala. 

Áskorun til þingmanna
Hér með er skorað á þingmenn að 
hindra, að atlagan að St. Jósefs-
spítala takist og með því standa 
vörð um þá mikilvægu hags-
muni sjúklinga að fá áfram notið 
ómetan legrar aðhlynningar á þeim 
spítala, sem er eitt besta og elsta 
sjúkrahús landsins, sameiginlegt 
hjarta og stolt okkar Hafnfirðinga.

Atlagan að St. Jósefsspítala
Heilbrigðismál

Árni 
Gunnlaugsson
lögmaður

Samkvæmt þinglýstu afsali á Hafnar-
fjarðarbær 15% eignarhluta í St. Jósefs-
spíalanum. Sá hluti var keyptur á þeim 

forsendum St. Jósefssystra við sölu spítalans, að áfram 
yrði sjúkrahússrekstur í húsnæði spítalans.

Máttur samvitundar

Við hjónin fórum að velta 
fyrir okkur grein í Frétta-

blaðinu þann 14. október sl. eftir 
Pawel Bartoszek, þar sem því er 
haldið fram að kirkjan sé ekki 
leiðarljós í siðferðisefnum. Nú 
yrði það hrokafullt af okkur að 
halda því fram að hún sé það á 
sama hátt og það getur falið í sér 
sama hroka að halda því fram að 
hún sé það ekki. Það virkar víst 
aldrei vel þegar við alhæfum um 
sérstök mál og stofnanir í sam-
félaginu.

Við veittum því athygli í 
umræddri grein að spurt var 
hvort Þjóðkirkjan eða önnur 
trúfélög væru marktæk þegar 
kemur að því að vísa veginn í 
siðferðisefnum, trúleysingjanum 
fyndist það ekki, en hver yrði þó 
að gera það upp við sig. Það virð-
ist vera þannig í allri í umræðu-
hefð í dag að það skortir samtal 
og samstarf þvert á allar línur og 
gildir einu hvort um er að ræða 
pólitíska umræðu eða trúarlega. 

Hvers vegna finnst okkur 
ekki mark takandi á hvert öðru? 
Kirkjan hefur lagt ýmislegt gott 
á siðferðislegar vogarskálar í 
gegnum tíðina, það hafa trúleys-
ingjar líka gert, stjórnmálamenn, 
pistlahöfundar og ótalmargir 
aðrir. Er staðan orðin þannig í 
dag að við erum svo upptekin af 
baráttunni um eigin málstað að 
við erum hætt að geta átt samtal 
og samvinnu um það sem leiðir 
til heilla? 

Þegar kemur að almanna-
heill, þurfum við að tala saman. 
Þegar við iðkum gott samskipta-
siðferði, eigum við samtal og 
spyrjum áður en við staðhæfum, 
skiptumst svo á skoðunum. 
Þá göngum við ekki út frá því 
sem vísu að allir séu á sömu 
skoðun, en lítum á hvert samtal 

sem tækifæri til að læra nýja 
hluti, vinnum þannig á því sem 
aðgreinir okkur og finnum það 
sem tengir okkur saman. 

Fjölbreytileiki í skoðunum á að 
vera tækifæri en ekki hindrun. 
Þó erum við ekki að taka upp 
hanskann fyrir skoðanir sem 
meiða manneskjuna eða koma í 
veg fyrir að hún lifi lífi í fullri 
gnægð. Slíkar skoðanir eru ekki 
í anda kirkjunnar né nokkurs 
annars. 

Þó ber okkur að varast þá 
hættu sem gætir í ákveðinni 
miðstýringu þegar kemur að 
skoðana frelsi. Það takmarkar 
frelsið til að ákveða hvað er 
okkur og börnunum okkar fyrir 
bestu og styður við þá þróun að 
gera einstaklinga og stofnanir 
tortryggilegar í samfélaginu í 
dag. Það getur ekki verið væn-
legt að reyna að miðstýra því 

hvað er rétt og rangt í siðferðis-
legum, trúarlegum og pólitískum 
málum. Það gerir ekkert annað 
en að auka á flokkadrætti og 
draga skýrari línur á milli ein-
staklinga og hópa í samfélaginu. 

Á þann hátt eykst aðgreining 
frekar en dregur úr henni, en sá 
úrdráttur ætti að vera markmið 
í allri umræðu. Það er ekki nóg 
að einstaklingar séu tortryggðir 
heldur er jafnvel grafið undan 
trúverðugleika heillar stéttar 
eins og sjá má í athugasemdum 
netmiðla, t.d. að mönnum flökri 
við það eitt að heyra prest nefnd-
an á nafn vegna þess að til eru 
kirkjunnar þjónar, sem brjóta af 
sér. Við vitum að í öllum stéttum 
samfélagsins er fólk sem brýtur 
af sér siðferðislega, þótt það 
starfi undir boðskap, sem leið-
beinir í allt aðra átt. 

Ófáir hafa heyrt um vegpresta, 
sem benda á leiðina en fara 
hana ekki sjálfir. Slíkt verður 

vissulega tortryggilegt, en það 
á við um okkur öll og kirkjan er 
ekki einvörðungu prestar. Við 
vinnum að góðu siðferði saman, 
kirkjan vill verða samferða í 
þeim málum, höfuð hennar Jesús 
Kristur ákvað ekki fyrir neinn 
hvað hann vildi verða, hann 
nefnilega spurði, hann spurði 
þann veika fyrst hvort hann vildi 
verða heill og síðan fylgdi hann 
honum eftir.

Það gefur auga leið að Jesús 
sjálfur studdi ekki við ofbeldi 
né nokkuð annað það sem grefur 
undan trausti hér á jörð. Það er 
einmitt þess vegna sem sumir 
vilja trúa því, sem hann segir og 
það er hlutverk kirkjunnar þjóna 
sem og annarra að koma því til 
leiðar. 

Eitt er þó verra en allt annað 
og það er þegar þjónar kirkj-
unnar vinna myrkraverk í skjóli 
þess boðskapar, sem kirkjan vill 
rækta og vitna um. Það er öllum 
ljóst. Við viljum ekki slíka þjóna, 
en það er aðeins eitt sem hægt er 
að gera til þess að burtreka svo-
leiðis ósóma og það er að upplýsa 
og vinna saman að því að gera 
veruleikann opnari og standa 
ekki í vegi fyrir því með því að 
alhæfa á neikvæðan hátt um vett-
vang er vill í eðli sínu vel. Mesti 
lærdómur okkar og stærsta tæki-
færi okkar í dag er að reyna að 
mætast á miðri leið og eyða sam-
félagsmeinum. Það krefst þess að 
við reynum að skilja fjölbreyttan 
bakgrunn okkar.

Það hefur sjaldan verið talað 
eins mikið um siðbót samfélags-
ins okkar eins og eftir hið verald-
lega hrun, sem var ekki síður 
andlegt. Erum við á réttri leið 
í þeirri umræðu eða sökkvum 
við dýpra og dýpra á hverjum 
degi niður í skotgrafahernað 
og mannskemmandi umræðu? 
Gleymum því ekki að kynslóð-
ir framtíðarinnar fylgjast náið 
með umfjöllun fullorðinna á net-
inu og læra það sem fyrir þeim 
er haft. Ábyrgðin er okkar sem 
og valið. Það er einlæg skoðun 
okkar hjóna að við eigum að velja 
það sem styrkir okkur og eflir 
í samtali, í skoðunum og í lífinu 
almennt. Reynslan til þessa sýnir 
að niðurdrepandi samtal litað 
tortryggni hefur fleytt okkur 
heldur stutt. Hvernig væri að láta 
á nýja umræðuhefð reyna og öllu 
jákvæðari? 

Trúmál

Bolli Pétur 
Bollason
sóknarprestur 
í Laufási

Sunna Dóra 
Möller
guðfræðingur og 
æskulýðsfulltrúi í 
Akureyrarkirkju

Erum við á réttri 
leið í þeirri um-

ræðu eða sökkvum við 
dýpra og dýpra á hverj-
um degi niður í skot-
grafahernað og mann-
skemmandi umræðu?
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Hinn 7. október sl. birtist í 
Fréttablaðinu grein eftir 

Söndru B. Jónsdóttur þar sem 
hún skammar íslensk stjórnvöld 
fyrir seinagang við setningu 
reglugerðar um merkingar á 
erfðabreyttum matvælum. Til 
að undirstrika mikilvægi reglu-
gerðarinnar vísar Sandra í niður-
stöður sem nýverið birtust í tíma-
ritinu Reproductive Toxic ology 
(1) en þar er fullyrt að mælst hafi 
próteinið Cry1Ab í blóði hjá hópi 
kvenna í Kanada. Framsetning 
Söndru á þeim niður stöðum er 
með slíkum endemum að ekki 
verður orða bundist og langar 
mig að benda á nokkur atriði sem 
betur hefðu mátt fara.

Ekki heilsufarsrannsókn
Sandra telur að hér hafi verið á 
ferðinni „tímamóta heilsufars-
rannsókn”. Hið rétta er að hér 
var ekki um að ræða heilsufars-
rannsókn þar sem niðurstöður 
mælinga voru ekki tengdar 
við heilsufar þeirra kvenna 
sem tóku þátt í rannsókninni. 
Í greininni kemur aðeins fram 
að konurnar, sem sumar voru 
þungaðar, voru heilbrigðar við 
sýnatöku, að engin vandamál 
komu fram í fæðingu og að öll 
börnin voru af eðlilegri stærð. 
Hvernig Sandra kemst að þeirri 
niðurstöðu að um sé að ræða 
heilsufarsrannsókn er mér hulin 
ráðgáta.

Í grein Söndru segir „[í] rann-
sókninni fannst Bt-eitur sem 
splæst er í erfðabreyttar plöntur 
(gegn skordýrum) í blóði þung-
aðra kvenna og fóstra…“ og 
jafnframt „[n]iðurstaða [rann-
sóknarinnar] var að eitur þetta 
kæmi úr erfðabreyttum matvæl-
um…“. Þó svo að Cry1Ab pró-
teinið („Bt-eitrið“) sé að finna í 
ákveðnum erfðabreyttum nytja-
plöntum er ekkert í rannsókn-
inni sem styður þá ályktun að 
próteinið sem mældist í blóði sé 
úr erfðabreyttum matvælum. 

Engar vísbendingar
Í umræddri vísindagrein er í 
raun hvergi að finna neinar vís-
bendingar um uppruna Cry1Ab 
próteinsins en í þessu samhengi 
er vert að benda á að próteinið 
er m.a. framleitt af jarðvegs-
bakteríunni Bacillus thuringi-
ensis og hefur verið notað sem 
vörn gegn skordýrum frá því 
löngu fyrir tíma erfðabreytinga 
og er enn í dag víða notað óháð 
erfðabreytingum, meðal annars 
í lífrænni ræktun.

Sandra heldur áfram og segir: 
„[e]rfitt er að ímynda sér sterk-
ari vísbendingar um það heilsu-
tjón sem erfðabreytt matvæli 
geta valdið neytendum…“. Hér 
er rétt að undirstrika að í grein-
inni komu ekki fram neinar vís-
bendingar um neikvæð áhrif 
Cry1Ab próteinsins á heilsufar 
þeirra kvenna sem greindust 
með það í blóði. Einnig er vert 
að benda á að fyrri rannsóknir 
hafa sýnt að eitrunaráhrif prót-
einsins einskorðast við ákveðnar 
tegundir skordýra (2) og engin 
áhrif hafa komið fram á heilsu-
far spendýra (3-5).

Gagnrýniverð aðferð
Síðast en ekki síst má með sterk-
um rökum gagnrýna þá aðferð 
sem notuð var við að mæla 
Cry1Ab próteinið í rannsókninni. 
Aðferðin var ekki þróuð til mæl-
inga á próteininu í blóði og sýnt 
þykir að hún er ekki ákjósan leg 
til slíkra mælinga (6-7). Veikir 
þetta mjög niðurstöður rann-
sóknarinnar og hefði nauðsyn-
lega þurft að staðfesta tilvist 
Cry1Ab próteinsins í blóðsýnum 
með öðrum og betri aðferðum.

Þegar niðurstöður vísinda-

rannsókna eru kynntar almenn-
ingi verður að gera þá kröfu til 
þeirra sem það gera að farið sé 
fram af yfirvegun, hlutleysis 
gætt og að kynntar séu sann-
reyndar niðurstöður. Þetta er 
sérstaklega mikilvægt þegar 
upplýsingar eru líklegar til að 
vekja ótta almennings. 

Ekkert af ofangreindu á við 
um grein Söndru, þar sem hún 
leitast við að draga öfgafullar 
ályktanir af umræddum niður-
stöðum án þess að gera grein 
fyrir annmörkum rannsóknar-
innar. Af lestri greinarinnar er 
ljóst að Sandra gerist sek um 

annað af tvennu, að tjá sig um 
málefni sem hún hefur tak-
markaðan skilning á eða þá að 
afvegaleiða lesendur sína vísvit-
andi með rangfærslum. Hvort er 
verra læt ég ósvarað en ljóst er 

að tilgangurinn er ekki að upp-
fræða heldur að hræða og ætti 
höfundur að fá skammir fyrir.

(1) Aris og Leblanc. 2011. 
Reproductive Toxicology 31 
[4]: 528-533.  (2) Bravo, Jansens 

og Peferoen. 1992. Journal of 
Invertebrate Pathology 60 [3]: 
237-246.  (3) McClintock, Schaf-
fer og Sjoblad. 1995. Pesticide 
Science 45 [2]: 95-105.  (4) Shi-
mada, Miyamoto, o.fl. 2006. In 
Vitro Cellular & Developmen-
tal Biology - Animal 42: 45.  (5) 
Shimada, Murata, o.fl. 2006. The 
Journal of Veterinary Medical 
Science 68 [10]: 1113-1115.  (6) 
Chowdhury, Kuribara, o.fl. 2003. 
Journal of Animal Science 81 
[10]: 2546-2551.  (7) Lutz, Wie-
demann, o.fl. 2005. Journal of 
Agricultural and Food Chem-
istry 53 [5]: 1453-1456.

Fyrirtækjalausnir Póstsins er 
nýtt heiti yfir alla þá þjónustu sem Pósturinn veitir 
fyrirtækjum. Allt frá því að koma með og sækja 
póstinn á vinnustaðinn daglega yfir í að hýsa vörur 
fyrir fyrirtæki, pakka og svo senda.

Hafðu samband við Fyrirtækjalausnir Póstsins í 
síma 580 1090. Sjáðu hvort við getum ekki sparað 
þér fyrirhöfn, tíma og peninga svo þú getir einbeitt 
þér að því að vinna, vinna, vinna … 

Vörudreifing Vöruhýsing

Sendla-
þjónusta

 

Fyrirtækja-
þjónusta

 

Auglýsinga-
póstur
 

Viðskipta-
pakkar til
útlanda

Hræðsluáróður gegn erfðabreyttum matvælum
Erfðabreytt 
matvæli

Jón Hallsteinn 
Hallsson
dósent í erfðafræði við 
Landbúnaðarháskóla 
Íslands

Framsetning Söndru á þeim niðurstöðum 
er með slíkum endemum að ekki verður 
orða bundist og langar mig að benda á 

nokkur atriði sem betur hefðu mátt fara.
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Opið alla virka daga kl. 13-18.
Sækjum húsgögnum á

fimmtudögum sími 858 5908
Komið og gerið góð kaup. 

Styrkið gott málefni!

á Eyjarslóð 7 út á Granda.

Nytjamarkaður

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

Beinn og óbeinn ávinningur Sláturfélags Suður-
lands (SS) af útflutningi dilkakjöts og ærkjöts 

hefur verið til umræðu undanfarið í framhaldi af 
fréttum um kjötskort og mikinn útflutning kinda-
kjöts. Skorað hefur verið á forsvarsmenn félagsins 
að leggja fram upplýsingar um skilaverð í útflutn-
ingi. Forstjóri félagsins skrifar grein í Fréttablaðið 
laugardaginn 15. október 2011 og leggur sem fyrr 
fram meðaltalstölu fengna úr útflutningstölfræði 
Hagstofu Íslands og neitar að gefa upp hverjar 
hinar raunverulegu tölur eru. Verður því að ganga 
út frá að árið 2010 hafi skilaverð útflutts kinda-
kjöts hjá SS verið 616 krónur á kíló.

Verð til bænda
SS greiddi bændum fyrir innlagt kjöt samkvæmt 
verðskrá sem inniheldur 35 verðflokka. Verðið á 
innlögðu kjöti breytist viku fyrir viku í sláturtíð-
inni. Það eru 245 færslur í verðskránni. Algengasta 
verð til bænda virðist hafa verið á bilinu 350 til 
500 krónur á kíló árið 2010. Í grein í Bændablaðinu 
upplýsir forstjóri SS að meðalverð afurðastöðva til 
bænda hafi verið 393 krónur árið 2010.

Slátur-, geymslu- og umsýslukostnaður
Í ársreikningi SS er, þó undarlegt megi sýnast, 
ekki að finna sundurliðaða afkomu rekstrar eftir 
vinnsludeildum. Því verða ekki dregnar ályktanir 
um sláturkostnað á kíló af sauðfjárafurðum með 
því að skoða þá heimild. Tvennt má styðjast við. Í 
fyrsta lagi kemur fram í ársreikningnum að rekstr-
arkostnaður er um 80% af kostnaðarverði seldra 
vara. Sé þeirri meðaltalsreglu beitt á kindakjötið 
ætti sláturkostnaður, frysting, geymsla, sala, 
vinnsla, fjárbinding og annar sameiginlegur kostn-
aður að nema 314 krónum á kíló. 

Í öðru lagi má ráða af Fréttabréfi SS dagsettu 22. 
júlí 2011 að gjaldtaka fyrir heimtöku sláturafurða 
hafi numið 2.850 krónum á dilk fyrir árið 2010. 
Það jafngildir því að sláturkostnaður án kostnaðar 
vegna geymslu, sölu, fjárbindingar og annars sam-
eiginlegs kostnaðar hafi numið ríflega 175 krónum 

á kíló. Að kostnaður fyrir geymslu, sölu, fjárbind-
ingar og annarra sameiginlegra kostnaðarliða hafi 
verið um 140 krónur má þykja sennilegt.

Tekjur og gjöld
Útflutningsdæmið lítur þá þannig út: Kostnaður 
bónda við að framleiða hvert kíló af kindakjöti var 
um 600 krónur árið 2010 ef launakostnaður er ekki 
talinn með en um 900 krónur sé launakostnaður 
meðtalinn. Afurðastöðin greiddi bónda 350 til 500 
krónur upp í þennan kostnað. Allur launakostnaður 
og hluti aðfangakostnaðar samtals um 400 til 550 
krónur á kíló féll á skattgreiðendur gegnum bein-
greiðslur.

Kjötið sem afurðastöðin keypti á 393 krónur að 
meðaltali fór ýmist á innanlandsmarkað eða til 
útflutnings. Útflutt kjöt skilaði afurðastöðinni 616 
krónum á kíló en kostnaður afurðastöðvarinnar 
var annars vegar þær 393 krónur sem bóndinn 
fékk og hins vegar slátur og umsýslukostnaður upp 
á 314 krónur á kíló. Beint reikningslegt tap afurða-
stöðvar á hvert útflutt kíló kindakjöts árið 2010 
nam því 94 krónum.

Tapi snúið í hagnað á kostnað neytenda
Hvers vegna flytja afurðastöðvar kjöt út þó að 
þær tapi 100 krónum á hvert kíló? Ástæðan er ein-
föld. Með því að takmarka framboð á kjötmarkaði 
innanlands hækkar verð sem pína má út úr inn-
lendum neytendum. Takist afurðastöðvunum að 
hækka verð til innlendra neytenda um 50 krónur á 
kíló kindakjöts er fyllilega réttlætanlegt frá þeirra 
sjónarhóli séð að selja kindakjöt til útflutnings með 
100 króna tapi á hvert útflutt kíló.

Takist afurðastöðvunum að 
hækka verð til innlendra neyt-

enda um 50 krónur á kíló kindakjöts 
er fyllilega réttlætanlegt frá þeirra 
sjónarhóli séð að selja kindakjöt til út-
flutnings með 100 króna tapi á hvert 
útflutt kíló.

Einelti bæði í skólum og á 
öðrum vettvangi hefur verið 

mikið til umræðu síðustu árin á 
Íslandi en einkanlega þó síðustu 
vikurnar í kjölfar óhugnanlegra 
afleiðinga þess. Einelti er eitt 
birtingarform andlegs ofbeldis 
en slíkt ofbeldi getur haft skelf-
ingar afleiðingar. Gerandi einelt-
is er stundum einn en oftar eru 
fleiri að verki. 

Hvort sem um er að ræða and-
legt ofbeldi, líkamlegt eða kyn-
ferðislegt, eru áhrifin á þoland-
ann að jafnaði hörmuleg. Margir 
búa við líkamleg örkuml en fleiri 
bera þó ör á sálu sinni með til-
heyrandi vanlíðan alla ævi eftir 
ofbeldisverk. 

Flestir eru sammála um að 
ofbeldisverkum fari fjölgandi 
hér á landi og að þau verði hrotta-
fengnari og alvarlegri með ári 
hverju. Aukinni fíkniefnaneyslu 
er kennt um og er sú skýring vafa-
lítið rétt, að nokkru leyti allavega. 
Í sjónvarpsfréttum nýverið kom 
fram að nær öll ofbeldisbrot á 
Akureyri tengdust fíkniefna-
neyslu, með einum eða öðrum 
hætti. Og fréttir vel á minnst: 
Ekki opnar maður svo fyrir sjón-
varp eða útvarp eða kíkir í blað, 
að það blasi ekki við manni ófögn-
uður ofbeldisins í öllum mynd-
um: manndráp, líkamsmeiðingar, 
nauðganir. Sjónvarpsþættir og 
bíómyndir yfirfullar af ofbeldis-
verkum. Hvað læra börnin okkar 
af þessu? Það læra börnin sem 
fyrir þeim er haft. 

Til að bæta gráu ofan á svart 
eru svo flestir tölvuleikir, sem 
börn nútímans eru upptekin af, 
hlaðnir árásum, vígum, illmenn-
um og drápum. Börnin virðast 
þannig, utan skólans að minnsta 

kosti, alast upp með ofbeldi sem 
hluta af sínu daglega lífi. Ofbeldi 
fæðir af sér ofbeldi. Sálfræðing-
ar eru sammála um að sá sem má 
þola ofbeldi í bernsku, er líklegri 
til þess að beita sjálfur ofbeldi á 
fullorðinsárum. Getur verið að 
barn sem horfir á ofbeldi í sjón-
varpi eða tölvu meira og minna 
alla daga verði ofbeldisfyllra 
á fullorðinsárum en ella hefði 
verið? Ekki ólíklegt. Allavega 
má álykta, að það að 
sjá með berum augum 
og upplifa ofbeldi sé 
vís leið til þess að ýta 
undir þessa hræðilegu 
hegðun mannskepn-
unnar. 

Er ekki mál að við 
stöldrum nú við og 
aðhöfumst eitthvað? 
Alltof lítið er fjallað 
um ofbeldið og afleið-
ingar þess. Og nánast 
ekkert gert til þess 
að stemma stigu við 
þessum hræðilega 
gjörningi. Er ofbeldi 
kannski tabú á Íslandi? 
Eru of margir viðriðn-
ir málið? Er verið að 
nefna snöru í hengds 
manns húsi? Hver svo 
sem ástæðan er ætti 
okkur öllum sem þetta 
land búa að vera ljóst, 
að staðreyndir blasa 
við: Það er ekki á það hættandi að 
fara í miðborg Reykjavíkur eftir 
að skyggja tekur, allra síst að næt-
urlagi um helgar, hér á landi hafa 
hreiðrað um sig flokkar manna 
sem stunda ofbeldisverk. Hópur 
einstaklinga sem nefndir hafa 
verið handrukkarar hefur lífs-
viðurværi sitt af því að beita ein-
staklinga ofbeldi vegna fíkniefna-
skulda. 

Þetta er okkur öllum kunn-
ugt um, við hneykslumst en við-
brögð okkar eru máttlaus ef ein-
hver eru. Sumir segja: Ja, þetta er 
nú orðinn hluti af okkar daglega 
veruleika! Það er bara ekki rétt! 

Ekki okkar veruleika heldur veru-
leika fárra einstaklinga sem telja 
að ofbeldi sé hluti af eðlilegum 
mannlegum samskiptum. 

Ofbeldi er aldrei réttlætanlegt. 
Það er ekki leyfilegt. Ofbeldi á 
ekki að líða. Við Íslendingar erum 
þjóð, samfélag manna, sem byggir 
á gagnkvæmri virðingu og trausti 
hver til annars. Ofbeldi á þar ekki 
heima. Það hefur enginn rétt á 
því að ráðast á samborgara sinn, 

hvorki innan heimilis 
né utan, hvorki með 
andlegu né líkam-
legu ofbeldi né held-
ur kynferðislegu. 

Mætum samt ekki 
ofbeldi með ofbeldi. 
Grimmd og voðaverk 
fæða af sér hið sama. 

Af hverju látum 
við ekki einn dag 
ársins heita „Dagur 
án ofbeldis“, sýnum 
samstöðu í verki? 
Gæti þá ekki næsti 
dagur orðið ofbeldis-
laus líka? Gætum við 
ekki látið friðarljós-
ið í Viðey lýsa þenn-
an dag? Ég hygg að 
það væri ekki fjarri 
hugsjónum Len-
nons. Hvernig væri 
að prestar prédik-
uðu um ofbeldið og 
afleiðingar þess? Að 

sjónvarpsstöðvar skoðuðu það 
efni sem þær flytja og reyndu að 
draga úr sýningum ofbeldisefnis? 

Er ekki líka tími til kominn 
að við foreldrar tökum höndum 
saman og kennum börnum okkar 
sem munu erfa landið að maður 
beitir ekki ofbeldi í samskipt-
um við aðra? Að við ölum börn-
in okkar ekki upp í ofbeldisfullu 
umhverfi. Það þarf hugarfars-
breytingu, við ein getum snúið 
við þessari óheillaþróun. Segjum 
við okkur sjálf og hvort annað og 
börnin okkar:

Ofbeldi er ekki og verður ekki 
liðið!         

Foreldrar: Ofbeldi verður ekki liðið!
Samfélagsmál

Guðjón 
Baldursson
læknir

Blóðrauðir reikningar SS?
Landbúnaður

Þórólfur 
Matthíasson
hagfræðingur

Það hefur 
enginn rétt á 
því að ráðast 
á samborgara 
sinn, hvorki 
innan heimilis 
né utan, hvorki 
með andlegu né 
líkamlegu of-
beldi né heldur 
kynferðislegu.

AF NETINU

Bjarni almáttugur 
Orkuveita Reykjavíkur hyggst áfram framleiða jarðskjálfta í Hveragerði. Tekur 
ekki mark á þekktasta jarðfræðingi landsins, Haraldi Sigurðssyni. Hún segir 

LITLA hættu á, að jarðskjálftar fari yfir fjögur stig, þótt þeir 
hafi ítrekað farið í fjögur stig. Hversu litla hættu, 1% eða 
10%? Hún tekur ekki heldur mark á Haraldi vegna efna-
samsetningar vökvans, sem dælt er niður í jörðina. Þar eru 
arsenik, kadmíum og blý, allt hin hugljúfustu efni. Bjarni 
Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, segir LITLA hættu á, að 

eitrið berist í vatnslindir Reykjavíkur. Hversu litla hættu? Er 1% hætta í lagi 
eða 10%?
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Ósmekklegt
Það er einkennilega ósmekklegt að sá sem kom svo nærri einkavinavæð-

ingunni skuli nú eiga að stýra þeirri Bankasýslu sem nú á að 
hreinsa upp sóðaskapinn eftir hina einkavinavæddu banka.
Þótt Páll Magnússon sé vafalaust góður drengur, þá verða 
hann og málsvarar hans að sætta sig við það viðhorf fólks.
Og mér finnst í rauninni óskiljanlegt að hann skuli ekki fatta 
það – og draga sig í hlé.

blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson
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Einungis 3% lántökugjald af upphæðinni og 325 kr. greiðslugjald

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

Afsláttur gildir ekki af vörum merktum " Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar".
enda er það lægsta verð  sem við bjóðum á hverjum tíma.
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LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

Nánar á husa.is

25%afsláttur*um land alltí október
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Eik þriggja stafa
Plastparket 6 mm.
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Öll Megafloor 
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á 15% afslætti
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1 5%afsláttur*um land allt
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Okkar ástkæri 

Óskar Guðmundsson 
plötu- og ketilsmíðameistari, 
Hæðargarði 10, Reykjavík, 

lést föstudaginn 14. október sl. Jarðsungið verður frá 
Bústaðakirkju þriðjudaginn 25. október kl. 13.00. Blóm 
og kransar vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á SOS-barnaþorpin.

Fyrir hönd aðstandenda,
Rósa Ólafsdóttir, Valdís, Aðalbjörg Rós og Edda Sóley 
Óskarsdætur.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Sverris Sigurðssonar 
Svavarssonar
Suðurgötu 18b, Sauðárkróki.

Guð blessi ykkur öll.

Sigrún Halldórsdóttir
Magnús Sverrisson Ásta Pálína Ragnarsdóttir
Jóhann Magni Sverrisson Leidy Karen Steinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörnMOSAIK  

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir 

Guðrún Björnsdóttir 
frá Hálsi í Vestmannaeyjum,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja 
laugardaginn 8. október, verður jarðsungin frá 
Landakirkju í Vestmannaeyjum 22. október 
og hefst athöfnin kl. 14.00.

Sveinbjörg Óskarsdóttir  Stefán B. Ólafsson
Elín Óskarsdóttir Hafberg Eysteinn Hafberg
Sigursteinn Óskarsson  Sigrún Ágústsdóttir
Birgir Óskarsson  Pálína S. Guðbrandsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Konráð Ragnarsson 
frá Hellissandi,

sem andaðist sunnudaginn 16. október síðastliðinn, 
verður jarðsunginn frá Ólafsvíkurkirkju föstudaginn 
21. október kl. 14.
 
Þórný Axelsdóttir
Ragnar Konráðsson Aðalheiður Aðalsteinsdóttir
Bylgja Konráðsdóttir Jónas Kristófersson
Gylfi Freyr Konráðsson Rakel Sveinsdóttir
börn og barnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Svanborg Rósamunda 
Kjartansdóttir 
frá Vindási, Eyrarsveit, 

andaðist á dvalarheimilinu Fellaskjóli, Grundarfirði, 
18. október. Útförin fer fram frá Grundarfjarðarkirkju 
laugardaginn 22. október kl. 14.00. Sérstakar þakkir 
færum við starfsfólkinu á Dvalarheimilinu Fellaskjóli.

Jóhanna Jóhannesdóttir Svanur H. Halldórsson 
Kristín Lilja Nóadóttir Tryggvi Gunnarsson
Jón Jóhann Nóason Sóley Sigurvinsdóttir
Jónína Guðrún Nóadóttir
Salbjörg Sigríður Nóadóttir Friðgeir V. Hjaltalín
Þráinn Nóason 
Kjartan Nóason Halldóra Guðmundsdóttir
Trausti Nóason Vilborg Sigurðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær sambýlismaður minn, 
faðir okkar og sonur, 

Jón Ægir Ingimundarson 
Grýtu, Djúpavogi, 

sem lést miðvikudaginn 12. október, verður jarðsunginn 
frá Djúpavogskirkju laugardaginn 22. október 
kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á reikning 
til styrktar konu hans og börnum nr. 1147-05-400945 
kt. 300674-2169.

Claudia Gomez Vides
Hafrún Alexía Ægisdóttir
Emilio Sær Ægisson
Unnur Jónsdóttir
Ingimundur SteingrímssonElskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 

amma og langamma,

Þórunn Þorvaldína 
Finnbjarnardóttir
frá Efri-Miðvík í Aðalvík,

andaðist á Hrafnistu í Reykjavík, föstudaginn 
14. október. Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 21. október kl. 15.00.

Helga I. Hermannsdóttir Jakob Guðmundsson
Jón S. Hermannsson Sigrún Siggeirsdóttir
Sigríður B. Hermannsdóttir
Finnbjörn A. Hermannsson Guðríður Helgadóttir
Hermann Þ. Hermannsson Guðný Rún Sigurðardóttir
Oddur Þ. Hermannsson Þóra Þórarinsdóttir

ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Ingvarsdóttir
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði, 

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
mánudaginn 17. október. Útför hennar fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 27. október 
kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hjartaheill.

Sigríður Inga Svavarsdóttir     Steingrímur Guðjónsson
Halldór Svavarsson          Jósefína V. Antonsdóttir
Garðar Flygenring
ömmubörn og langömmubörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Jóhanna Jóhannsdóttir
löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi,
löngum til heimilis á Ásvallagötu 28,

lést á Grund mánudaginn 17. október.
Sérstakar þakkir fyrir góða umönnun og ómetanlega 
hlýju fær starfsfólkið á V-2.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 27. október kl. 13.00.

Ingibjörg Baldursdóttir                  Franz Jezorski
Jóhann Baldursson
Sigurður Baldursson
og barnabörn.

timamot@frettabladid.is

Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ingibjörg Loftsdóttir, sem 
báðar hafa lokið meistaranámi í stjórnun heilbrigðisþjón-
ustu og lýðheilsu, standa fyrir ráðstefnu um D-vítamín á 
Hótel Reykjavík Natura á morgun. Þær stofnuðu fyrirtækið 
Heill heimur í vor og sérhæfa sig í ráðgjöf og viðburðastjór-
nun á heilbrigðissviði. Ráðstefnan er fyrsti stóri viðburður-
inn sem fyrirtækið stendur fyrir og ber yfirskriftina Vertu 
sólarmegin í lífinu. 

„Það er mikið rætt um D-vítamín þessa dagana enda 
sýna rannsóknir að margir Íslendingar sem hvorki taka 
lýsi né önnur fæðubótarefni mælast með skort. Við fáum 
mun minna af D-vítamíni úr fæðunni nú en áður sem skýr-
ist meðal annars af minni neyslu á innmat og feitum fiski. 
Eins hefur sólarþátturinn mikið að segja,“ segir Ingibjörg. 
Aðalfyrirlesari á ráðstefnunni, dr. Michael Holick, læknir og 
prófessor við Boston-háskóla, gengur svo langt að segja að 
D-vítamínskortur sé orðinn að faraldri meðal annars vegna 
þess fólk á norðlægum slóðum fær ekki nægilegt magn í 
gegnum húðina; en upptaka D-vítamíns í gegnum húðina er 
mun meiri en í gegnum meltingarveginn. Ástæðuna telur 
hann vera sólarleysi á norðlægum slóðum og ofnotkun á sól-
arvörnum. 

„Hann er þó alls ekki að mælast til þess að fólk liggi í 
sólbaði og safni á sig brúnku og varar sterklega við að fólk 
brenni. Nokkrar mínútur í sól án varnar telur hann þó nauð-
synlegar,“ segir Ingibjörg. Hún segir D-vítamínskort geta 
haft alvarlegar afleiðingar. „D-vítamín er í raun hormón og 
eru viðtakar fyrir það í nánast hverri frumu líkamans. Það 
hefur því ekki einungis áhrif á ónæmiskerfið heldur bein-
línis stýrir því. Samkvæmt rannsóknum Dr. Holicks og fleiri 
getur nægilegt D-vítamín mögulega varnað ýmsum sjúk-
dómum og er meðal annars talað um brjóstakrabbamein, 
ristilkrabbamein, hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, liða-
gigt og vefjagigt í því sambandi. Ingibjörg segir vanda-
málið þegar orðið umtalsvert hér á landi og eru börn farin 
að greinast með beinkröm á ný. 

Meðal íslenskra fyrirlesara á ráðstefnunni eru Kolbeinn 
Guðmundsson, barnalæknir og innkirtlasérfræðingur, sem 
árlega greinir nokkur börn með beinkröm á Íslandi, Lauf-
ey Steingrímsdóttir, prófessor í næringarfræði, sem veltir 
því upp hvort D-vítamínbæta þurfi íslensk matvæli, Gunnar 
Sigurðsson prófessor, sem mun fjalla um D-vítamínbúskap 
fullorðinna Íslendinga, Haraldur Magnússon osteopati sem 
fer yfir D-vítamínneyslu í sögulegu samhengi og Anna Þóra 
Ísfold, meistaranemi í lýðheilsu, sem segir frá reynslu sinni 
af alvarlegum D-vítamínskorti. 

Ráðstefnan sem stendur frá 8–13 og er öllum opin. Nánari 
upplýsingar og skráning eru á heillheimur.is.

vera@frettabladid.is

HEILL HEIMUR:  HELDUR D-VÍTAMÍN 
RÁÐSTEFNU Á REYKJAVÍK NATURA

BETRA AÐ VERA 
SÓLARMEGIN

VAKNINGAR ÞÖRF Ráðstefnan er fyrsti stóri viðbuðrurinn sem Heill 
heimur stendur fyrir.

JOHN DEWEY  (1859-1952) heimspekingur fæddist þennan 
dag árið 1859.

„Nám er ekki undirbúningur fyrir lífið. 
Nám er lífið sjálft.“



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

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Opið mán.-fös. 10-18.

Opið á laugardögum 10-14.
þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is

GLÆSILEGUR HALDARI

teg 100161 - rosalega mjúkur og þægilegur í B C 
skálum á kr. 4.600,- flottar buxur í stíl á kr. 1.995,

TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

20% 
AFSLÁTTUR

Lök, hlífðardýnur, sængurver 
og valdar vörur.

, dýnur, á tilboði, 
80 og 90 cm með botni og fótum, 
áður á 69.900, nú aðeins 59.900.

10.000 kr. vörukaup 
fylgja öllum 

heilsurúmum. 
(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

ÚRVAL STILLANLEGRA 
HEILSURÚMA

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

Vertu vinur okkar 
á Facebook

20% afslá  ur af öllum kjólum, 
bolum, mussum, skyrtum og skóm.

50% af völdum vörum.

Krin
glu

ka
st

Öflugt hamrandi nudd  
sem dregur úr vöðvabólgu.

Fjölbreyttir stillimöguleikar.

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

NÝTT

Háls og herðanudd

Hárlengingar  geta verið varasamar og hefur jafnvel 
sýnt sig að þær skilji eftir sig mikið slit og skallabletti 
þegar þær eru teknar úr. „Ekkert fer jafn illa með hárið 
og hárlengingar,“ sagði Jennifer Aniston eftir að hafa 
reynt það sjálf fyrir nokkrum árum.

Tískuhönnuðurinn Mundi vondi rær á ný mið með fatalínunni Chained and Dumped in the Ocean.

Kannar hafsins 
leyndardóma
Fatahönnuðurinn Guðmundur 
Hallgrímsson, betur þekktur 
sem Mundi vondi, hlaut glimr-
andi góðar viðtökur þegar hann 
sýndi sumarlínu 2012 í Gamla 
bíói um helgina.

Línan kallast Chained and 
Dumped in the Ocean, eða 
Hlekkjuð og hent í hafið. Þarna 
leitar Mundi á ný mið. „Þetta er 
frjálslegur og léttur klæðnaður 
sem minnir á sjávarföll og öldu-
hreyfingar hafsins meðan bönd 
sem vefjast um módelin endur-
spegla skipakeðjur sem beisla 

2
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orku þess,“ upplýsir hann og segist 
hafa valið sér þetta leiðarstef vegna 
leyndardómanna sem umlykja hafið.

„Hafið hefur verið ótrúlega lítið 
kannað, til dæmis miklu minna en 
yfirborð tunglsins. Í hvert sinn sem 
gerður er leiðangur á djúpsjávar-
svæði uppgötvast nýjar og framandi 
lífverur. Mér hefur alltaf fundist 
þessi dulúð spennandi og þess vegna 
valdi ég hafið sem þema.“

Mundi hefur í gegnum tíðina 
hannað jöfnum höndum á kynin 
en að þessu sinni varð kvenfatnað-
ur meginuppistaðan í fatalínunni. 

„Ástæðan er sú að mig langaði til 
að búa til línu þar sem listrænir 
hæfileikar mínir nytu sín til fulls. 
Mér fannst því við hæfi að helga 
hana konum þar sem þær eru djarf-
ari í klæðaburði en karlar. Þeir eru 
þó allir að koma til og nýjan línan 
tekur tillit til þess.“

Að sögn Munda hefur línan verið 
í undirbúningi í um hálft ár. Hún 
hlaut góðar viðtökur á sýningum í 
París og New York fyrir skömmu og 
kemur á markað í Evrópu, Asíu og 
Ameríku í sumar. Íslendingar munu 
meðal annars geta nálgast hana í 
verslun Munda við Laugaveg og í 
gegnum heimasíðuna mundivondi.
net. roald@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

AUSTURSTRÆTI 8 - 10 • SÍMI 534 0005

NÝJAR VÖRUR Í GYLLTA KETTINUM

Loðkragar eru fallegir  við kápur og jakka. Þeir eru þó nokkuð áberandi þessa daga enda notalegt 
að hafa eitthvað mjúkt og hlýtt um hálsinn. Hvort sem þeir eru ekta eða ekki geta vel sniðnir kragar 
poppað verulega upp á góða vetrarflík og gert hana fínni.

Mundi hlaut mikið 
lófaklapp fyrir sýninguna. 



FIMMTUDAGUR  20. október 2011 3

Drottningarlegur kjóll með örþunnum 
blúnduermum og flúruðum hlírum og 
hálsmáli.

Vorbrúðarkjólalína ársins 2012 eftir 
Badgley Mischka var frumsýnd í 
New York fyrir nokkrum dögum 
og hönnuðurnir, Mark Badgley og 
James Mischka, drógu ekki dul á 
hvaðan þeir sóttu innblástur sinn 
fyrir línuna, til Audrey Hepburn. 
Brúðarkjól hennar, frá árinu 1954, 
segja þeir félagar hafa verið full-
komna blöndu af látleysi og glæsi-
leika. 

Hönnuðirnir eru meðal þeirra 
vinsælustu vestanhafs. Má þar 
nefna að tímaritið Vogue hefur 
valið þá meðal tíu fremstu tísku-
hönnuða Bandaríkjanna og kvöld-
kjólar þeirra sjást oftar en ekki á 
stórum viðburðum, má þar nefna 
silfur litan kjól sem leikkonan Helen 
Mirren klæddist á síðustu Óskars-
verðlaunaafhendingu og vakti 
mikla athygli. juliam@frettabladid.is

Í fremstu röð
brúðarkjóla  hönnuða
Tískuhönnuðirnir Mark Badgley og James Mischka frumsýndu 
brúðarkjóla línu vorsins 2012 í New York.

Þrátt fyrir yfirlýsta 
stefnu Badgley 
Mischka um fremur 
látlausa brúðarkjóla-
línu næsta árs var 
létt tertustemning 
yfir sumum kjólunum 
með blúndum og 
slaufum.

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457

Voge telur Mark Badgley og James 
Mischka vera á meðal fremstu tískuhönn-
uða Bandaríkjanna.

Snið margra 
kjólanna minntu 
óneitanlega á 
heimsþekktan 
fatastíl Audrey 
Hepburn.

Stóra saumabókin er ný-

útkomin handbók fyrir alla 

sem langar til að sauma 

fallegan fatnað eða eitthvað 

til heimilis ins. Margvíslegum 

aðferðum við saumaskap er 

þar lýst skref fyrir skref og 

ítarlegar skýringarljósmyndir 

sýna hvernig fara skal að.

Heimild: www.forlagid.is

Brjálað kringlukast
í Cosmo

afsláttur 

Brjálað kringlukast
í Cosmo

öllum vörum
Ný sending

25% afsláttur 
af öllum vörum
Ný sending
nýtt kortatímabil 
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Bæjarlind 6
S. 554 7030 

Eddufelli 2 
S. 557 1730

Sendum í póstkröfu

Kíkið á heimasíðuna okkar www.rita.is

40%
Afsláttur
af völdum vörum

í nokkra daga.
Gerið góð kaup

Nýtt kortatímabil

YFIRHAFNARDAGAR!   

15% AFSLÁTTUR
Síðustu dagar/gildir 

til 22. október

Ármúla 18, 108 Reykjavík   
Sími 511-3388

Opið mán-fös 9-18, lau 11-15

STÆKKUNAR-
GLERSLAMPAR

Fallega 
Jólaskeiðin 
frá Ernu
          Verð 16.500,- 

ERNA
Skipholti 3, s.552 0775, erna.is

Kringlunni

af öllum 
Dior  

vörum

Dior dagar í Lyf & heilsu Kringlunni

Kaupauki frá Dior: Falleg gjöf fylgir við kaup á tveim hlutum frá Dior á meðan birgðir endast.

Frá fimmtudegi til mánudags mun sérfræðingur frá Dior kynna: 
 - Nýjan J´adore jólailm 
 - Frábæran nýjan Forever farða 
- Jóla og árshátíðarlitina í ár í takmörkuðu upplagi

20%
AFSLÁTTUR

ÚR HÁBORG TÍSKUNNAR
Bergþór Bjarnason skrifar frá Nice

Tískuviku í París lauk 
fyrir tveimur vikum 
og enn var margt um 
áhugaverða hönnuði 

í lokin. Til dæmis má nefna 
Alexander McQueen eða rétt-
ara sagt hönnun Söru Burton 
sem tók við listrænni stjórn eftir 
dauða McQueens á síðasta ári. 
Sara Burton hefur náð góðum 
tökum hönnun sinni, fetar slóð 
McQueens en setur um leið sitt 
eigið mark á stílinn. Ekki spillir 
heldur fyrir að hún skyldi valin 
til að hanna brúðarkjól Kate 
Middleton fyrir brúðkaup hennar 
og Vilhjálms prins í sumar og 
því er áhugi tískupressunnar enn 
meiri fyrir vikið. Hællausu háu 
skórnir eru líklegir til að verða 
á síðum tískutímaritanna á 
næstunni þó ég efist um 
að þeir séu sérsaklega 
þægilegir. Andlit fyrir-
sætnanna voru hulin með 
blúndum, þær voru einnig 
með bleikt kögur á flík-
unum. Svo mátti sjá fölgráa 
kjóla með olíuslettum komn-
ar á efnið líkt og fyrir 
mistök.   

Stella McCart-
ney virðist 
áskrifandi að lofi 
í tískuheiminum 
og hefur með 
tímanum skapað 
sitt eigið nafn þó 
sjálfsagt hafi hún 
nú aldrei þurft að 
lepja dauðann úr 
skel í æsku. Hún 
hefur fjarlægst 
víðar mussur 
og formlaus-
ar flíkur, nú er 
tískan kynþokka-
full og ögrandi. 
„Summer of 
love“ var yfir-
skriftin og 
leiðir hugann 
að Kaliforníu 
og popp-
stjörnum. 

Á sýningarpöllunum mátti sjá 
mjög stutta kjóla, samfestinga 
sem eru í miklu uppáhaldi hjá 
Stellu sem segir þessa flík hæfa 
öllum líkamsgerðum. Einnig 
sáust jakkaföt með vesti í karl-
mannlegum stíl. Efnin innihalda 
fjörleg munstur og mikið er um 
kóngabláan lit. 

Í tískunni er ekkert endan-
legt og menn og tískuhús koma 
og fara. En svo er einnig hægt 
að lífa öðru lífi sem passar vel 
inn í þá áráttu í dag að endur-
gera það sem áður hefur verið 
hannað í tískunni. Nú eru liðin 
fimm ár frá því að Paco Rabanne 
hætti. Tískuhúsið sem er í hönd-
um katalónsku grúppunnar Puig 
hefur haldið áfram að selja ilm-

vötn Rabannes, meðal annars 
mest selda herrailmvatnið á 
markaðnum, One Million. En 
á síðasta ári var reynt að 
nýju við tískuna með frægri 
málmtösku Rabannes, „69“. 
Indverjinn Manish Arora 

mundar nú blýantinn, en hann 
hefur vakið athygli fyrir 

Bollywood-tísku sína 
síðustu ár. Ekki 
dugði minna en 
Pompidou-safnið 
fyrir endurkom-
una þó ekki væri 
nú fullt út úr 
dyrum en Arora 
þykir hafa tekist 
nokkuð vel upp 
með málmkjóla 
Rabanne sem er 
líklega ekki svo 
langt frá glingri 
Bollywood eftir 
allt saman. 

Engar fréttir 
af Marc Jacobs 
og Dior en nú 
segja sögur að 
það sé vegna 
þess að samn-
ingarnir hafi 
dregist á lang-

inn. 
bergb75@free.fr

Upprisa og annað líf

HavetoHave.com er ný 

vefsíða þar sem hægt 

er að kaupa fatnað, 

skó og fylgihluti. Þar 

sem mörgum konum 

þykir erfitt að versla á 

netinu vegna þess að 

þær geta ekki fengið álit 

vinkvennanna á fatnað-

inum býður þessi síða 

upp á að deila myndum 

af fötunum á Facebook 

og Twitter og fá við-

brögð annarra áður en 

kaupin eru gerð.   

www.havetohave.
com
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HAUST Í SKARTHÚSINU

Einnig mikið úrval af húfum, 
höttum, treflum, vettlingum, 
hnésokkum og legghlífum. 

Úrval af skartgripum fyrir 
árshátíðirnar.

Ný sending af mjúku og 
hlýju hringtreflunum. 
Verð frá kr. 2.990,-

SKÓSPRENGJA
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM SKÓM

Skór þar sem falleg hönnun og þægindi fara saman

SCHMENGERSCHMENGER
SCHUHMANUFAKTURSCHUHMANUFAKTUR

KENNELKENNEL

Fyrir árshátíðina 
Ótrúlegt úrval af glæsilegum

árshátíðarkjólum
stærðir 36-48

Nýtt  kortat ímabi l  f le ir i 
myndir  á  facebook    

Ýkt förðun og úfin hárheysáta 
Amy Winehouse þóttu ögrandi og 
öðruvísi þegar hún kom fyrst fram 
á sjónarsviðið í kringum 2003. 
Fljótlega fór þó að bera á eftir-
líkingum og hver myndasyrpan á 
fætur annarri í stærstu tískublöð-
um heims endurskapaði útlit Amy 
á fyrirsætunum. Ekkert lát virð-
ist ætla að verða á eftirlíkingunum 
því förðunarlínan fyrir vorið 2012 
er sótt þráðbeint í smiðju Amy, 

eins og sást á tískupöllum Parísar 
í byrjun október.

Amy var reyndar ekki upphafs-
maður þessa útlits. Eins og Karl 
Lagerfeld, hönnuður Chanel, benti 
á árið 2008 drógu hárgreiðsla Amy 
og breiðar línurnar í kringum augun 
dám af útliti Brigitte Bardot á sjötta 
og sjöunda áratugnum. Sjálf sagði 
Amy í viðtali við tísku tímaritið Har-
per’s Bazaar í október í fyrra að hún 
ætti engar tískufyrir myndir nema 

þá helst Elizabeth Taylor. „Ég klæði 
mig bara eins og ég væri gamall 
svartur gyðingur,“ sagði hún.

Áhrif hennar á tískuna eru þó 
óumdeilanleg: ballettskór, capri-
buxur, korselett, klúturinn um 
hárið og gylltir skartgripir í yfir-
stærðum eru meðal þess sem tísku-
húsin hafa sótt í hennar smiðju. Og 
hárgreiðslan og förðunin virðast 
ætla að hafa varanleg áhrif á tísku-
straumana.  fridrikab@frettabladid.is 

Áhrif Amy aukast enn
Þótt söngkonan Amy Winehouse sé látin virðist ekkert lát ætla að verða á vinsældum förðunar hennar 
og hárgreiðslu. Vorlínan í förðun 2012 er sótt þráðbeint í smiðju söngkonunnar, sem sjálf stældi Bardot.

Amy Winehouse og sérstakur stíll hennar 
hafði mikil áhrif á tískuheiminn og sér 
ekki fyrir endann á þeim áhrifum.

Brigitte Bardot var að mati Karls Lagerfeld 
fyrirmynd Amy Winehouse hvað varðaði 
hárgreiðslu og förðun.

Vorförðunin 2012 eins og hún birtist á 
sýningu Alena Akhmadulina á tískupöll-
um Parísar í byrjun október.



Glæsilegir kaupaukar frá Guerlain með tveimur 
keyptum vörum í línunni þar af einu kremi.

20% afsláttur af GUERLAIN línunni dagana
20.-22. október í snyrtivöruverslun Glæsibæ. 

Sérfræðingur GUERLAIN veitir faglega ráðgjöf ásamt því að kynna nýjungar.
 
• Lingerie De Peau, nýr kökufarði sem gefur húðinni góðan raka og hefur sömu náttúrulegu áferð og húðin sjálf „Second Skin“.
• Abeille Royale, nýtt augnkrem, í þessari einstöku kremlínu, sem vinnur á öllum einkennum öldrunar þ.e. rakagefandi, dregur úr hrukkum og  
 framkallar ljóma.
• Abeille Royale, nýtt andlitsvatn sem endurnærir húðina, fyllir hana raka, örvar blóðflæðið og róar. Vellíðan er algjör við notkun andlitsvatnsins.

Draumur konunnar er nú upp-
fylltur með nýja kökufarðanum 
frá Guerlain. Farðinn blandast 
húðinni fullkomlega og útkoman 
verður sama áferð og húðin sjálf, 
„Second Skin“. Kökufarðinn er 
allt í senn rakagefandi, hyljari 
og samlagast húðlit hverrar 
konu fullkomlega. 

Kynning

D-vítamínsskortur er nú talinn heimsfarald-
ur og á það sérstaklega við um lönd á norð-
lægum slóðum þar sem erfiðara er að fram-

leiða D-vítamín frá sólinni,“ útskýrir Haraldur 
Magnússon, osteópati og umsjónarmaður vefsíð-
unnar Heilsusidan.is. Haraldur mun halda erindi 
á sérstakri D-vítamín ráðstefnu sem haldin verð-
ur í fyrramálið á Reykjavík Natura, þar sem hann 
mun fjalla um ástæður þess að D-vítamínskortur 
er að verða eitt helsta vandamál nútímamannsins, 
ólíkt því sem var hjá forfeðrum okkar. 

„Frummaðurinn fékk ríkulegt magn D-vítam-
íns frá sólinni og einnig úr fæðu sinni með því að 
borða innyfli og dýrafitu sem er d-vítamín ríkasti 
hluti fæðunnar. Í samanburði eyðir nútíma-
maðurinn mestum tíma innanhúss eða þá kapp-
klæddur og með sólarvörn utanhúss. Mataræði 
hans er meira og minna D-vítamínssnautt og eina 
úrræðið er að taka inn D-vítamín í fæðubótar-
efnum,“ útskýrir Haraldur.  

Hann segir eftirfarandi reikniformúlu gagnlega 
svo finna megi réttan dagskammt hvers og eins.

„Prófessor Robert Heaney frá Creighton-háskól-
anum í Bandaríkjunum er einn helsti sérfræð-
ingur á þessu sviði í heiminum. Hann mælir með 
75IU (alþjóðaeiningum) af D-vítamíni á hvert kíló 
líkamsþyngdar. Það sama á við um börn, og er 
skammturinn þá aukinn eða minnkaður eftir því 
hvort fólk er þyngra eða léttara,“ upplýsir Harald-
ur og hvetur fólk til að vanda valið þegar kemur að 
því að velja hreint D-vítamín.

„Í hillum verslana er margt misjafnt í boði og 
mikilvægt að velja gæðavörumerki. Ég mæli ein-
dregið með NOW eða sambærilegu gæðamerki 
sem stenst kröfur og hefur á sér GMP-staðal 
(Good Manufacturing Process). Sá staðall tryggir 
gæði framleiðslu og að innihald sé í samræmi við 

merkingar á glösunum. NOW er einnig með fljót-
andi D-vítamíndropa sem henta börnum sem vilja 
ekki belgina og er auðvelt að fela í mat og drykk“.

„Dr. Michael Holick, ásamt fleiri virtum 
vísinda mönnum, fullyrðir að D-vítamín-
skortur auki hættu á beinþynningu, krabba-
meini, sjálfs ónæmissjúkdómum, sýkingum og 
hjarta sjúkdómum. D-vítamín hefur því mikið 
forvarnar gildi og stuðlar að heilbrigðri virkni 
ónæmis kerfisins,“ segir Haraldur.

Upplýsingar um ráðstefnuna má finna á vef-
síðunni www.heillheimur.is 

D-vítamín lengir lífið
Sérfræðingar telja að opinberar ráðleggingar á D-vítamíni séu allt of lágar og þyrftu 
helst að vera 5-10 sinnum hærri til að verjast fjölda lífsstílssjúkdóma. 

Haraldur Magnússon osteópati verður með fyrirlestur á ráð-
stefnu um D-vítamín í fyrramálið, en þar ber hann nútíma-
lifnaðarhætti saman við lífsstíl frummannsins. MYND/ANTON

Sala á sixpensurum jókst um 
75 prósent á haustmánuðum 
hjá verslunarrisanum Marks & 
Spencer. 

Stórstjörnur á borð við Daniel 
Craig, Brad Pitt, Liev Schreiber 
og Justin Timberlake hafa undan-
farna mánuði og ár sést 
skarta klassískum six-
pensurum. Áhrifin hafa 
ekki látið standa á sér 
og er hið klassíska 
höfuðfat nú orðið hluti 
af hvunndagstískunni.

Verslunarkeðjan 
Marks & Spencer til-
kynnti nýverið að sala 
á sixpensurum í Bret-

landi hefði aukist um 75 prósent á 
haustmánuðum og af þeim sökum 
hefði verið ákveðið að auka vöru-
úrvalið um þriðjung. 

Sömu sögu er að segja hjá versl-
uninni John Lewis en þar hefur 
sala hattanna aukist um 18 pró-
sent milli ára. 

Vinsældir sixpensarans eru þó 
ekki alveg nýtilkomnar því 

sala þeirra hefur aukist 
jafnt og þétt síðustu 

tvö ár. 
Vinsældirnar ná 

ekki aðeins til Bret-
lands heldur hefur 
sixpensarinn einnig 
náð fótfestu í landi 
derhúfunnar, Banda-
ríkjunum. 

Klassískir og sívinsælir 

sixpensarar

Justin Timberlake 
verður gáfumanna-
legur með pottlok og 

gleraugu.

Brad Pitt hefur 
oft skartað 
sixpensaranum 
í gegnum tíðina.

Daniel Craig 
færir töff-
araskapinn á 
nýtt stig með 
sixpensar-
anum.
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Hótelkeðjuerfinginn Paris Hilton 
hefur glatt margan Evrópubúann 
með nærveru sinni undanfarið. Í vik-
unni gekk hún tískupallinn á tísku-
vikunni í Úkraínu. Þar skartaði hún 
heiðgulum kjól eftir hönnuðinn 
Andre Tan. Þá settist hún einnig í 
dómarasæti í fegurðarsamkeppni 
Úkraínu.

Undanfarnar vikur hefur hún 
ferðast víða. Hún dvaldi til dæmis 
um tíma í Póllandi. Þá var hún 
nýlega komin heim frá Mumbai á 
Indlandi þar sem hún kynnti nýju 
töskulínu sína og þar áður var hún 
í Tyrklandi þar sem hún kynnti nýja 
skólínu úr sinni smiðju.

Paris á ferð og flugi
PARIS HILTON HEFUR FERÐAST VÍÐA 
UNDANFARNAR VIKUR.

Paris sýnir hönnun Andre Tan á tísku-
vikunni í Kíev í Úkraínu.
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7/2010 Skoda Octavia Ambiente 4x4 
Dísel ek. 48.000.- verð 3.780.000.- 
skoðum skipti. Sjá uppl. og myndir 
raðnumer 108164.

2/2004 Toyota Land Cruiser 120 GX 33” 
Ek. 98.000.- verð 3.680.000.-skoðum 
skipti Sjá uppl. og myndir raðnumer 
147344.

2006 MMC Pajero limited 3,8 ek. 
57.000.-verð 3.380.000.skoðum skipti 
sjá uppl. og myndir raðnumer 108048.

2005 Jeep Grand Cherokee Limited ek. 
73.000 verð 2.380.000.- skoðum skipti 
sjá uppl. og myndir raðnumer 175019.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

TILBOÐ TILBOÐ Toyota Avensis Wagon 
SOL ‘03/2004 ek. 132 þ.km TILBOÐ 
1290 þús.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Yamaha XT660, ‘07 árg. ek. 16 þ.km. 
Toppviðhald. V: 890þ, tilb 660 stgr. 
Rnr 201553.

Honda VT750C. ‘09 árg. ek. 4 þ.km. 
Töskur, gler og hiti í handf. V: 1.190þ, 
tilb. 990 stgr. Rnr 202901.

Suzuki Hayabusa 1300. ‘08 árg. ek. 27 
þ.km. Xenon, V: 990.000, tilb. 750 stgr. 
Rnr 203030.

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

MAZDA 6 h/b t. Árgerð 2007, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.790.000. Rnr.102790. Frí auglýsing í 
Fréttablaðinu fyrir þá sem vilja. Skráðu 
bílinn frítt www.netbilar.is

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árg. 2006, ek. 
109 Þ.KM, bensín, 5 gírar. V. 1.890þús.
Tilboð 1,490þús. Rnr.103045.Frí 
auglýsing í Fréttablaðinu fylgir öllum 
skráningu, Skráðu bílinn frítt www.
netbilar.is s. 588 5300.

BMW 3 330 d. Árg. 2002, ek. 177 Þ.KM, 
dísel, sjálfs. V. 1.990þús. Rnr.102989.
Frí auglýsing í Fréttablaðinu fylgir öllum 
skráningu, Skráðu bílinn frítt www.
netbilar.is s. 588 5300.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2003, ekinn 135 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.800.000. 
Rnr.102940. Frí auglýsing í Fréttablaðinu 
fyrir þá sem vilja. Skráðu bílinn frítt 
www.netbilar.is

CITROEN C3 sx. Árgerð 2006, 
ekinn 42 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Rnr.102926. Frí auglýsing í 
Fréttablaðinu fyrir þá sem vilja, Skráðu 
bílinn frítt www.netbilar.is

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árg. 2005, ek. 
140 Þ.KM, bensín, sjálfs. V. 1.290 þús. 
Lækkað verð . Rnr.108125. Frí auglýsing 
í Fréttablaðinu fylgir öllum skráningu, 
Skráðu bílinn frítt www.netbilar.is s. 
588 5300

MMC Pajero gls. Árgerð 2000, ekinn 
173 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.099.000. Rnr.105951. Frí auglýsing í 
Fréttablaðinu fyrir þá sem vilja, Skráðu 
bílinn frítt www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

NEW HOLLAND Ts125a. Árg 2006, 
ekinn 1400 VINNUST., dísel, 5 gírar. 
Verð 7.940. þús Verð með VSK 
Rnr.103078.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

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

PEUGEOT PARTNER Árgerð 2010. Ekinn 
30 Þ.KM Verð kr. 1.890.000.

VW POLO COMFORTLINE Árgerð 2007. 
Ekinn 72 Þ.KM Verð kr. 1.440.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og 
vagnadekkjum frá Boss

Sóluð Boss vetrardekk með N41 
munstri, 315 80 R22.5, tilboðsverð 
56.873,- með VSK Sóluð Boss 
vagnadekk með heilsársmunstri, 385 
65 R22.5, tilboðsverð 59.735,- með 
VSK Dunlop vetrarframdekk til í 295, 
315, 385 og 385 míkróskorið. Bjóðum 
upp á neglingu.

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
Eigum til stálfelgur undir 

vörubíla og vagna
http://www.trucks.is

M.BENZ C c200 kompressor 200 kompr 
(045). Árg 2000, ekinn 188 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.590. þús 
Rnr.121576. Óskum eftir bílum á á 
söluskrá og á staðinn. MIKIL SALA!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

KIA Carnival. Árgerð 2008, ekinn 190 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.7 MANNA ÁSETT 
VERÐ 2.790Þ. TILBOÐSVerð 1.990.000. 
Rnr.216566.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 6/2010, ekinn 35 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 2.290.000

NAVARA 4WD DOUBLE CAB AT LE
Nýskráður 9/2006, ekinn 54 þ.km, dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.490.000

SANTA FE CRDi
Nýskráður 6/2006, ekinn 175 þ.km, dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.650.000

ANTARA ELEGANCE TDi
Nýskráður 6/2009, ekinn 14 þ.km, dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

HONDA

NISSAN

HYUNDAI

OPEL

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00
 

Laugardaga 

milli kl. 12:00 og 16:00

HONDA ACCORD SPECIAL EDITION
Nýskráður 12/2007, ekinn 110 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

HONDA CR-V
Nýskráður 6/2005, ekinn 109 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

AL EDIDITITTTTTTTTITITITITITTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIOOOOOONNNNNNNONONONONOOOOOOOOOO
10 þ.km, 

09 þ.km,

BÍLL DAGSINS

BÍLL DAGSINS

Aðeins kr. 
2.290.000

Aðeins kr. 
1.950.000
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Suzuki Jimny árgerð 2000, ekinn 165 
þús.km., ný tímareim, nýr vatnskassi og 
fleira, sk.’12, verð kr. 650.000,- 100% 
lánað, 821-6292.

MM Pajero árgerð 1998 diesel 2,5 
beinsk., ekinn 330 þús., nýleg tímareim, 
ný kúppling, ný 33” dekk, dráttarkúla, 
sk.’12, verð 750.000,- 100% lánað 821-
6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

Ford Focus Trend station árgerð 2005, 
sjálfskiptur, ekinn 130 þús. km., sk. 
‘12, verð kr. 1.360.000,- 100% lánað, 
821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

TOYOTA Auris 1600 luxury. nýskr 
5/2008, ek aðeins 26 Þ.KM, , 5 gírar. 
ásett verð 2.690.000. Rnr.138513. 
A.T.H er á staðnum. Mjög gott eintak 
- losnlegt dráttarbeisli - spoiler - cruise 
control - einn eigandi - glæsilegt eintak 
o.f.l

TOYOTA Land cruiser 100 vx 35”. nýskr 
10/2006, ek 92 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 
ásett verð 7.900.000. Rnr.115284. Ljóst 
leður, 7 manna, tems, grind að framan, 
gluggahlífar, húddhlíf, prófíl beisli, 
vindskeið o.fl. A.T.H er á staðnum

TOYOTA Land cruiser 120 gx 33”. 
nýskr 1/2006, ek aðeins 72 Þ.KM, 
dísel, sjálfsk. ásett Verð 4.990.000. 
Rnr.115441.einn eigandi

TOYOTA Land cruiser 120 lx 35”. nýskr 
8/2004, ek 185 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 
ásett Verð 4.100.000. Rnr.116018.Einn 
eigandi, topp viðhald og góð smursaga, 
geymslukassi að aftan,lítur vel út A.T.H 
er á staðnum.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 11/2003, 
ek. 203 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Ásett 
verð 3.400.000. Rnr.116014.8 manna 
- Spoiler - Sóllúga - Prófílbeisli - 
Filmaður. A.T.H er á staðnum.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð 
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur, Einn 
með öllu, Lítur út sem nýr, Ásett verð 
6.490þús.kr Rnr.115198, 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

Jeppi á 395 Þús.
Korando Diesel traustur bíll árg. ‘98 
beinsk, ek. 170þ nýskoðaður, ný kúpl. 
ofl. 395 stgr. s. 847 9862.

Deep Jeep Liberty Renegate 2003, 
ek.70 þ. Frábært verð. Uppl. í s:896 
1808

Honda Shuttle IES. Árg. 2000. Ek. 191 
þkm. sk. ‘12. Góður bíll. 7 manna. Verð 
590 þ. Uppl. í 894 9529.

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.

Nissan Note 1600 cc. sjálfskiptur, 
ekinn aðeins 16.000 km, sumar og 
vetrardekk. Verð 2.250 þús. Uppl í síma 
698-8888 / 696-1111. Bein sala.

Ford Econoline 1997 til sölu. Power 
stroke vél. Ekinn 185.000 km. 15 sæta. 
Verð 1780 þúsund. Sími 892 8585.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

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

 0-250 þús.

Bíll á 185,000-
Til sölu Kia Clarus, 1998 árg. ekinn 
174.000km. beinskiptur, 5 gíra, 
leðursæti, cd/útvarp, rafdrifnar rúður, 
álfelgur, dökkgrænn á litinn. Nýir 
bremsuklossar og diskar að aftan, 
nýlegt púst alla leið. Skoðaður 12 verð 
185.000-. Upplýsingar í síma 863 0149.

Tilboð 195þús
Hyundai Accent árg. ‘98 5 gíra sk. ‘12 
ek. 140þús. Verð 195þús. Uppl. s. 891 
9847 & 860 3970.

 250-499 þús.

Frábær sparibíll !!!
Renault Clio árg. ‘00, ekinn aðeins 
150þús. skoðaður 2012, beinskiptur, 
samlæsingar, lítur mjög vel út og í 
góðu standi, verð 450þús. Tilboðsverð 
aðeins 320þús., s:659-9696.

SKEMMTILEG BÍLASALA

Söluráðgjafar okkar taka glaðir á móti þér

Kamilla
kamilla@diesel.is

Kolbeinn
kblandon@diesel.is

Hlynur
hlynur@diesel.is

578 5252

JEEP Grand Cherokee Laredo 4x4. 
Árgerð 2005, ekinn 95 Þ.KM, ben-
sín, sjálfskiptur. Mjög gott eintak. 
Möguleiki á 100% láni. Verð 1.990.000. 
Tilboð 1.650.000,- 
Er á staðnum. Rnr.103515.

FORD E350 Econoline s/v sendibíll, 
5 manna 33”. Árgerð 2005, ekinn 
43 Þ.MÍLUR, dísel, sjálfskiptur. Verð 

g

2.190.000. Skoðar öll skipti, er að leita 
sér að minni vinnubíl.
Er á staðnum. Rnr. 102796.

JEEP Grand Cherokee  LTD OVERLAND. 
Árgerð 2003, ekinn 150 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð tilboð staðgreitt 
1.290.000.-
Er á staðnum hjá okkur Rnr. 102766.

LEXUS IS 350. Árgerð 2006, ekinn 105
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Bíllinn er
í toppstandi. Verð 3.990.000.Tilboð
staðgreitt 3.500.000,- 
Er á staðnum.   Rnr. 103364.

TOYOTA Hilux double cab SR Árgerð 
2007, ekinn 116 Þ.KM, DIESEL, sjálf-ff
skiptur. Verð 4.290.000.- mjög gott 
eintak, er á staðnum.Rnr. 140001.

SUZUKI Grand Vitara XL 7  Árgerð 2006, 
ekinn 103 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Er 
á staðnum Verð 1.850.000.- Staðgreitt. 
Rnr. 132573.

TOYOTA Avensis Wagon SOL. Árgerð 
2007, ekinn 254 Þ.KM, bensín, sjálf-ff
skiptur. Ótrúlega vel um genginn, 

j

og gott ástand, sjón er sögu ríkari, er 
á staðnum Verð 1.690.000. TILBOÐ 
1.250.000,- STAÐGREITT  
Er á staðnum Rnr. 110342.

MMC Pajero Intense. DIESEL Árgerð 
2007, ekinn 73 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð
5.490.000. Fallegur bíll Rnr. 103356.

Til sölu



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is sigrunh@365.isAlla fimmtudaga

Gabriel 

Hliðarfærslur • Gaffalfærslur • Snúningar

Sími: 517 8240 / 663 5882
eyjalind@eyjalind.is

www.eyjalind.is

Útvegum varahluti 
í flestar gerðir lyftara 
á 24 tímum

Dalvegi 16b  s: 554-2727

Gardsman
Öryggiskerfi

Sjá nánar á
www.hugna.is

Engin áskrift

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Upplýsingar gefur 
Kristinn í síma 
899-7663 eða 
tjalda@simnet.is

Lok á heita potta
Áklæði úr sterkum pvc segldúk til í 3 litum.

S-29
Kaffi Hús

*Saumaklúbbar

*Afmælisveislur *Bekkjarpartí

*Smárétta-Pinnaveisla
Ókeipis salur

TOYOTA ÞJÓNUSTA
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 Bílar óskast

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

 Vinnuvélar

 Bátar

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

 Hjólbarðar

4stk Cooper jeppadekk sem ný með 
nöglum. St. 465/70/17. Uppl. s. 557 
5433 eða 847 6233.

 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

 Varahlutir

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

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

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.

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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

 Bókhald

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

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

 Garðyrkja

 Málarar

Löggiltur málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Sími 6601787

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

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

 Tölvur

Tölvuviðgerðir og uppfærslur á 
vélbúnaði www.gunnzi.is gunnzi@
gunnzi.is 6625369

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

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

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

 Spádómar

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

 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.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663 
7789.

 Önnur þjónusta

Hrekkjavaka nálgast!
Stútfull búð af nýjum og flottum vörum 
fyrir Hrekkjavöku; Búningar, fylgihlutir 
og skraut! Yfir 400 nýjir vöruliðir. Opið 
virka daga 11-18, lau 11-17, sun 11-16. 
Verið velkomin, Partýbúðin, Faxafeni 11, 
(Hagkaupsplaninu), s. 534-0534

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

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

Hrekkjavakan nálgast.
Ertu klár? Hjá okkur færðu allt sem 
þarf: Búninga, farða, vampírutennur, 
litalinsur, skraut ofl. Verslaðu á 
hokuspokus.is og fáðu sent. Eða 
komdu í Hókus Pókus Laugavegi 69. 
S-551-7955

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

 Óskast keypt

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur

Staðgreiðum gull og silfur í 
verslun okkar.

Upplýsingar í s. 577 7740
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Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

Flottir dömuskór úr leðri með 
korksólum Tilboðsverð: 3.500.-
Misty skór Laugavegi 178 s: 5512070 
Opið: 10 - 18 virka daga, lau 10-14.

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Snyrting

NUDD - DEKUR - 
ÍÞRÓTTANUDD

Íþróttanudd, Gigtarnudd (krepptir 
fingur), Svæðanudd, Dekur f. pör, 
vini og hópa, skrúbb, pottur, nudd og 
máltíð. Góð tilboð. JB Heilsulind. S. 
823 8280.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SILFUR+GLER+TRÉ
Silfurleir námskeið lau-sun. Gler 
Tiffany’s mán-þri. Tréútskurður 5.-6.11. 
Skráning s: 555 1212 Handverkshusid.is

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu, tví og þrílitir. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

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

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

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

Herbergi til leigu, 22fm, í Kópavogi. 
Tengi f/síma og sjónvarp. Uppl. í s. 554 
6871 eftir kl. 18:00

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

Til leigu
Tunguháls 327 fm iðnaðarhúsnæði, 
lofthæð 4,70, tvær innkeyrsludyr 
. Við sund, 40 fm verslunar/
þjónustuhúsnæði og 20 fm. geymsla 
á jarðhæð. Krókháls ca. 100 fm með 
innkeyrsludyrum. lofthæð 3,10 m. 
leiguval.is simi 553 9820 og 894 1022

Til leigu 4 herb. íbúð með húsgögnum 
í flottu einbýlishúsi í Vogunum í Rvk. 
Uppl. í s: 896 1808

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast á Flórída
Óska eftir íbúð á leigu á Flórída frá 
13 jan. - 4 feb. á góðu verði. Uppl. 
s:6638108.

 Geymsluhúsnæði

Tökum í geymslu tjaldv- felli- hjól- 
Pallhýsi- húsbíla- mótorhjól- fjórhjól- 
kerrur. S 8671282

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

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

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

 Gisting

Dekurhelgi í 
Stykkishólmi!

Lúxusgisting með heitum pottum. 
Sund, gönguferðir og siglingar. 
Veitingastaðir á heimsmælikvarða. 
Upplýsingar í síma 861 3123 eða á 
www.orlofsíbúðir.is

Jól í provence 
Frakklandi / skipti

Leitum að fjölskyldu sem vill 
skipta á sínu húsi og bíl við 

okkur.(píanó
væri kostur), Bjóðum í staðinn

einbýlishús með 5 
svefnherbergjum 2

píanóum+2 bílum, á yndislega
friðsælum stað í efra-Provence 

um 100 km n-austur frá 
Marseille.

heimasíða. 
htttp://www.festival.is og

e-mail: armann@ festivali.is

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Dags- og vikuleigu. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Costa Brava, Playa de aro, laust í vetur, 
100.000 mánuðurinn. www.starplus.is 
& www.starplus.info

ATVINNA

 Atvinna í boði

3 Smárar Tískuvöruverslun. Leitum eftir 
ábyrgðarfullum einstaklingum með ríka 
þjónustulund og mikinn áhuga á tísku. 
50% starf á Laugarvegi og hlutastarf í 
Smáralind. Áhugasamir vinsamlegast 
sendið á ingibjorg.smarar@gmail.com

Veislulist ehf / Skútan óskar eftir 
starfsmanni í útkeyrslu og frágang í 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Sigurpáll í 
síma 822-8253 aðeins milli 13 - 17.

Blómabúð
Vanur starfskraftur óskast í blómabúð. 
nóv.des og jan. 50-100% vinna. 
Umsóknir sendist á kkelva@internet.is

 Atvinna óskast

Óska eftir atvinnu sem fyrst, er vanur 
ýmsum iðnaði og sjómennsku S. 692 
1927.

 Viðskiptatækifæri

Aukavinna - Viðskipti ?
Atvinna - Viðskipti - Aukavinna. Eitt 
mest vaxandi fyrirtæki 3 ár í röð www.
lw-global.com/is eða 564 5959.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Konur í ævintýraleit. Það er enn sem 
fyrr töluvert af nýjum auglýsingum 
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.

25 ára ljóshærða
fallega konu langar í stefnumót. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000 og 535-
9920, augl.nr. 8459.

Karlmaður óskar eftir að kynnast konu 
á svipuðu reki. Möguleiki á sambandi 
ef allt gengur vel. Skrifleg svör sendist 
til FBL merkt G.4215

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Þjónusta

Fasteignir

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Nánari upplýsingar er að finna í keppnislýsingu sem er aðgengileg á vefsíðunni www.hugmyndasamkeppni.is 
og á vefsíðum skipulags- og byggingarsviðs, www.skipbygg.is og Arkitektafélags Íslands www.ai.is

Ítargögn eru fáanleg þeim sem skrá sig til þáttöku gegn greiðslu þátttökugjalds.

Hugmyndasamkeppni 
Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar í samvinnu við Arkitektafélag 
Íslands efnir til tveggja þrepa samkeppni um skipulag á Ingólfstorgi og  
frumhönnun hótels á keppnisreit.  

Fyrra þrepið er hugmyndasamkeppni um endurskoðun á hönnun og skipulagi 
svæðis sem afmarkast af Aðalstræti, Hafnarstræti, Veltusundi, Vallarstræti 
Thorvaldsensstræti og Kirkjustræti. Í þessum hluta samkeppninnar er lögð 
áhersla á skipulag almenningsrýma á svæðinu og frumhönnun hótels. Huga 
skal að heildarmynd svæðisins og tengingum við aðliggjandi almenningsrými 
með notagildi og umhverfisgæði að leiðarljósi.

Seinna þrepið er framkvæmdasamkeppni. Allt að 5 tillögur verða valdar úr 
fyrra þrepi til að forhanna hótel og útfæra nánar almenningsrými.

Skilafrestur tillagna er 18. janúar 2012.

INGÓLFSTORG - KVOSIN
Samkeppni um uppbyggingu í miðborg Reykjavíkur

Tilkynningar
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BAKÞANKAR 
Sigríðar

 Víðis
Jónsdóttur

Nú situr Heinz

Á TOPPNUM
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17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

NEI!
Ekki segja mér að 

þú sért frosin 
AFTUR?!!! VIRKAÐU!

Ég held ekki 
að það sé nein 
hjálp í því að 
     ýta fast á 
      lyklaborðið.

Það 
hjálpar 
aðeins, 

jú!

Hvar er 
mamma? Í sturtu. Er hún 

með 
gemsann?

Ætli það 
nokkuð, 

hún er jú í 
sturtu.

Ég prófa 
aftur.

Þú hlustar 
ekkert 
á mig, 
er það 

nokkuð?

Ég trúi ekki 
að hún sé 

ekki að 
svara!

Jú. Jú.

Bara hug-
mynd, sko.

Þannig að þér finnst of mikið 
að þvo sófann upp úr klór?

Læknirinn sagði að þótt 
hér fyndist lús væri það 
ekki merki um 
óþrifnað á 
heimilinu, ekki satt?

Það geta allir fengið 
lús, óháð ástandinu 
á heimilinu?

LÁRÉTT
2. afkvæmi, 6. tímaeining, 8. heldur 
brott, 9. tækifæri, 11. þessi, 12. frá-
rennsli, 14. fyrirmynd, 16. skóli, 17. 
samræða, 18. skelfing, 20. ætíð, 21. 
faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. sálga, 3. frá, 4. frelsarinn, 5. 
augnhár, 7. rafstraumur, 10. æxlunar-
korn, 13. stefna, 15. gerviefni, 16. dá, 
19. núna.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lamb, 6. ár, 8. fer, 9. lag, 
11. sá, 12. afrás, 14. mótíf, 16. ma, 17. 
tal, 18. ógn, 20. sí, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. kála, 3. af, 4. messías, 
5. brá, 7. rafmagn, 10. gró, 13. átt, 15. 
flís, 16. mók, 19. nú. 

Herra Kartöfluhaus 
á von á mikilvægu 
símtali og hefur því 

lagt eyrað við tólið til 
að missa ekki af því...

ATHYGLISBRESTUR er … að vera á kassa í 
búð en veskið varð eftir heima. Að hafa ekki 
græna glóru um hvert pin-númerið á kort-
inu er. Eða bara vera á kassanum og reyna 
að borga með ökuskírteininu.

ATHYGLISBRESTUR er endurtekning 
hversdagsins, óður til gullfiska. Mánudag-
ur: Hvar eru lyklarnir mínir og vettling-
arnir? Þriðjudagur: Hvar eru lyklarnir og 
vettlingarnir? Miðvikudagur: Obbobbb, nú 
vantar ekki bara lyklana heldur gleymdist 
gemsinn á eldhúsborðinu. Fimmtudagur: 
Ach so, það var þetta með þessa bannsett-
ans lykla …

ATHYGLISBRESTUR er ekki einungis fyrir 
ráðvillta karlmenn og orkumikla stráka 
í yfirfullum bekk. Athyglisbrestur er að 
gleyma að dekkið á hjólinu er sprungið, 
gleyma þvotti í þvottavélinni, gleyma að 
hlaða símann, gleyma að hringja til baka, 
setjast ofan á gleraugun, eyða ítrekað 

formúu í illa sniðna sundboli til útleigu 
á sundstöðum eftir að sundfötin 
gleymdust heima.

ATHYGLISBRESTUR er að skreyta 
líkamann skipulega með marblettum. 
Rekast utan í alla hurðarkarma í 
augsýn, horn á borðum og skápum. 
Athyglisbrestur er tilraun í veiru-
fræði: Að gleyma nesti í vösum og 

skúffum og finna fenginn þegar hann 

er tekinn að skríða sjálfur fram í dagsljósið. 
Að vera alltaf jafnbjartsýn þegar banana 
er stungið ofan í tösku en finna hann síðar 
sprunginn í frumeindir, horfa hugsandi 
á bananaslímið yfir öllu og hugsa: Ah, já, 
alveg rétt.

ATHYGLISBRESTUR býður upp á alls kyns 
undarlegheit. Að setjast ofan á tyggjó og 
skutla uppáhaldsbuxunum í frysti í mötu-
neyti til að ná slummunni úr – en gleyma 
buxunum og ranka ekki við sér fyrr en 
tveimur vikum síðar. Ó, var frystirinn 
risavaxin kjötgeymsla og er tyggjóið núna 
dottið úr en buxurnar ónýtar vegna viður-
styggilegs óþefs af frystu kjötblóði?

ATHYGLISBRESTUR er helsi en líka ham-
ingja. Honum fylgir oft eiginleiki til að ná 
ofureinbeitingu í tengslum við ákveðna 
hluti. Athyglisbrestur er að segja hinu 
ómögulega stríð á hendur. Að hringja í flug-
félag til að afpanta flug sem þegar er farið. 
Að horfa stolt á köku bakast inni í ofni og 
finna síðan helminginn af þurrefnunum 
enn á eldhúsbekknum. Athyglisbrestur er 
að sulla olíu á gólfið, stíga ofan í hana án 
þess að taka eftir því og spora eldhúsgólfið 
út. Vera lengi að þrífa. Fara óvart í sömu 
sokkabuxurnar daginn eftir – og spora í 
þetta sinn út alla íbúðina.

ATHYGLISBRESTUR er … oft ansi hress-
andi!

Nei, ha, hvað var ég að gera?
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Gamlinginn sem skreið út... 
kilja - Jonas Jonasson 

Fallið
Þráinn Bertelsson

Húshjálpin - kilja
Kathryn Stockett

Hjarta mannsins
Jón Kalman Stefánsson

Ekki líta undan - Saga 
Guðrúnar Ebbu - Elín Hirst

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í EYMUNDSSON UM LAND ALLT

12.10.11 - 18.10.11

Þræðir valdsins
Jóhann Hauksson

Órólegi maðurinn - kilja 
Henning Mankell 

Holl ráð Hugos
Hugo Þórisson

Hávamál
Þórarinn Eldjárn

Radley-fjölskyldan - kilja
Matt Haig
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menning@frettabladid.is

Leikhús  ★★★★

Gálma
Tryggvi Gunnarsson

Leikarar: Bjartur Guðmundsson, Guðrún Bjarna-
dóttir, Tryggvi Gunnarsson og Hilmir Jensson. 
Tónlist: Örn Eldjárn, Tryggvi Gunnarsson auk Buddy 
Holly, Verdi og fleiri frægra sem hljómuðu úr gömlu 
útvarpstæki.

Regnið buldi á veggjum gamallar verksmiðju og alls 
kyns grindur skulfu og skröltu utar í porti meðan 
hlýjan inni í leikhúsinu Norðurpólnum tók vel á móti 
gestum á föstudagskvöldið. Gálma eða sómi þjóðar 
var þar á fjölunum.

Fjalirnar eru svört gólf og í dökkum sölum er 
hægt að leika á þremur stöðum. Í líklega stærsta 
leiksalnum var búið að strengja gaddavír meðfram 
ferhyrndu leikrými sem afmarkaði sveitabæinn, 
heimilið, ölkrána og hið afskekkta.

Mikið er það nú gaman þegar ungt fólk telur sig 
hafa eitthvað að finna í þjóðararfinum, í sögubrotum 
þjóðsagnanna og þeirri stemningu sem það heldur að 
ríkt hafi á Íslandi á árum áður. Það er alls ekki nauð-
synlegt að setja allt á kórrétta hillu í tíma og rúmi 
heldur nýta sér blæbrigðin til þess að skapa sína 
eigin dansa. Í sýningunni Gálmu í Norðurpólnum 
var það svo sannarlega eigin dans sem varð til innan 

gaddvírsgirðingar í hrörlegu koti eða á öldurhúsi 
löngu liðins tíma.

Dans varð að glímu og glíma að dansi. Gálma 
þýðir misfella eða hnökur og það var einmitt svolítil 
misfella í samskiptum bóndadurgs og niðursetnings, 
dóttur hans og vinar, sem var aðalinntak verksins. 
Þrír ungir menn koma við sögu, tveir vinir og einn 
ókunnur, en samt svo vel vitandi um allt sem gerst 
hefur og hugsanlega það sem einnig mun gerast. 
Einnig er ung bóndadóttir, kærasta annars en besta 
uppeldissystir hins. Bjartur Guðmundsson var svo 
sannarlega bjartur þar sem hann sté dans og mund-
aði ljáinn sem breyttist í fána og lék og spjallaði 
við besta vin sinn. Vinurinn sem var á leið til æðra 
skólanáms var leikinn af Tryggva Gunnarssyni sem 
jafnframt er höfundur verksins. Stúlkuna fallegu, 
góðu og ákveðnu leikur Guðrún Bjarnadóttir, og 

tekst henni að sýna vel bæði hörku og ótæmandi 
sársauka lítillar stúlku sem hafði verið misboðið í 
æsku.

Aðkomumaðurinn er furðuleg vera, hvort heldur 
hann er hræddur við kjarnorkuna eða bara dyntótt-
ur og furðulegur eða kannski spámaður? Alla vega 
verður það hlutverk hans að færa okkur inn í söguna 
og segja meira en þau hin hefðu viljað gefa upp, fyrir 
utan að hann vefur inn í frásögn sína þjóðsagnabrot-
um eins og sögunni um nábrókina og þess vegna er 
hann svona vel fjáður. Það er brókin sjálf sem alltaf 
fyllir punginn. Hilmir Jensson leikur þennan sér-
vitring sem á pörtum er óþægilegur en svo um leið 
svo hrikalega opinskár og tjáir sig svo undurvel með 
öllum líkamanum að bara það var ævintýr. Gálma 
þýðir sem sé hnökrar og hnökrarnir hér voru í sam-
tölum og samskiptum þó að alltaf væri verið að tala 
saman. Sýningin er svo skemmtilega samsett því 
samtalið fer ekki allan tímann fram millum persón-
anna heldur eru það ljóstýrur og tónar sem skipta 
sér af og rata inn í samtölin.

Glíma vinanna var heillandi, hún var ekki bara 
sveitt skiptispor heldur fjör og glettni í fjaðurmögn-
uðum hreyfingum. Bæði tónlistin og lýsingin voru 
í sínum eigin hlutverkum og átti höfundur nokkur 
laganna. Örn Eldjárn samdi lagið Vinur við texta 
Tryggva Gunnarssonar sem þeir gefa nú líklega 
út þegar þeir tæma brækurnar. Meira en óhætt að 
mæla með kvöldstund í Norðurpólnum.

Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Athyglisverð og vel gerð sýning.

Engin misfella á þessari Gálmu

HILDIGUNNUR SVERRISDÓTTIR ARKITEKT mun velta fyrir sér stöðu hönnunar og 
hönnuða, erindi hönnunar og innri verkfæra til að koma erindum sínum á framfæri á sameiginlegum 
fyrirlestri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Listasafns Reykjavíkur og Listaháskólans í kvöld klukkan 20.

Samspil lista og trúar
Sýning með verkum Georgs 
Guðna myndlistarmanns verð-
ur opnuð í forkirkju Hallgríms-
kirkju í dag klukkan 17. 

Sýningin er sú fjórða í sýn-
ingarröð Listvinafélags Hall-
grímskirkju, Kristin minni. 
Markmiðið með sýningar-
röðinni er að kanna og greina 

flókið samband myndlistar 
og kristinnar trúar í samtíma 
okkar og gera tilraun til að 
mynda nýja, frjóa og fordóma-
lausa samræðu milli faganna.

Sýningin er opin alla daga 
frá kl. 9-17 og stendur til 7. 
janúar 2012.

- hhs

Þjóðfræði fjallar ekki bara 
um skinnskó og torfbæi, 
eins og níu heimildarþættir, 
sem verða frumsýndir í Bíó 
Paradís í dag undir nafn-
inu Þjóðfræði í mynd, sýna 
glögglega. 

Bollaspádómar, jólahald, menn-
ingartengd ferðaþjónusta og 
húsmæðraskólar eru á meðal 
umfjöllunarefna þáttaraðarinn-
ar Þjóðfræði í mynd, sem verð-
ur frumsýnd í Bíó Paradís í dag 
klukkan 15. Um er að ræða níu 
þætti sem allir sækja umfjöllunar-
efni sitt í BA- og MA-ritgerðir sem 
skrifaðar hafa verið í þjóðfræði á 
undanförnum árum.

„Hugmyndin á bak við þetta 

verkefni var að færa þá þekkingu 
sem verður til í Háskólanum út í 
samfélagið. Það er svo margt fólk 
sem eyðir blóði, svita og tárum í 
að skrifa ritgerðir sem enginn 
les, heldur safna þær bara ryki 
á bókasafninu,“ segir Björk Þor-
steinsdóttir Hólm, nemi í þjóð-
fræði við Háskóla Íslands og einn 
aðstandenda verkefnisins. Auk 
hennar standa Ólafur Ingibergs-
son, meistaranemi í þjóðfræði, og 
Áslaug Einarsdóttir, meistaranemi 
í mannfræði, að þáttagerðinni.

Björk segir það ekki síður til-
gang þáttanna að sýna hversu 
víða skírskotun þjóðfræðin hefur. 
„Þjóðfræðin er stórt og fjölbreytt 
fag og okkur langaði að sýna þá 
breidd. Það loðir alltaf við þjóð-
fræðina að hún snúist um skinnskó 
og torfbæi. En hún er svo miklu 

meira en það. Hún tekur á samtím-
anum með fortíðina að leiðarljósi. 
Þjóðfræðingar geta rannsakað 
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum rétt 
eins og torfbæina úr fortíðinni.“

Þættirnir eru 10 til 15 mínútur 
að lengd. Hver þeirra er byggður 
upp á viðtali við höfunda ritgerð-
anna, auk þess sem rætt er við 
fræðimenn sem tengjast efninu. 
„Við vonumst til þess að þættirn-
ir þyki bæði skemmtilegir og fróð-
legir og kveiki jafnvel nógu mikinn 
áhuga til þess að fólk geri sér ferð 
á bókasafnið og lesi ritgerðirnar.“ 

Sýningin hefst klukkan 15 í dag 
og verða þættirnir sýndir í einum 
rykk. Strax í kvöld ætti svo að 
verða hægt að nálgast þættina 
frítt á slóðinni www.vimeo.com 
undir leitarorðunum „Þjóðfræði í 
mynd“.  holmfridur@frettabladid.is

Tekið á samtímanum í bíó
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á KAFI Í ÞJÓÐ-
FRÆÐI Undanfarin 
tvö sumur hafa 
þjóðfræðinemarnir 
Ólafur Ingibergsson 
og Björk Þorsteins-
dóttir unnið við 
að gera stutta 
heimildarþætti upp 
úr fjölbreyttum BA-
verkefnum í þjóð-
fræði. Afraksturinn, 
níu heimildarþætti, 
má sjá í Bíó Paradís 
í dag klukkan 15.



Uppheimar  |  Sími:  511 2450  |  uppheimar@uppheimar.is  |  www.uppheimar.is

BÓK, HLJÓÐBÓK & Í BÍÓ

BÓK OG FRÍTT Í BÍÓ 
Kvikmyndin HEADHUNTERS sem gerð
er eftir bókinni verður frum sýnd á morgun í 
Reykjavík og á Akureyri. Af því tilefni fá þeir
sem kaupa bókina í versl unum Eymundsson

1 ÓKEYPIS MIÐA Á MYNDINA

Aðrar bækur eftir Jo Nesbø sem komnar eru út á íslensku:

Einnig á hljóðbók

HLJÓÐBÓKIN 
ER KOMIN Í VERSLANIR 

í dag eða meðan birgðir endast
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www.lifandimarkadur.is
Borgartúni 24 | Hæðasmára 6 | Hafnarborg

af öllu NOW D-vítamíni

15%
afsláttur
Rannsóknir hafa sýnt að
Íslendingar fá alltof lítið
D-vítamín.  

Tíminn er

Skoðaðu nýja vefsíðu!
www.raudikrossinn.is

Já, það er rétt!

Meðal sjálfboðaliðaverkefna okkar eru:

gerast sjálfboðaliði
gerast félagi
gerast MANNVINUR
styrkja starfið með fjárstuðningi
gefa föt

Sjálfboðaliðar Rauða krossins
vinna óeigingjarnt hjálparstarf í þágu samfélagsins. Að vera 
sjálfboðaliði Rauða krossins er mjög gefandi og skemmtilegt 
og það er alltaf pláss fyrir gott fólk. Þú getur látið gott af þér 
leiða með því að: 

Hjálparsími Fata-
söfnun
Rauða krossins

Athvörf
Félagsvinir

Frú Ragnheiður Neyðarvarnir

Tombólubörn

Prjónahópar

Heimsóknavinir Göngum
til góðs
landssöfnun

Rauða krossins
Rauða krossins

dýrmætur

Stoltur styrktaraðili:

Fatabúð Hjálpræðishersins
Garðastræti 6, Reykjavík.

Opin alla virka daga
kl. 13.00 - 18.00.

... af notuðum fötum ...

MIKIÐ ÚRVAL

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 20. október 2011 

➜ Tónleikar
20.00 Björn 
Thoroddsen 
býður til sinnar 
árlegu gítar-
veislu í Salnum. 
Meðal þeirra 
sem koma 
fram eru Robin 
Nolan, Bjöggi 
Gísla, Gummi P, 
Hákon Möller, 
Þórður Árna, 
Dóri Braga, 
Siggi Ólafs, 
Jón Hilmar og 
Hjörtur Steph. 
Bjössi ætlar 
að fá þessar gítarhetjur til að glíma við 
mörg af meistaraverkum gítarsögunnar 
og á boðstólum í Salnum verða blús, 
django, jazz, rokk og metall.
20.30 Hljómsveitin Grúsk verður með 
útgáfutónleika í Gaflaraleikhúsinu, Vík-
ingastræti í Hafnarfirði. Á tónleikunum 
koma fram söngvararnir Bergsveinn Ari-
liusson, Björgvin Ploder, Guðrún Helga 
Jónsdóttir, Heiða Ólafsdóttir, Hallberg 
Svavarsson, Margrét Guðrúnardóttir og 
hljóðfæraleikararnir Birkir Rafn Gíslason, 
Einar Oddsson, Hallberg Svavarsson, 
Kristján Blöndal, Pétur Hjaltested, 
Stefán Ingimar Þórhallsson. Miðar á 
tónleikana fást á www.midi.is og við 
innganginn. 
21.00 Hljómsveitirnar Two Tickets To 
Japan og Murrk spila í Nýlenduvöru-
verslun Hemma og Valda. Frítt inn.
21.00 Kelly Joe Phelps & Corinne West 
troða upp á Græna hattinum á Akur-
eyri. Beggi Smári og Smári Tarfur sjá um 
upphitun. Miðaverð er 2.000 krónur.

➜ Opnanir
17.00 Sýning Soffíu Gísladóttur verður 
opnuð í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. 
Sýningin samanstendur af myndum 
sem hún tók þegar hún bjó í Madríd á 
Spáni árið 2008. Sýningin er opin virka 
daga frá 12-19 og um helgar frá 13-17. 
Sýningin verður opin til 21. desember. 
Aðgangur er ókeypis.

17.00 Sýning með verkum Georgs 
Guðna myndlistarmanns verður opnuð 
í forkirkju Hallgrímskirkju. Sýning 
Georgs Guðna er fjórða sýningin í sýn-
ingarröð Listvinafélags Hallgrímskirkju, 
Kristin minni. Georg Guðni fæddist í 
Reykjavík árið 1961 en lést hinn 18. júní 
síðastliðinn. Sýningin er opin alla daga 
frá kl. 9-17 og stendur til 7. janúar 2012.

➜ Fundir
12.00 Jafnréttisnefnd 
Háskóla Íslands stendur 
fyrir málstofu í hádeginu 
þar sem þau Sigríður 
Þorgeirsdóttir og Hilmar 
Magnússon munu 
fjalla um umræðu og 
andóf í jafnréttisbaráttu. 
Fundarstjóri er Þórunn 
Sveinbjarnar dóttir. 
Málstofan fer fram í 
Öskju, í stofu N-131, 
og stendur frá kl. 12-13.
13.30 Félag kennara á eftirlaunum 
heldur fund í bókmenntaklúbbnum í 
Kennarahúsinu. Steinunn Jóhannesdótt-
ir kemur og kynnir bókina Heimanfylgja.
13.30 Dagskrá í Félagsmiðstöðinni 
Aflagranda 40 í tilefni veturnátta. Bryn-
dís Jónsdóttir talar um veturnætur, eigin 
upplifanir og reynslu. Leikin létt lög á 
píanó við söng samkomugesta. Árni 
Björnsson þjóðháttarfræðingur segir frá 
gömlum hefðum um veturnætur. Kaffi, 
spilað, sungið og fleira. 

➜ Hönnun
20.00 Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt 
mun velta fyrir sér stöðu hönnunar 
og hönnuða, erindi hönnunar og innri 
verkfæra til að koma erindum sínum 
á framfæri á sameiginlegum fyrirlestri 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Listasafns 
Reykjavíkur og Listaháskólans. Fyrir-
lesturinn er í Hafnarhúsinu. Aðgangur 
er ókeypis. 

➜ Kvikmyndir
18.00 Konfúsíusarstofnunin Norðurljós 
sýnir heimildarmyndina Á þaki heimsins 
í stofu 101 í Odda. Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis. Nánari upplýsingar 
má finna á konfusius.hi.is. 

➜ Tónlist
21.00 Plötusnúðurinn Alfons X stýrir 
HúsDJúsi á Kaffibarnum.
22.00 Jónas sér um tónlistina á 
Vegamótum.

22.00 Gísli Galdur leikur tónlist af 
plötum á Prikinu.

➜ Myndlist

20.00 Jeannette Castioni ræðir við 
gesti um verk sitt og þátttöku í sýning-
unni Í bili í Hafnarborg í Hafnarfirði. 
Með í för verður Ólöf Gerður Sigfús-
dóttir sýningarstjóri. Aðgangur er 
ókeypis en nánari upplýsingar um dag-
skrá má finna á hafnarborg.is. 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

„Sökum annríkis þá fer ég alltof sjaldan í leikhús og í bíó. 
Er reyndar dugleg að sækja tónleika og vil nota tækifærið 
hér og hrósa nýyfirstaðinni Airwaves-hátíð. Fór á dögunum 
á Fólkið í kjallaranum sem mér fannst frábær í alla staði. 
Eins ætla ég að sjá Töfraflautuna í Hörpu og hlakka mikið til. 
Ég stefni á að fara á Klúbbinn en mér þykja óhefðbundnar 

sýningar spennandi og finnst hressandi þegar tónlistarmenn 
tvinnast inn í verk. Svo er ómissandi hjá mér og Sögu dóttur 

minni að fara á Litla tónsprotann, tónleikaröð Sinfóní-
unnar fyrir börn.“

Gímaldin hefur gefið út plöt-
una Þú ert ekki sá sem ég valdi. 
Hljómsveitin, með Gísla „Gím-
aldin“ Magnússon í forgrunni, 
var stofnuð í byrjun síðasta árs. 
„Þetta er allt frá þessum rólegu 
völsum eins Cowboy Junkies 
kalla þetta, upp í að vera alvöru 
rokkkeyrsla,“ segir Gísli um 
plötuna sem var tekin upp „live“ 
undir stjórn Garðars Eiðs sonar. 
Með Gísla í bandinu eru Gísli 
Már Sigurjónsson og Þorvaldur 
H. Gröndal. Til að bæta þriðja 

Gíslanum við var ákveðið að 
fá blokkflautuleikarann Gísla 
Helgason til að spila í laginu 
Þjóðsaga. Gísli „Gímaldin“ hefur 
mikið spáð í gömul logos-fræði 
sem snúast um mátt orðsins. Síð-
asta plata hans, Sungið undir 
radar, fór einmitt undir radar-
inn að hans sögn. „Nöfn hafa 
galdrakraft í sér og þegar þú 
skírir plötu Sungið undir radar, 
eru miklar líkur á því að hún fari 
undir radarinn,“ segir hann í létt-
um dúr.  - fb 

Vals og rokkkeyrsla

GÍMALDIN Gísli Gímaldin, til hægri, og Þorvaldur H. Gröndal úr hljómsveitinni 
Gímaldin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gott í leikhúsi:  Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi

Fólkið í kjallaranum frábær sýning



GÆÐIN Í  
     GRENNDINNI

Lærðu að rækta, tína, 
veiða, verka, nýta og elda  
í takt við árstíðirnar

ALLT Í EINNI BÓK

- uppskriftir

- brauðbakstur

- söltun

- ostagerð

- reyking

- villibráð

Einstaklega glæsileg og eiguleg  
bók eftir hjónin Gísla Egil Hrafnsson  
og Ingu Elsu Bergþórsdóttur
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Kristín Þóra Haraldsdóttir, leikkona, þreytti frumraun 
sína á sjónvarpsskjánum í Kexverksmiðjunni. 
Í vetur mun hún meðal annars stíga á stokk í uppsetningu 
Borgarleikhússins á Fanný og Alexander.

TÓNNINN GEFINN
Trausti Júlíusson

Sæti Flytjandi Lag

  1 Of Monsters and Men ................................... Little Talks
 2 Adam Levine / Christina Aguilera Moves Like Jagger
 3 Elín Ey / Pétur Ben....................................Þjóðvegurinn
 4 Of Monsters And Men .................King and Lionheart
 5 Mugison ...........................................................Stingum af
 6 Jón Jónsson .................................................Wanna Get It
 7 Bubbi Morthens...........................................Slappaðu af
 8 Coldplay ................................................................Paradise
  9 Lay Low ................................................Brostinn strengur
 10  LMFAO ..........................................Sexy And You Know It

TÓNLISTINN

Vikuna 13. október - 19. oktober 2011

LAGALISTINN

Vikuna 13. október. - 19. oktober 2011

Þátttakendur í Lagalistanum:  Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum:  Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymunds-
son, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, tonlist.is

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.

 Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista

Skýringar:

Sæti Flytjandi Plata

  1 Mugison ....................................................................Haglél
  2 Of Monsters And Men ...........My Head Is An Animal
  3 Björk ..................................................................... Biophilia
  4 Lay Low ...................................................Brostin strengur
 5 Helgi Björns & reiðm. vind. ......Ég vil fara uppí sveit
 6 Jón Jónsson .................................................Wait For Fate
  7 Sóley .......................................................................We Sink
 8 HAM ............................................ Svik, harmur og dauði
  9 Gus Gus ......................................................Arabian Horse
  10 Apparat Organ Quartet ....................................Pólýfónía

Þá er Iceland Airwaves hátíðinni 2011 lokið og ekki hægt að segja annað 
en að hún hafi tekist vel. Miðborgin fylltist af lífi og gestum út um allt 
sem fylltu veitingahús og bari og reyndu að ná sem flestum af þeim 
hundruðum tónleika sem voru í boði.

Harpa var nýr tónleikastaður á Air-
waves 2011 og margir voru spenntir að 
sjá hvernig hún kæmi út á rokkhátíð 
eins og Airwaves. Ég fór á fullt af tón-
leikum í Hörpunni á Airwaves, bæði í 
Silfurbergi, þar sem tímamótatónleikar 
Bjarkar fóru fram, í Norðurljósum og í 
Kaldalóni og fannst húsið koma mjög vel 
út á hátíðinni. Allir þessir salir henta vel 
fyrir rokktónleika, ekki síður en klass-
ísk. Hljómburður var góður og stemn-
ingin í húsinu var almennt mjög fín.

Það er engin spurning að Harpa eigi 
að verða fastur punktur á Airwaves í framtíðinni. Airwaves þarfnast 
Hörpu til þess að geta selt fleiri miða og stækkað hátíðina enn frekar og 
Harpa þarf á Airwaves að halda til að standa undir þeim kröfum að hún 
sé tónlistarhús allra landsmanna, opið öllum tegundum tónlistar. Rokk-
liðið borgar framkvæmdalánin næstu 40 árin með sköttum og útsvari, 
ekkert síður en unnendur sígildrar tónlistar. Það hvað Harpa kom vel út 
á Airwaves ætti líka að vera stjórn og rekstraraðilum hússins hvatning 
til þess að leita leiða til að auðvelda tónlistarmönnum úr popp- og djass-
geiranum að halda þar tónleika. Koma svo krakkar! Þið getið þetta!

Þetta þýðir auðvitað ekki að Harpa á Airwaves komi í staðinn fyrir 
Nasa, Faktorý, Gaukinn eða Listasafnið. Aldrei. En hún bætir við 
fleiri möguleikum. Það voru langar biðraðir á Airwaves 2011 eins og 
stundum áður. Til dæmis var löng biðröð þegar Record Records kynnti 
sitt lið á Nasa á miðvikudagskvöldinu. Og röðin fyrir utan sama stað á 
föstudagskvöldinu var svakaleg. Næst þarf kannski að gera ráð fyrir 
fleiri gestum á miðvikudagskvöldinu. Og næst verður líka kannski 
hægt að nota Silfur berg fyrir stóra tónleika öll kvöldin? Ég er strax 
farinn að hlakka til.

Harpa + Airwaves = sönn ást?

VEL HEPPNAÐ John Grant í Norður-
ljósasalnum. Harpa kom vel út á 
Airwaves.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

> PLATA VIKUNNAR
Lay Low - Brostinn strengur
 ★★★★
„Lay Low toppar sig á frábærri 
plötu.“
 -tj

Ed O´Brien, gítarleikari Radiohead, segir 
að hljómsveitin sé að leggja lokahönd 
á skipulagningu tónleikaferðar sinnar 
á næsta ári. „Við verðum á ferðinni frá 
lokum febrúar þangað til í nóvember og 
munum spila bæði í Bandaríkjunum og í 
Bretlandi,“ sagði O´Brien. Fleiri Evrópu-
lönd verða einnig heimsótt. Tónleikarnir í 
Evrópu verða haldnir innandyra og verður 
lögð áhersla á síðustu plötuna, King of 
Limbs. „Síðast þegar við fórum í tónleika-
ferð spiluðum við plötuna In Rainbows og 
svo vinsælustu lögin. Núna verða það aðal-
lega lögin af þessari plötu og þeirri síðustu 
og svo sjáum við til hvaða lög passa með 
þeim.“ Radiohead fór síðast í tónleikaferð 
um Bretland árið 2009.

Skipuleggja tónleika

SPILA Á NÆSTA ÁRI Thom Yorke og félagar í 
Radiohead ætla í tónleikaferð á næsta ári. 

> Í SPILARANUM
Song For Wendy - Meeting Point
M83 - Hurry Up, We‘re Dreaming
Orphic Oxtra - Diskó
Tom Waits - Bad As Me
Noel Gallagher - High Flying Birds

SONG FOR WENDY NOEL GALLAGHER

Fimmta hljóðversplata 
Coldplay, Mylo Xyloto, 
kemur út um næstu helgi. 
Textarnir snúast um tvær 
manneskjur í leit að ástinni. 

Enska hljómsveitin Coldplay gefur 
eftir helgi út sína fimmtu hljóð-
versplötu, Mylo Xyloto. Textarn-
ir fjalla um raunirnar sem tvær 
manneskjur ganga í gegnum í leit 
að ástinni. 

Coldplay var stofnuð árið 1997 
af bassaleikaranum Guy Berry-
man, Jonny Buckland gítarleikara, 
trommaranum Will Champion og 
Chris Martin söngvara. Fyrst gáfu 
þeir út stuttskífurnar The Safety 
og Brothers and Sisters áður en 
þeir gerðu fimm platna útgáfu-
samning við Parlophone árið 1999. 
Árið eftir kom platan Parachutes 
út við miklar vinsældir og var hún 
tilnefnd til Mercury-verðlaunanna. 
Lagið Yellow sló í gegn um allan 
heim og Trouble fylgdi í kjölfarið.

Næsta útgáfa, A Rush of Blood 
Through the Head, leit dagsins 

ljós tveimur árum síðar. In My 
Place, Clocks og ballaðan The Sci-
entist hittu í mark og platan fékk 
fína dóma hjá gagnrýnendum rétt 
eins og sú fyrsta. Coldplay fékk 
Grammy-verðlaunin og vinsæld-
irnar urðu meiri og meiri.

Næsta plata, X&Y, kom út 2005 
með lögunum Speed of Sound og 
Fix You í forgrunninum. Þrátt 
fyrir að fá misjafna dóma varð 

hún mest selda plata þess árs með 
rúmar átta milljónir seldra ein-
taka. Margir voru farnir að líkja 
tónlist Chris Martin og félaga við 
U2 og töldu þá einblína um of á 
heimsyfirráð í stað þess að ein-
beita sér að því að semja góð lög. 

Hóað var í upptökustjórann 
Brian Eno, sem hefur einmitt 
unnið mikið með U2, fyrir næstu 
plötu, Viva La Vida or Death and 
All His Friends sem kom út 2008. 

Hún fékk betri viðtökur gagnrýn-
enda en sú síðasta og var kjörin 
plata ársins af tímaritinu Q, auk 
þess að fá Grammy-verðlaunin. 
Athygli vakti þegar gítargoðið Joe 
Satriani höfðaði mál gegn sveitinni 
fyrir að nota hluta úr lagi sínu If 
I Could Fly í hinu vinsæla Viva La 
Vida. Á endanum náðu aðilarnir 
samkomulagi utan dómsstóla.

Brian Eno var aftur við stjórn-
völinn á nýju plötunni, Mylo 
Xyloto. Hann hvatti hljómsveitina 
til að hamra járnið á meðan það 
væri heitt að loknum upptökum á 
Viva la Vida og Martin og félagar 
tóku hann á orðinu. Fyrsta smá-
skífulagið var Every Teardrop Is 
a Waterfall og náði það töluverð-
um vinsældum í sumar, enda ansi 
grípandi. Einnig er á plötunni 
Princess of China með Rihönnu 
sem gestasöngkonu. Dómar um 
plötuna eru farnir að birtast og eru 
þeir yfirleitt jákvæðir. Tímaritið 
Mojo gefur henni fjórar stjörnur 
og Rolling Stone þrjár og hálfa og 
segir hana þá metnaðarfyllstu til 
þessa frá Coldplay. 

 freyr@frettabladid.is 

Coldplay segir ástarsögu

Coldplay hefur selt 
yfir fimmtíu millj-
ónir hljómplatna.50

NÚMER FIMM Hljómsveitin Coldplay gefur út sína fimmtu hljóðversplötu, Mylo Xyloto, í næstu viku. NORDICPHOTOS/GETTY
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FÖSTUDAGSVIÐTALIÐföstudagur

Um hvað er samið?
Štefan Füle, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, 
í föstudagsviðtalinu.

Lesið Fréttablaðið 
á morgun

> HATHAWAY STAÐFEST

Bandaríska leikkonan Anne 
Hathaway mun leika í söngvamynd-
inni Vesalingunum eftir Tom Hooper. 
Hathaway, sem leikur Kattakonuna 
í síðustu Batman-myndinni, mun 
þar leika á móti Hugh Jackman.

Mickey Rourke hefur dregið sig út úr 
The Expendables 2 og mun því ekki 
endurtaka leikinn sem húðflúrkappinn 
Tool. Samkvæmt vefsíðunni Deadline.
com þótti leikaranum launin ekki 
nægilega há. Hann hefur því hafið 
samningaviðræður við leikstjórann 
Martin McDonagh um að leika í 
myndinni Seven Psychopaths.

Undirbúningur fyrir The Expend-
ables 2 er nú í fullum gangi og hver 
harðhausinn af fætur öðrum 
rekur þar inn nefið. Sylvester 
Stallone leikstýrði fyrstu mynd-
inni en það verður Simon West 
sem situr í leikstjórastólnum 
að þessu sinni, eflaust til að 
gera Stallone það kleift að ein-
beita sér enn frekar að leikn-
um, en Bruce Willis og Arnold 
Schwarzenegger verða í tölu-
vert stórum rullum í þessari 
mynd.

Seven Psychopaths lítur 
hins vegar einnig vel út á 
pappírunum en Rourke yrði 
í góðum hópi með þeim Colin 
Farrell, Sam Rockwell og 
Christopher Walken. Myndin 
segir frá handritshöfundi sem 
glímir við ritstíflu en fær inn-
blástur þegar hann tekur þátt 
í því að ræna hundi glæpafor-
ingja.

Rourke hættur við

VILL GÓÐ LAUN Það þýðir ekki að bjóða 
Mickey Rourke einhver lúsarlaun því þá hættir 

hann bara, eins og leikstjóri The Expendables 2 
fékk að kynnast.

Steven Spielberg og Michael Bay eiga í 
viðræðum við Paramount-kvikmynda-
verið og Hasbro-leikfangaframleiðandann 
um gerð fjórðu og fimmtu Transformers-
kvikmyndanna. Leikfangaframleiðandinn 
er sagður eiga frumkvæðið að þessum við-
ræðum enda hafa fyrstu kvikmyndirnar 
þrjár reynst sannkallaðar gullnámur hvað 
sölu á leikföngum varðar.

Samkvæmt frétt Variety hafa Hasbro og 
Paramount háleitar hugmyndir um framtíð 
Transformers og vilja allra helst gera tvær 
myndir í einu.  Hins vegar er vitað að leik-
stjórinn Bay er ekkert svakalega spenntur 
fyrir því að setjast aftur í leikstjórastólinn, 
hann hefur augastað á öðrum verkefnum. 
Vefur kvikmyndatímaritsins Empire bendir 
hins vegar á að Bay sé mannlegur, hann fái 

gommu af seðlum fyrir verkefnið og þar að 
auki tækifæri til að leika sér með allt það 
nýjasta í tæknibrelluheiminum. 

Á hinn bóginn er öruggt að aðal-
leikarinn, Shia LaBeouf, verður ekki 
lengur með. En það kemur ekki að sök 
í svona tæknibrellumyndum, menn 
geta auðveldlega kokkað upp nýjan 
söguþráð og hetju og sá sem helst 
hefur verið nefndur sem arftaki aðal-
hlutverksins er breski harðhausinn 
Jason Statham.  - fgg 

Gullkálfinum ekki slátrað

TVÆR MYNDIR FRAM UNDAN Jason Statham 
er orðaður við tvær Transformers-myndir 
en Shia LaBeouf hyggst ekki leika í þeim. 

Michael Bay er í viðræðum um að leikstýra 
myndunum sem hafa malað gull þrátt fyrir að 

þykja ekki ýkja merkilegar.

Norska kvikmyndin Hodejegerne verður 
frumsýnd um helgina en hún er byggð á 
samnefndri sögu eftir norska glæpasagna-
höfundinn Jo Nesbø, Varla þarf að taka 
það fram að Hollywood hyggst endurgera 
myndina enda virðist Kaninn sjúkur í allt 
sem norrænt er um þessar mundir.

Myndin segir frá Roger Brown, far-
sælum hausaveiðara sem er giftur gull-
fallegri konu, á stórkostlegt hús og virðist 
ekki skorta neitt, nema peninga því hann 
þarf að stela rándýrum málverkum til að 
fjármagna lúxus-lífstílinn. Þegar hann 
kemst í kynni við Clas Greve, fyrrum 
meðlim úrvalssveitar hersins, og upp-
götvar að sá á verðmætt málverk tekur við 
æsispennandi atburðarás. Með aðalhlut-
verkin í myndinni fara þau Nikolaj Coster-
Waldau, Aksel Hennie og Julie R. Ølgaard.

Hryllingsmyndin The Thing gerist á 

norðurskautinu og segir frá hópi rann-
sóknarmanna sem komast að því að 
eitthvað dularfullt býr í ísnum. Fyrr en 
varir lifnar þessi dularfulli hlutur við 
og í ljós kemur að þetta er geimvera. Og 
þá er fjandinn laus. Með aðalhlutverkin í 
myndinni fara þau Mary Elizabeth Win-
stead og danski gæðaleikarinn 
Ulrich Thomsen. - fgg

DANSKAR STÓRSTJÖRNUR Dönsku 
leikararnir Nikolaj Coster-Waldau og 

Ulrich Thomsen verða áberandi 
í kvikmyndahúsum borgarinnar 

um helgina, Coster-Waldau leikur 
í Hausaveiðurunum og Thomsen í 

The Thing.

Ný kvikmynd byggð á sam-
nefndri sögu Alexandre 
Dumas um skytturnar 
þrjár verður frumsýnd um 
helgina. Þrívítt stórskota-
lið frá Hollywood er í helstu 
hlutverkum, ólíkt því sem 
var þegar maður að nafni 
Sydney Booth lék D‘Artagn-
an fyrir hundrað árum.

T he  T h re e  Muskete ers , 
2011-útgáfan, segir frá því að 
þegar skytturnar þrjár, Athos, 
Porthos og Aramis, eru í öngum 
sínum eftir að hafa verið sviknar 
af samstarfskonunni, hinni íðil-
fögru Milady. Til stóð að brjótast 
inn í dularfulla hvelfingu Leonar-
dos Da Vinci í Feneyjum og ræna 
þaðan dýrgrip en Milady ákveð-
ur að taka málin í sínar hendur 
og selja gripinn til hertogans af 
Buckingham. Skytturnar rekast 
hins vegar á hinn unga og hug-
rakka D‘Artagnan og saman berj-
ast þeir gegn ranglæti heimsins. 
Leikstjóri myndarinnar er Paul 
W.S. Anderson en í helstu hlut-
verkum eru Mads Mikkelsen, 
Logan Lerman, Orlando Bloom, 
Milla Jovovich og Christoph 
Waltz.

Kvikmyndaáhugafólk þekk-
ir auðvitað söguna um skytt-
urnar þrjár eins og lófann á sér 
enda hafa bæði Bandaríkjamenn 
og Frakkar gert bók Alexandre 
Dumas góð skil á hvíta tjaldinu. 
Þrátt fyrir alls konar útúrsnún-
inga á sögu Dumas er stef flestra 
myndanna það sama: D‘Artagnan 
kemur til Parísar í þeirri von að 
verða hluti af elítu-liði skyttnanna 
og saman berjast þeir við vonda 
kardínála og illa innrætta her-
toga til að vernda þá sem minna 
mega sín undir einkunnarorðun-
um: „Einn fyrir alla og allir fyrir 
einn.“ 

Talið er að fyrsta myndin eftir 
sögunni hafi verið gerð í Frakk-
landi árið 1903 en fáar heimildir 

eru til um gerð hennar. Hins 
vegar er vitað að kvikmyndaver 
Thomas Edison, Edison Studios, 
gerði tvær stuttmyndir um ævin-
týri D‘Artagnans árið 1911. Þar 
lék Sydney Booth hina ungu hetju 
sem lærir sitthvað um lífið og 
hættur þess af skyttunum þrem. 
Amerískir kvikmyndagerðar-

menn létu þar ekki staðar numið; 
tvær myndir voru gerðar á árun-
um 1914-1916 en árið 1921 birt-
ist þögla kvikmyndastjarnan og 
goðsögnin Douglas Fairbanks í 
öllu sínu veldi sem D‘Artagnan, 
Fairbanks var þá ein skærasta 
stjarna Hollywood, hafði leikið 
bæði Zorró og Hróa hött. 

Saga Dumas lifði góðu lífi í 
Hollywood og árið 1948 gerði 
MGM-kvikmyndaverið alvöru 
gullaldarútgáfu eftir bókinni með 
Gene Kelly, Lönu Turner, Vincent 

Price og Angelu Lansbury í helstu 
hlutverkum. Árið 1973 kom enn ein 
útgáfan, með Oliver Reed, Charl-
ton Heston, Raquel Welch, Micha-
el York og Fay Dunaway, en hún 
var það mikil að burðum að mynd-
in var sýnd í tveimur hlutum; The 
Three Musketeers og The Four 
Musketeers sem kom út árið eftir. 

Tuttugu árum seinna réðist svo 
Disney í að gera nokkurs konar 
Young Guns-útgáfu af sögunni, þar 
sem Charlie Sheen, Kiefer Suther-
land, Oliver Platt og Chris O‘Don-
nell fóru fyrir leikarahópnum og 
þeir Bryan Adams, Rod Stewart og 
Sting sungu titillagið All for Love. 

Fimm árum seinna var komið að 
Skyttu-myndinni sem tekur upp 
þráðinn þegar D‘Artagnan hefur 
tekið að sér að verja Loðvík sól-
konung, gömlum vinum sínum til 
mikilla ama. Þeir vita hins vegar 
að sólkonungurinn á tvíbura-
bróður sem situr bak við lás og slá 
og reyna að frelsa hann. Leonardo 
DiCaprio leikur spillta kónginn en 
þeir Jeremy Irons, John Malko-
vich, Gabriel Byrne og Gérard 
Depardieu eru skytturnar.   
 freyrgigja@frettabladid.is

Hundrað ára kvikmynda-
saga Skyttnanna þriggja

SÍGILD SAGA Hollywood þreytist seint á því að gera uppblásnar poppkornsmyndir 
eftir sögu Alexandre Dumas um skytturnar þrjár en þrívíddarútgáfan með Matthew 
Macfadyen, Luke Evans, Ray Stevenson og Logan Lerman hefur hlotið misjafnar við-
tökur gagnrýnenda.

Norrænn tryllir og hryllingur

Fyrsta Skyttu-myndin 
var gerð í Frakklandi 

árið 1903.
WIKIPEDIA.ORG
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folk@frettabladid.is

www.lifandimarkadur.is 
Borgartúni 24  | Hæðasmára 6

Hjá okkur færðu
ljúffengar heilsu-
pítur með humri,
kjúklingi eða 
grænmetisbuffi .

Frír
Kristall með pítunni

Tilboðið gildir í október

Tímaritið Elle heiðraði á 
dögunum konur í Hollywood 
og létu margar af flottustu 
konum kvikmyndabransans 
sjá sig á rauða dreglinum. 
Barbara Streisand tók við 
heiðursverðlaunum fyrir 
framlag sitt til kvikmynda 
og tónlistar en það var leik-
stjórinn Kath ryn Bigelow 
sem afhenti Streisand verð-
launin. 

Jennifer Aniston fékk einnig verð-
laun en hún klæddist stuttum og 
flegnum silfurlituðum kjól og blés 
um leið á kjaftasögur þess efnis 
að hún sé barnshafandi en kærasti 
hennar, Justin Theroux, 
var einnig viðstadd-
ur. Leikkonurnar 
Reese Wither spoon 
og Evan Rachel 
Wood tóku einnig 
við viðurkenningu 
sem og ungst-
irnið Elizabeth 
Olsen sem 
var valin 
efnilegust í 
Hollywood 
af tímarit-
inu.

ELLE HEIÐRAR KONUR

SVART-
KLÆDD 
Leik-
konan 
Michelle 
Pfeiffer 
klæddist 
svörtum 
kjól með 
svart 
lakkbelti 
um sig 
miðja. 

SILFURLITAÐUR Jennifer 
Aniston vakti athygli í 
stuttum og flegnum kjól. 

FLOTTUR HÓPUR Heiðursgesturinn Barbara Streisand ásamt þeim Jennifer Aniston, Robbie Myers ritstjóra Elle, Stacey Snider, 
Freidu Pinto og Evan Rachel Wood.  NORDICPHOTOS/GETTY

EFNILEGUST Elizabeth Olsen var 
valin efnilegust í Hollywood en 
hún klæddist gulllituðum síðkjól.

JAKKAFÖT
Leikkonan 
Reese 

Witherspoon 
ákvað að 
sleppa kjólnum 
í þetta sinn og 
bar þessi svörtu 
jakkaföt vel. 
NORDICPHOTOS/GETTY

FALLEGUR LITUR Leik-
konan Jayma Mays var 
í fagurbláum kjól með 
skemmtilegu sniði. 

FLOTT Nicole Richie 
var glæsileg að vanda 
í bláum og svörtum 
síðkjól. 

ÁR FYLLIR  rapparinn og Íslandsvinurinn Snoop Dogg í dag, en rapparinn hefur gefið út 
ellefu plötur á ferli sínum. Ekki fylgir sögunni hvernig hann ætlar að fagna þessum tímamótum 
en hann skálar eflaust við vel valda í tilefni dagsins. 
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 Tónlistar
Anthology pakkinn sjálfur 
er  stútfullur af vinsælu og sjaldgæfu 
efni frá Quarashi. Sjaldan eða aldrei 
hefur hljómsveit náð að gera upp feril 
sinn með jafn skilvirkum hætti án 
þess þó að vera einungis að gefa út 
áður útgefið efni. Pakkinn er því bæði 
hugsaður fyrir þá sem vilja eignast öll 
vinsælustu lög sveitarinnar í hvelli og 
hörðustu aðdáendurna sem vilja fá 
meira fyrir sinn snúð.
 
Þannig vill sveitin kveðja aðdáendur 
sína - með því að tryggja að hinsta 
útgáfa Quarashi sé sem glæsilegust.

Anthology
er  stútful
efni frá Qu
hefur hljóm
sinn með jafn skilvirkum hætti án 
þess þó að vera einungis að gefa út 
áður útgefið efni. Pakkinn er því bæði 
hugsaður fyrir þá sem vilja eignast öll
vinsælustu lög sveitarinnar í hvelli og 
hörðustu aðdáendurna sem vilja fá
meira fyrir sinn snúð.

Þannig vill sveitin kveðja aðdáendur 
sína - með því að tryggja að hinsta 
útgáfa Quarashi sé sem glæsilegust.

y y pakkinnn sjsjs álálá fuuf rr 
lluru  af vinsnsælælu u ogog sssjajaj ldldgægæfufu 
uaararashi. Sjaldldanan eðaða aaldldrereii 
msveeitit náð að gera upp feril 
afn skillvivirkrkumum hætti án
vera einu

KRINGLAN OG LAUGAVEGUR 44 · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

Fyrst í
Skífuna

2xCD
1xDVD2.999

Fullt verð 3.699,-
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2.299Verð áður 2.599

Lay low tekur lagið 

og áritar nýju plötuna 

sína kl. 20.00

Íslensk tónlist á frábæru verði.

Bjór, gos og snakk 
í boði ölgerðarinnar.

Lifandi tónlist og áritanir.

dj. B-Ruff 
skemmtir gestum.

Íslenskt tónlistarpartý
í Skífunni Kringlunni milli kl. 19 og 21 í dag
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tilboð

Anthology fyrst í Skífunni Kringlunni kl. 19 í kvöld. 100 árituð eintök aðeins í Skífunni.
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MEÐ NÁTTÚRULEGUM JURTASTOFNFRUMUM ENDURHEIMTIR
YFIRHÚÐIN GÆÐI UNGRAR HÚÐAR*.

MIKILVÆG UPPGÖTVUN Á SVIÐI
JURTASTOFNFRUMNA

PRODIGY
POWERCELL

YNGINGARKRAFTUR

ÖFLUG VIRKNI
JURTASTOFNFRUMNA

DREGUR ÚR HRUKKUM – STYRKIR HÚÐINA – EYKUR LJÓMA.
HÚÐIN VIRÐIST ENDURNÝJUÐ: STYRKARI OG SJÁANLEGA UNGLEGRI.

YFIRHÚÐ

*in-vitro próf

Þroskuð húð
eftir meðferð vöru

ÁN JURTA-
STOFNFRUMNA

Þroskuð húð
eftir meðferð vöru

MEÐ JURTA-
STOFNFRUMUM

www.helenarubinstein-powercell.com

Kaupaukinn þinn* þegar þú kaupir 2 HR vörur: 
~  HR dagkrem 15 ml.

~  HR næturkrem 5 ml.

~  HR augnkrem 2 ml.

~  Prodigy Replasty peel maski 10 ml.

~  Lash Queen Feline Blacks maskari ferðastærð.

~  HR farði 15 ml túpa.

~  All Mascaras augnfarðahreinsir 50 ml.

Tilboðsverð á kynningunni:
Prodigy Powercell dropar 30% afsláttur  |  Prodigy Replasty Peel krem 30 % afsláttur

Verðmæti kaupaukans allt að 
16.700 krónur

Vertu velkomin.

NÝTT KORTATÍMABIL

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í DEBENHAMS 20. - 26. OKTÓBER
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Rokkpían Courtney Love, söng-
kona hljómsveitarinnar Hole, var 
á dögunum heiðruð af heimspeki-
deild Trinity-háskólans í Dublin. 
Love fékk sérstaka orðu og flutti 
ræðu við hátíðlega athöfn í skól-
anum. Þá gaf hún sér tíma til að 
spjalla við nemendur skólans.

Love samdi nýlega við útgáfu-
fyrirtækið William Morrow um 
að skrifa ævisögu sína. Í bókinni 
hyggst hún leggja spilin á borðið 
í sambandi við hjónaband þeirra 
Kurts Cobain, sem lést árið 1994. 
Þá hyggst hún fara yfir tónlistar-
ferilinn, sambönd sín við frægt 
fólk og dóttur sína, Frances 
Bean. Bókin er væntanleg seinna 
á þessu ári.

Írar heiðra 
Courtney Love

HEIÐRUÐ Heimspekideild Trinity-háskól-
ans í Dublin heiðraði nýlega Courtney 
Love.

Leikarinn Johnny Depp er byrj-
aður að drekka á ný eftir að hafa 
látið flöskuna vera í 13 ár. Á dög-
unum sást til Depp detta út um 
dyrnar á bar í Hollywood og var 
leikarinn, að sögn sjónarvotta, 
mjög ölvaður en myndband af 
þessu gengur nú um netið. Depp 
hefur ekki drukkið áfengi né 
neytt eiturlyfja síðan hann byrj-
aði með kærustu sinni Vanessu 
Paradis fyrir 13 árum. 

Atvikið þykir renna stoðum 
undir þær sögusagnir að sam-
band Depps og Paradis standi á 
völtum fótum.

Depp byrjað-
ur að drekka

STENDUR Á VÖLTUM FÓTUM Johnny 
Depp drakk sig fullan á bar í Hollywood 
á dögunum en hann gæti verið að 
drekkja sorgum sínum eftir meint sam-
bandsslit þeirra Vanessu Paradis.

NORDICPHOTOS/GETTY

Tölvuleikur  ★★★★

FIFA 12
EA Sports

Þegar leikjasería hefur komið út 
á hverju ári í nærri tuttugu ár 
hlýtur að fara að koma að því að 
hún renni sitt skeið á enda. Fyrsti 
FIFA-leikurinn kom út árið 1994 
og síðan þá hafa EA Sports-menn 
varið óteljandi klukkustundum í 
að bæta leikinn á hverju ári, allt 
í því skyni að halda lífi í gamal-
menninu.

Þetta árið hefur mesta púðrið 

Fótboltaaðdáendur samvaxnir við sófann

STÓRLEIKUR FIFA 12 er frábær þó að 
gagnrýnandi vilji fara að sjá róttækari 
breytingar á leiknum sem fyrst.

verið sett í nýja animation-vél 
sem gerir alla pústra á milli 
leikmanna enn raunverulegri. 
Nú breytast allir leikmenn í 
Cristiano Ronaldo sem fljúga 
um loftið við minnstu snertingu 
og rúlla sér síðan í grasinu eins 
og nýveiddur lax. Þó svo að þetta 
kerfi bæti engu sérstöku við 
sjálfa spilun leiksins kryddar það 
aðeins stemninguna og gerir það 
ennþá meira fullnægjandi þegar 
maður straujar Fernando Torres 
á miðjunni. Annað sem hefur 
verið eytt púðri í er varnarkerfi 
leiksins sem á að vera gjörbreytt. 
Nú eiga menn að geta varist með 
mun taktískari hætti sem ætti að 

skila sér í fleiri sigrum og færri 
klaufamörkum. 

Hinn óumflýjanlegi sannleikur 
varðandi FIFA 12 er sá að þetta 
er góður leikur sem ætti að þókn-
ast öllum fótboltasjúkum tölvu-
leikjaaðdáendum. Hann býður 
upp á raunverulega spilun sem 
getur sogað menn að sér og hald-
ið þeim föstum dögum saman, 
samvaxnir við sófann fyrir fram-
an sjónvarpið. Það sem undir-
ritaður skilur ekki er af hverju 
er þetta ennþá svona skemmti-
legt? Burtséð frá öllum þessum 
árlegu skylduviðbótum hefur 
FIFA-serían voðalega lítið breyst 
síðustu tvö til þrjú ár. Það eina 

sem menn fá er ný liðsskipun og 
nýjustu búningar liðanna. Þessu 
hefði verið hægt að koma áleið-
is með smávægilegri uppfærslu, 
ekki nýjum leik. 

Svo að maður taki þetta saman. 
Já, FIFA 12 er frábær leikur. Og 
já, það er orðið rosalega þreytt 
að finnast sem maður sé alltaf 
að hjakka í sama farinu. Kannski 
koma róttækar breytingar á 
næsta ári. Viggó Ingimar Jónasson

Niðurstaða: Stórskemmtilegur 
fótboltaleikur en eftir tæp 20 ár fer 
maður að verða leiður á árlegum 
smá uppfærslum í gervi nýs tölvu-
leiks.
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Allt sem þú þarft er smá 
umhverfisvæn og húðvæn hreinsiefni sem virka

HÚÐVÆNT
án ertandi ilm- og litarefna

UMHVERFISVÆNT
framleitt samkvæmt

ströngustu umhverfisstöðlum

án kemískra efna
ÖFLUG VIRKNI

NÁTTÚRULEGAR 
ILMOLÍUR

ferskur ilmur

        

Hagkaup    Víðir    Þín Verslun Seljabraut    Fjarðarkaup

fyrstu hæð

Sími 511 2020

Erum á

WhoooWhoooWhooo

Leikaraparið Javier Bardem og 
Pénelope Cruz vakti athygli veg-
farenda í Sarajevo um daginn 
þegar þau voru í göngutúr ásamt 
níu mánaða syni þeirra, Leo Enc-
incas. Litla fjölskyldan er stödd í 
Bosníu þar sem Cruz er við tökur 
á myndinni Venuto al Mondo en 
þar leikur Cruz einstæða móður 
sem ferðast til Bosníu ásamt 16 
ára syni sínum til að sýna honum 
hvar faðir hans lést í stríðinu.

Leo litli skoðaði mannlíf 
Sarajevo-borgar úr magapoka 
framan á föður sínum á meðan 
Cruz gæddi sér á ís. 

Tóku soninn 
á næturrölt

HAMINGJUSÖM Javier Bardem og 
Pénelope Cruz eru stödd í Sarajevo 
ásamt syni sínum Leo. Hér eru þau á 
góðri stundu þegar Cruz var ennþá ólétt. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Rihanna hefur komist að sam-
komulagi við tískuljósmyndar-
ann David LaChapelle utan dóm-
stóla. Hann hélt því fram að 
myndir sem hann tók af söngkon-
unni hefðu verið notaðar án hans 
leyfis í myndbandi við lag hennar 
S&M. LaChapelle krafðist um 
115 milljóna króna í skaðabætur. 
„Mér líkar vel við RiRi. Þetta er 
ekkert persónulegt heldur snýst 
þetta eingöngu um viðskipti,“ 
sagði ljósmyndarinn þegar hann 
höfðaði málið. „Tónlistarmenn 
borga fyrir að nota lagabúta frá 
öðrum og því ætti það sama að 
gilda um myndefni listamanna.“ 

Sættir nást í 
dómsmáli

SAMKOMULAG Rihanna hefur komist að 
samkomulagi við ljósmyndarann David 
LaChapelle.

Á meðan allt leikur í lyndi milli Baltasars Kormáks og 
Marks Wahlberg og þeir tveir farnir að leggja drög að 
sinni næstu mynd, 2 Guns, hefur heldur betur kastast í 
kekki milli leikarans og leikstjórans Davids O. Russell. 

Vinslitin voru aðalmálið á bandarískum kvikmynda-
vefmiðlum í gær. Vináttan hangir á bláþræði eftir að 
Russell ákvað að sniðganga Wahlberg við valið í kvik-
myndina The Silver Linings Playbook og fá í staðinn 
Bradley Cooper. „Hann kostaði minna,“ hefur vefmið-
illinn The Wrap eftir heimildarmanni sínum. Wahlberg 
dró Russell upp úr miklu drullusvaði þegar hann fékk 
leikstjórann til liðs við sig í kvikmyndinni The Fighter, 
Russell hafði þá ekki fengið eitt einasta verkefni eftir 
kvikmyndina I Heart Huckabees og til að bæta gráu ofan 
á svart lak myndband á netið þar sem leikstjórinn sást 
öskra á leikkonuna Lily Tomlin. Skapofsi Russells hefur 
áður komið honum í bobba því hann hnakkreifst við 
George Clooney á tökustað Three Kings. 

Það þykir ekki gott að verða „óvinur“ Wahlbergs um 
þessar mundir því leikarinn hefur á undanförnum árum 
komist til mikilla metorða í Hollywood, hann bæði leikur 
í og framleiðir bíómyndir og hefur þar að auki haslað 
sér völl í sjónvarpsgeiranum með sjónvarpsþáttaröð-
inni Entourage. Svo skemmtilega vill til að Russell 
þessi átti að leikstýra 2 Guns og hafði fengið 
Vince Vaughn til að leika aðalhlutverkið en 
Wahlberg og Baltasar hafa nú yfirtekið 
verkefnið og ætla að skila því til byggða 
árið 2013.  - fgg

Í SKOTLÍNU Baltasar Kormákur hefur tekið verkefninu 
2 Guns sem David Russell, besti vinur Mark Wahlberg, 

átti að leikstýra. Samkvæmt fjölmiðlum þar vestra 
eru Russell og Wahlberg hættir að tala saman eftir að 

Russell sniðgekk leikarann fyrir sína nýjustu mynd.

Á ð ll l ik í l di illi B l K ák Þ ð þ ki kki ð ð ó i “ W hlb

Kastast í kekki milli stjarna í Hollywood
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VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

FIMMTUDAGUR: MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  
PARADOX 18:00, 20:00, 22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00, 
20:00  SVINALANGORNA 18:00  CARLOS 22:00  SPURT 
REYNOLDS 22:00  KINO: MILLENIUM FILM 20:00 
ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.                                

PETER GABRIEL
NEW BLOOD 3D

Á TÓNLEIKUM Í LONDON Í 3D
ÁSAMT SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT

 Í KVÖLD KL. 20

MIÐASALA Á MIÐI.IS

Rokksveitin Reykjavík! 
hefur gefið út sína þriðju 
plötu, Locust Sounds. Tjöru-
húsið á Ísafirði tók þátt í 
fjármögninni.

Þriðja plata rokksveitarinnar 
Reykjavík!, Locust Sounds, er 
nýkomin út. Þrjú ár eru liðin frá 
síðustu útgáfu og eru þeir félagar 
hæstánægðir með þessa nýjustu 
afurð sína. 

„Við höfum alltaf verið í hljóm-
sveit til að hafa gaman og gera 
það sem okkur finnst skemmti-
legt,“ segir gítarleikarinn Haukur 
S. Magnússon. „Þegar við gerum 
plötur gerum við plötur sem við 

myndum sjálfir vilja kaupa. Ride 
[frá Bretlandi] er fáránlega góð 
hljómsveit með djúpan hljóðheim 
og raddanir. Við hugsuðum með 
okkur að það væri gaman að gera 
eitthvað svoleiðis. Svo þegar plat-
an okkar var tilbúin hugsuðum við: 
„Djöfull hljómar þetta vel“,“ segir 
hann. „Við erum ekki endilega að 
dást að okkur heldur finnst okkur 
að loksins sé einhver búinn að gera 
þessa plötu sem okkur finnst hafa 
vantað síðan við vorum unglingar. 
Það vildi þannig til að það vorum 
við sem gerðum hana.“

Mr. Silla, krakkarnir úr FM Bel-
fast, Erna Ómarsdóttir og Mugi-
son voru á meðal þeirra sem sungu 
bakraddir á plötunni. Strákarnir 
borguðu hljóðverstímana úr eigin 

vasa, um 100 þúsund kall hver. Þeir 
gefa út sjálfir í samstarfi við Kimi 
Records. Einnig var platan fjár-
mögnuð að hálfu af Tjöruhúsinu á 
Ísafirði, sem foreldrar Hauks reka. 

Við lokafrágang plötunnar ákváðu 
Haukur og félagar að leita ráða hjá 
tónlistarsérfræðingum um hvernig 
lagaröðin ætti að vera. „Við ákváð-
um að það væri gott að fá önnur 
eyru því glöggt er gests augað.“

Fyrsta lagið af Locust Sounds, 
Hellbound Heart, er komið í 
útvarpsspilun. Á næsta ári fer sveit-
in til Japans og Ástralíu og flytur 
þar dansverk ásamt Lazyblood, sem 
er skipuð listaparinu Ernu Ómars-
dóttur danshöfundi og Valdimar 
Jóhannssyni úr Reykjavík!. 

 freyr@frettabladid.is

Platan sem hefur vantað
FÖNDRA UMSLÖG Bóas, Haukur og Gummi úr Reykjavík! ásamt vini sínum Nicholas Kuellet frá Kanada að föndra umslögin fyrir 
nýju plötuna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rapparinn og leikarinn 50 Cent leikur mellu-
dólg í myndinni Frozen Ground, sem er væntan-
leg í kvikmyndahús á næsta ári. Hún fjallar um 
bakarann og veiðimanninn Robert Hansen, sem 
myrti fleiri en 20 vændiskonur í Alaska á átt-
unda og níunda áratug síðustu aldar.

Vanessa Hudgens, Nicolas Cage og John Cusack 
fara einnig með hlutverki í myndinni. 
„Ég leik melludólg Vanessu Hudgens 
í myndinni,“ sagði 50 Cent nýlega á 
blaðamannafundi um myndina. „Ég 
er búinn að leggja mjög hart að mér. 
Þetta er áhugavert verkefni og byggt 
á sannri sögu, þannig að það er mikið 
til af upplýsingum sem ég get notað 
til að móta persónu mína.“

Hudgens er einnig afar spennt fyrir 
hlutverki sínu. „Leikararnir í myndinni 
eru ótrúlegir,“ sagði hún. „Þetta hlutverk 
er gríðarlega krefjandi og ólíkt öðrum 
hlutverkum sem ég hef tekið að mér.“

50 Cent í hlutverki melludólgs

VIÐAMESTA FRUMSÝNING ÍSLANDSSÖGUNNAR!
FYRSTA ÍSLENSKA TEIKNIMYNDIN Í 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

PETER GABRIEL NEW BLOOD 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  12
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8 - 10.15  L

ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 3D LÚXUS ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40  L
ÞÓR 3D ENSKT TAL  KL. 8  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT 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. 10.30  16
RAUÐHETTA 2 3D ÍSL  KL. 3.40  L
JOHNNY ENGLISH REBORN  KL. 5.45 - 10.15  7
STRUMPARNIR 3D ÍSL  KL.3.30  L

Í HÁSKÓLABÍÓI KL. 20 Í KVÖLD. MIÐASALA Á MIÐI.IS

K.H.K. - MBLA.K. - DV Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

BORGRÍKI 6, 8 og 10.15

ÞÓR - 3D 6

KILLER ELITE 8 og 10.15

JOHNNY ENGLISH 6 og 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar
K.I. - Pressan.is

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV

K.H.K. - MBL

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

����
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

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

V I P

V I P

12

12

L

L

L

L

AKUREYRI

12

10

L

L

BANGSÍMON kl.   6  2D
FOOTLOOSE kl.   8 - 10:10 2D
ALGJÖR SVEPPI kl.   6  2D
REAL STEAL kl.   8 - 10:10 2D

10 L

L

L

L

L

16

16

12

FOOTLOOSE kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 2D
REAL STEEL kl. 8 - 10:30 2D
REAL STEEL Luxus VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
CONTAGION kl. 8 - 10:30 2D
JOHNNY ENGLISH kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
DRIVE kl. 8 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 10:30 2D

L

L

L

16

12

KRINGLUNNI

10

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:30 2D
THE SKIN I LIVE IN kl. 5:40 - 8 - 10:30 2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 6 2D
REAL STEEL kl. 10 2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6 3D
THE LION KING - 3D ótextuðu M/ Ensku. Tali  kl. 8 3D

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:30
ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:40
BANGSÍMON m/ísl tali kl. 5:40
REAL STEEL kl. 8 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali kl. 5:40
DRIVE kl. 8 - 10:40
THE LION KING m/ísl tali kl. 5:40
CONTAGION kl. 10:20

12

14

KEFLAVÍK

FOOTLOOSE kl. 8 - 10:20 2D

BORGRÍKI kl. 8 - 10:10 2D

…FYRSTA ORÐIÐ
 …FYRSTA SKREFIÐ

…FYRSTA 
BÍÓFERÐIN
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Gildir til 23. október á meðan birgðir endast.

2.379kr/kg.

Verð áður 3.398.-

1.199kr/kg.

Verð áður 1.598.-

2.428kr/kg.

Verð áður 2.698.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35 %        

1.494kr/kg.

STUTT LAMBALÆRI
FERSKT

Verð áður 2.298.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
10%        

Hitið ofninn í 150 °C.  Stingið raufar í kjötið og stingið bút af hvítlauki í þau. Berið ólífuolíu á lambið. Steytið kryddin 
saman í morteli og stráið yfir kjötið. Hitið smá olíu á pönnu og steikið laukinn þar til að hann verður mjúkur í gegn. 
Bætið engifer og Harissa mauki saman við ásamt tómötum, kanilstöng og döðlum. Látið malla saman í 2-3 mínútur. 
Leggið lambið í steikarfat með loki og hellið tómatblöndunni sitt hvoru megin við lambið. Setjið lokið á og bakið í 
ofninum í 1 1/2 - 2 klst.
Gott er að bera réttinn fram með kús kús og fersku salati.

1 stutt lambalæri (1,5 kg)
2 hvítlauksrif, pressuð
2 msk ólífuolía
2 tsk cumin fræ
1 msk fennel fræ
1 tsk kóríanderfræ

1 laukur, sneiddur
2 tsk rifinn engifer
2 tsk Harissa mauk
1 dós hakkaðir tómatar
1 kanilstöng
100 g grófhakkaðar döðlur

Afrískt lambalæri fyrir 4-6
að hætti Rikku

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

1.398kr/kg.

GOTT VERÐ

NÝTT
LÍFRÆNIR

SAFAR

Nauta ribeye
frosið, innflutt

Kalkúnn
frosinn

Piparsteik Purusteik úr hrygg
tilbúin beint í ofninn

TILBOÐ

189kr/stk.

STYRKUR, HREYSTI
OG KRAFTUR

Verð áður 215.-

TILBOÐ

4.799kr/stk.

100% WHEY
PRÓTEIN

Verð áður 5.499.-

TILBOÐ

ZONE PERFECT
STANGIR

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

HEILSU
VÍTAMÍN

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

GOJI BERRY
SAFI

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
15%        

TILBOÐ

7.999kr/stk.

HYDROXYCUT
HARDCORE

Verð áður 9.999.-

NÝTT
KOMBUCHA DRYKKUR 

Heilsudrykkur sem inni-

heldur ríkulegt og 

fjölbreytt magn af 

góðgerlum

Framandi
    helgarsteik!

HEILSUDAGAR Í HAGKAUP

BENECOL KYNNINGAR 
Skeifan 21. okt. 17-19:30
Kringlan 22. okt. 15-18

Garðabær 23. okt. 13-16

SÉRSNYRT; minna bein 
meira kjöt...
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GUÐMUNDUR STEINARSSON  er með fimm tilboð í höndunum og veltir nú vöngum yfir framtíðinni. Guð-
mundur staðfesti að vera með tilboð frá þrem úrvalsdeildarliðum. Hann staðfesti að þau væru frá Keflavík og Val en 
vildi ekki gefa upp þriðja liðið, sem er Breiðablik samkvæmt heimildum. Hann er einnig með tilboð frá 1. deildarliði og 
svo vill 2. deildarliðið Reynir Sandgerði fá hann sem spilandi þjálfara. Guðmundur býst við að spila áfram í efstu deild.

Meistaradeild Evrópu
E-RIÐILL
Bayer Leverkusen - Valencia 2-1
0-1 Jonas (24.), 1-1 Andreas Schürrle (52.), 2-1 
Sydney Sam  (56.).
Chelsea - Genk 5-0
1-0 Raul Meireles (8.), 2-0 Fernando Torres (11.), 
3-0 Fernando Torres (27.), 4-0 Branislav Ivanovic 
(42.), 5-0 Salomon Kalou (72.).

STAÐAN
Chelsea 3 2 1 0 8-1 7
Leverkusen 3 2 0 1 4-3 6
Valencia 3 0 2 1 2-3 2
Genk 3 0 1 2 0-7 1

F-RIÐILL
Marseille - Arsenal 0-1
0-1 Aaron Ramsey (92.)
Olympiakos - Dortmund 3-1

STAÐAN
Arsenal 3 2 1 0 4-2 7
Marseille 3 2 0 1 4-1 6
Olympiakos 3 1 0 2 4-4 3
Dortmund 3 0 1 2 2-7 1

G-RIÐILL
Shakhtar Donetsk - Zenit St. Pétursborg 2-2
Porto - APOEL Nicosia 1-1
Staðan: APOEL 5 stig, Zenit 4, Porto 4, Shak-
htar Donetsk 2.

H-RIÐILL
AC Milan - BATE Borisov 2-0
1-0 Zlatan Ibrahimovic (35.), 2-0 Kevin-Prince 
Boateng (70.).
Barcelona - Viktoria Plzen 2-0
1-0 Andrés Iniesta (10.), 2-0 David Villa (82.).

STAÐAN
Barcelona 3 2 1 0 9-2 7
AC Milan 3 2 1 0 6-2 7
BATE 3 0 1 2 1-8 1
Viktoria Plzen 3 0 1 2 1-5 1

Iceland Express-d. kvenna
Fjölnir - Valur 78-88 (43-52)
Stigahæstar hjá Fjölni: Brittney Jones 33, Katina 
Mandylaris 26/21 fráköst, Erla Sif Kristinsdóttir 10.
Stigahæstar hjá Val: María Ben Erlingsdóttir 21, 
Kristrún Sigurjónsdóttir 20, Melissa Leichlitner 18.
Njarðvík - KR 87-97 (42-50)
Stigahæstar hjá Njarðvík: Lele Hardy 27, 
Petrúnella Skúladóttir 22, Shanae Baker 13.
Stigahæstar hjá KR: Reyana Colson 29, Bryndís 
Guðmundsdóttir 21, Margrét Kara Sturludóttir 21.
Keflavík - Hamar 105-65 (57-35)
Stigahæstar hjá Keflavík: Pálína Gunnlaugsdóttir 
32, Jaleesa Butler 16, Birna Valgarðsdóttir 16.
Stigahæstar hjá Hamri: Samantha Murphy 26, 
Hannah Tuomi 17, Álfhildur Þorsteinsdóttir 16.

Þýska úrvalsdeildin
Gummersbach - Füchse Berlin 30-30
Alexander Petersson skoraði eitt mark fyrir FB.
Kiel - Melsungen 28-23
Aron Pálmarsson skoraði eitt mark fyrir Kiel.

Danska úrvalsdeildin
Bjerringbro/Silkeborg - AG 22-26
Snorri Steinn Guðjónsson og Guðjón Valur 
Sigurðsson skoruðu fimm mörk hvor fyrir AG og 
Arnór Atlason þrjú. Guðmundur Árni Ólafsson 
komst ekki á blað hjá Bjerringbro/Silkeborg.

Sænska úrvalsdeildin
Jämtland - 08 Stockholm 96-82
Brynjar Þór Björnsson skoraði tólf stig, tók níu 
fráköst og gaf fjórar stoðsendingar fyrir Jämtland. 
Helgi Már Magnússon skoraði tólf stig, tók tíu 
fráköst, gaf fjórar stoðsendingar og stal þremur 
boltnum fyrir 08 Stockholm.

Evrópudeild kvenna
Good Angels Kosice - Rivas Ecopolis 81-63
Helena Sverrisdóttir lék í fjórtán mínútur en 
skoraði ekki fyrir Good Angels. Hún gaf eina 
stoðsendingu og tók eitt frákast í leiknum.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar tóku 
stóra ákvörðun í sumar. Þeir 
hættu með alla launasamninga 
við íslenska leikmenn og ákváðu í 
staðinn að treysta á frábært ung-
lingastarf félagsins. 

Tveir kjúklingar fengu tæki-
færið í byrjunarliðinu í fyrsta leik, 
hinn 17 ára Elvar Már Friðriksson 
og hinn 19 ára Ólafur Helgi Jóns-
son, og það er óhætt að segja að 
strákarnir hafi verið tilbúnir fyrir 
stóra sviðið. Ólafur Helgi og Elvar 
Már eru sem dæmi búnir að hitta 
saman úr 14 af 23 þriggja stiga 
skotum sínum í fyrstu tveimur 
leikjunum. 

„Burtséð frá úrslitunum lítur 
þetta vel út til framtíðar. Þetta 
er ákvörðun sem klúbburinn tók 
og við erum ekkert að tapa okkur 
þótt við höfum unnið tvo fyrstu 
leikina því við gerum okkur grein 
fyrir því að þetta verður krefjandi 
og erfitt verkefni. Við erum að fá 
mikinn stuðning í bæjarfélaginu 
og við vonumst til að hann verði 
öflugur í gegnum súrt og sætt. 
Þetta var stór ákvörðun en samt 
ekkert svo erfið. Í eðlilegu árferði 
hefði ekki verið pláss fyrir þá 
alla á næstu misserum en í stað-
inn fá þeir stór tækifæri,“ segir 
Einar Árni Jóhannsson, sem þjálf-
ar Njarðvíkurliðið ásamt Friðriki 
Ragnarssyni. 

Nítján ára fyrirliði liðsins
Enginn leikmaður í deildinni hefur 
skorað fleiri þriggja stiga körfur 
en Elvar Már í fyrstu tveimur 
umferðunum (8) og Ólafur Helgi 
er í 2. sæti yfir bestu þriggja stiga 
nýtinguna, en 6 af 9 þriggja stiga 
skotum hans hafa ratað rétta leið. 

„Ólafur Helgi er búinn að vera 
mjög framarlega í þessum hópi á 
síðustu tveimur til þremur árum. 
Hann er flottur leiðtogi og hann 
er fyrirliði liðsins þótt hann sé 
ekki nema 19 ára gamall. Það var 
eitthvað sem við sáum fyrir í maí 
þegar við fórum af stað með þenn-
an hóp að Óli yrði einn af lykil-
mönnum þessa liðs,“ segir Einar, 
en Ólafur Helgi lét það ekki stoppa 
sig að þríúlnliðsbrotna í vor.

Stækkaði um 15 sentimetra
„Það er önnur saga með yngri 
manninn. Það kemur ekkert á 
óvart að Elvar standi sig því hann 
er ofboðslega vinnusamur og 

leggur mikið á sig eins og allur 
þessi hópur. Hann hefur unnið 
hörðum höndum að því síðustu 
árin að verða betri en er líka búinn 
að taka mikinn vaxtakipp því hann 
hefur alltaf verið mjög lágvaxinn,” 
segir Rinar og bætir við: 

„Hann verður Norðurlanda-
meistari með 1994-árganginum 
vorið 2010, fyrir einu og hálfu 
ári. Þetta eru einhverjir fjórtán, 
fimmtán sentimetrar sem hann 
hefur stækkað síðan þá, sem er 
ansi mikið. Þetta eru gríðarlegar 
framfarir og stór skref sem hann 
er búinn að taka á stuttum tíma,“ 
segir Einar.

Elvar og Ólafur voru báðir í 
stuði í fyrsta heimaleiknum á 
mánudaginn þegar Njarðvík vann 
16 stiga sigur á Haukum í Ljóna-
gryfjunni. Elvar Már var þá með 
22 stig og 5 stoðsendingar á 34 
mínútum og Ólafur bætti við 18 
stigum á 28 mínútum. Húnarnir 
hreinlega kveiktu í körfunni og 
settu niður 9 af 14 þriggja skotum 

sínum. Það verða samt ekki allir 
dagar svona hjá ungum leikmönn-
um og það veit Einar.

Ekki jólin alla daga í vetur
„Þetta er annað og stærra svið. 
Það er öðruvísi pressa og mikið 
í húfi. Við gerum okkur grein 
fyrir því að það verða ekki jólin 
alla daga hjá okkur í vetur,“ segir 
Einar, en liðinu var spáð falli úr 
deildinni fyrir mótið.

Ég skil alveg þá sem spáðu 
okkur falli því tíu leikmenn eru 
farnir frá félaginu. Leikreynsla 
meistaraflokksliðsins liggur í 
Rúnari og Hirti, sem fara úr því að 
vera yngstir í leikmannahópnum í 
vor í það að verða elstir í dag fyrir 
utan útlendingana. Allt annað eru 
bara pjakkar sem eru að stíga sín 
fyrstu skref. Það hefur samt alla 
tíð legið ljóst fyrir okkur, leik-
mannahópnum og þjálfurunum, 
að við ætluðum okkur meira en 
almannarómur segir til um,“ segir 
Einar.  ooj@frettabladid.is

Húnarnir sjóðandi heitir
Njarðvíkingarnir Elvar Már Friðriksson og Ólafur Helgi Jónsson hafa slegið 
í gegn í tveimur fyrstu umferðum Iceland Express-deildar karla og hafa nýtt 
saman 61 prósent af 23 þriggja stiga skotum sínum í tveimur góðum sigrum. 

KVEIKJA Í KÖRFUNNI Elvar Már Friðriksson og Ólafur Helgi Jónsson í sigrinum á 
Haukum.  

FÓTBOLTI Fernando Torres sýndi í gær að hann er á 
réttri leið upp úr lægðinni sinni er hann skoraði tvö 
mörk í 5-0 stórsigri Chelsea á belgíska liðinu Genk 
í Meistaradeild Evrópu í gær. Á sama tíma vann 
Arsenal dramatískan sigur á Marseille 
á útivelli þar sem Aaron Ramsey kom 
inn á sem varamaður og skoraði sigur-
markið í uppbótartíma.

Barcelona og AC Milan eru saman í 
H-riðli og unnu bæði andstæðinga sína 
með þægilegum 2-0 sigri. Börsungar 
sýndu fádæma yfirburði gegn hinu 
tékkneska Viktoria Plzen, sem 
náði ekki einu skoti að marki Evr-
ópumeistaranna í gær.

En augu flestra beindust að 
ensku liðunum í gær, rétt eins og 
í fyrrakvöld, og er þetta í fyrsta 
sinn á tímabilinu sem öll fjögur 
liðin frá Englandi vinna sína leiki í 
sömu vikunni.

Sigur Chelsea gegn Genk var örugg-
ur, þrátt fyrir að Andre Villas-Boas, 
stjóri Chelsea, hafi gert sex breytingar 
á byrjunarliðinu frá sigurleiknum gegn 
Everton um helgina. Fernando Torres 
hefur ekki getað spilað með Chelsea í 

deildinni að undanförnu vegna leikbanns en hann 
nýtti tækifærið í gær og skoraði tvö mörk – sín 
fyrstu í Meistara deildinni með Chelsea.

„Það var augljóst hversu hungraður hann er í að 
skora mörk. Það var bara óheppni að hann náði 

ekki að skora þriðja markið,“ sagði Petr Cech, 
markvörður Chelsea, eftir leikinn. 

Leikur Arsenal og Marseille í Frakk-
landi var ekki mikið fyrir augað. Arse-

nal fékk þó hættulegri færi en 
lengi vel leit út fyrir steindautt 

markalaust jafntefli.
Arsene Wenger, stjóri Arse-

nal, ákvað að geyma Ramsey 
á bekknum en skipti honum 
svo inn á tólf mínútum fyrir 
leikslok. Ramsey þakkaði 

fyrir sig með því að skora 
sigurmarkið. „Aðalmálið er að við 
unnum og höfum við nú unnið tvo 
leiki í röð. Vonandi getum við 
haldið áfram á þessari braut.“ - esá

Chelsea, Arsenal, Barcelona og AC Milan unnu öll leiki sína í Meistaradeildinni:

Torres með tvö í stórsigri Chelsea

GÖMLU LIVERPOOL-MENNIRNIR
Fernando Torres og Raul Meireles 
skoruðu fyrstu þrjú mörk Chelsea í 
gær og fóru á kostum í leiknum.



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is

Stuðningur 
fyrir stoðkerfið
Margt getur haft áhrif á ástand beina okkar, s.s. erfðir, reykingar, 
áfengisneysla, hreyfingarleysi og skortur á kalki eða D-vítamíni úr 
fæðunni. Notkun ákveðinna lyfja getur einnig valdið beinþynningu. 
 
Það er mikilvægt að huga að beinunum. Beinþynning er stundum 
kölluð „hinn þögli faraldur“ vegna þess að einkennin koma oft ekki 
í ljós fyrr en við beinbrot.
 
Lyfja Lágmúla og Smáratorgi býður 20% afslátt á beinþéttni-
mælingum frá 24.–31. október.
Mælingar fara fram í Lyfju Lágmúla frá kl. 8–15 virka daga 
og í Lyfju Smáratorgi kl. 8–12 mánudaga til fimmtudaga. 

Tilboðin hér að neðan gilda til 31. október.
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Náttúrulegur kalk- og steinefnagjafi 
sem unnin er úr kalkþörungum úr 
Arnarfirði.
Styrkir brjósk og bein og virðist 
draga úr liðverkjum vegna slitgigtar.

HAFKALK

afsláttur 
20%20%20%

NICOTINELL FRUIT

afsláttur 
15%15%15%

Kalsíum og magnesíum eru lífsnauðsynleg 
steinefni fyrir fólk á öllum aldri. 
Þau stuðla að eðlilegri bein- og tann-
myndun. D-vítamín eykur upptöku 
kalsíums í líkamanum.

BIOMEGA

afsláttur 
20%20%20%

SOLARAY

afsláttur 
20%20%20%

af öllum stærðum.

Solaray hefur allt til að tryggja sterkari bein.
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FÆRRI LAXAR veiddust í Miðfjarðará í 
sumar en í fyrra þegar heildarveiðin 
varð 4.043 fiskar miðað við 2.364 
í ár.

1.679

Þrettán ár eru liðinn síðan 
Jóhannes Sturlaugsson, líf-
fræðingur hjá Laxfiskum 
ehf., hóf óslitnar rannsókn-
ir á stórurriðanum í Þing-
vallavatni. Á þeim tíma 
hefur fjöldi urriða sem 
koma til hrygningar í Öxará 
á hverju hausti tífaldast.

Um síðustu helgi var farin hin 
árlega fræðsluganga Urriðadans 
á vegum Þjóðgarðsins á Þingvöll-
um og Laxfiska. Gengið var upp 
með Öxará að Prestakrók þar sem 
áin fellur úr Drekkingarhyl þar 
sem stórurriðar voru skoðaðir og 
fjallað um lífshætti þeirra. Fjöldi 
manns komu til að berja augum 
þennan tignarlega konung Þing-
vallavatns sem fyrir fáum árum 
var orðinn fáliðaður. Það hefur 
breyst.

Jóhannes hefur rannsakað Þing-
vallaurriðann óslitið frá árinu 
1999. Markmið rannsóknanna eru 
tvíþætt; afla gagna um útbreiðslu, 
atferli og umhverfi urriðans árið 
um kring og vakta hrygningar-
stofninn, en til að ná markmið-
unum eru nýttar ýmsar nálganir, 
eins og notkun rafeindafiskmerkja, 
fiskteljari og neðanvatnskvik-
myndun.   

Jóhannes segir að í byrjun hafi 
ekki allir séð tilganginn með rann-
sóknum á urriðanum, enda stofn-
inn orðinn ansi fáliðaður. Nú hefur 
mikið áunnist í rannsóknum á lífs-
háttum urriðans og þær upplýsing-
ar eigi vel heima með þeim ítarlegu 
upplýsingum sem aflað hefur verið 
um ýmsa aðra þætti lífríkis Þing-
vallavatns, samanber rannsóknir á 
bleikjustofnunum fjórum sem þar 
lifa. „Urriðinn var fáliðaður en 
hann var alltaf þarna. Þess mikil-
vægara var að rannsaka þennan 
stofn“, segir Jóhannes.

Jóhannes segir að viðamesti 
hluti rannsóknanna byggist á 
notkun rafeindafiskmerkja. „Bæði 
notum við einfaldari gerð raf-
merkja sem gera kleift að aðgreina 
einstaklingana og flóknari merki 
sem gera kleift að fylgjast náið 
með hegðun þeirra. En slík vökt-
un á ferðum urriðanna stendur í 
eitt til tvö ár og í sumum tilfellum 
lengur með því að merkja endur-
heimta fiska aftur.“ 

Hrygningarfiskar eru meirihluti 
þeirra urriða sem eru merktir. Sú 
merking fer fram í Öxará en einn-
ig eru merktir ókynþroska fiskar 
frá seiðum og upp í væna geld-
fiska. Endurheimtur á merkjum 
eru að mestu leyti í Öxará, þar 
sem stórurriðinn kemur ítrekað til 
hrygningar en einnig frá stang- og 
netaveiddum fiski í vatninu.

Alger kaflaskipti urðu í sögu 
Þingvallaurriðans þegar útfall 
vatnsins, Efra-Sog, var þvergirt 
og straumvatnið leitt um jarð-
göng í Steingrímsstöð. Jóhannes 
segir að stofninn sem þar hryngdi 
sé horfinn en þar hrygni þó í dag 
urriðar sem runnir séu frá slepp-
ingum seiða af Öxarárstofni í litlu 
mæli. Hrygning sé í litlu mæli 
einnig í Ölfusvatnsá og Villinga-
vatnsá en Öxarárstofninn beri þó 
uppi hrygninguna að baki urriðan-
um í Þingvallavatni. 

Gleðitíðindin eru að Þingvalla-
urriðinn hefur styrkst umtalsvert. 
Árið 1999 komu til hrygningar ein-
hverjir tugir fiska en í haust voru 
þeir um 600. Helstu skýringuna 
á fjölgun urriðans telur Jóhann-
es meðal annars liggja í því að 
hrygningarstofninn stækkaði ört 
í kringum aldamótin þegar urrið-
ar undan veglegri sleppingu á seið-
um undan Öxarárfiski 1993 fóru 
að skila sér og urriðar frá þeirri 
hrygningu þeirra fiska eru nú að 

skila sér í Öxará. Einnig megi 
benda á að hlýnun undangenginna 
ára auki velgengni urriða hér-
lendis almennt enda sé hann hér á 
norður mörkum útbreiðslu sinnar.

Þingvallaurriðinn verður gam-
all og nær oft tíu til tólf ára aldri. 
Jóhannes hefur jafnframt fundið 
fiska allt upp í sextán ára gamla. 
Þessir höfðingjar kalla auðvitað 
á stangveiðimenn sem á hverju 
vori egna fyrir þennan fisk. Lýs-
ingar veiðimanna í viðtölum við 
Fréttablaðið segja söguna alla: 
„Þetta var eins og að togast á við 
jarðýtu,“ varð einum að orði. Það 
er því einstakt að ná stórurriða á 
land, enda ekki margir sem upp-
lifa það.

Jóhannes hefur skilning á þessu 
en minnir á að urriði sem er kom-
inn yfir 60 sentimetra og um 2,5-3 
kíló innihaldi að jafnaði meira 
kvikasilfur en æskilegt sé með 
tilliti til manneldis. Fjöldi urriða 
í Þingvallavatni er óræð tala en 
hver fiskur sem fær frelsið aftur 
skiptir máli. Veiðimenn verða jafn-
framt að hafa vakandi auga með 
hvort veiddir fiskar eru merktir, 
því hver og einn slíkur skilar mik-
ilvægum upplýsingum.

Á vefsíðu Laxfiska, laxfiskar.is, 
má sækja sér mikinn fróðleik um 
Þingvallaurriðann og fleiri fiska 
frá rannsóknum Laxfiska.

 svavar@frettabladid.is

Hrygnir í hundraða vís

FISKABÚR Jóhannes og samstarfsmaður hans Erlendur Geirdal fönguðu nokkra urriða til að sýna gestum á Urriðadansi. Þeir voru 
á bilinu 12 til 16 pund en Þingvallaurriðinn verður mun stærri, sérstaklega geldfiskar sem koma seint til hrygningar. Ungviðið var 
sérstaklega áhugasamt um þennan merkilega fisk. FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

GÓÐKUNNINGJAR Suma urriðana hittir Jóhannes fyrir ár eftir ár. Um helgina tranaði 
sér fram urriði sem skellti sér með Jóhannesi á Vísindavöku í Háskólabíó í septem-
ber. Sami fiskur var veiddur og merktur við hrygningu 2008, aftur við stangveiðar 
2009 í Þingvallavatni og enn aftur við hrygningu 2010. Nú veiddist hann fjórða árið í 
röð. FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR
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Senn fer að kólna
- vertu viðbúin.

Gildir til 13. nóvember

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

12.05 ‚Allo ‚Allo!  12.30 ‚Allo ‚Allo!  12.55 New 
Tricks  13.50 New Tricks  14.40 Keeping Up 
Appearances  15.10 Keeping Up Appearances  
15.40 ‚Allo ‚Allo!  16.10 Fawlty Towers  16.45 
Fawlty Towers  17.20 Jane Eyre  18.15 Jane Eyre  
19.10 Top Gear  20.00 Live at the Apollo  20.45 QI  
21.15 The Office  21.45 Skavlan Specials  22.15 
Skavlan Specials  22.45 The Graham Norton Show  
23.30 Top Gear  00.20 Live at the Apollo  01.05 
QI  01.35 The Office  02.05 Skavlan Specials  
02.35 Skavlan Specials

11.05 Vores Liv: Hos Lægen  11.35 Aftenshowet  
12.30 Bonderøven  13.00 DR Update - nyheder 
og vejr  13.10 Himmelblå  14.00 Kasper & Lise  
14.15 Hubert  14.30 Fandango med Louise  
15.00 Hercule Poirot  15.50 DR Update - nyheder 
og vejr  16.00 Vores Liv: Kongerigets Kager  
16.30 TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  
18.00 Gintberg på kanten  18.30 Et liv uden 
stoffer  19.00 TV Avisen  19.25 Jersild Live  19.50 
SportNyt  20.00 Kæft, trit og knus  20.30 Familien 
Hughes  21.20 Elskerinder  22.10 TV!TV!TV!  

12.30 Valpekullet  13.00 Nyheter  13.10 Dallas  
14.00 Nyheter  14.10 Matador  15.00 Nyheter  
15.10 Snakkis  15.25 Verdensarven  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  
16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.00 
Dagsrevyen  17.45 Schrödingers katt  18.15 Solgt!  
18.45 TV-innsamlingen 2011: Pengene kommer 
fram  18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  
19.30 Debatten  20.30 Sigrid søker selskap  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Trygdekontoret  21.50 Siffer  
22.20 Brennpunkt  

10.00 Tennis. Stockholm Open  14.55 Pionjärtjejer 
i blåställ  15.00 Skattjägarna  15.30 Sverige idag  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  
17.15 Regionala nyheter  17.30 Rapport  18.00 
Niklas Mat  18.30 Mitt i naturen  19.00 Plus  20.00 
Debatt  20.45 Livet som hund  21.30 En komikers 
arbetslivserfarenhet  22.00 Uppdrag Granskning  
23.00 Rapport  23.05 Barn till varje pris?  00.00 
Flugor  00.05 Rapport  00.10 Bron  01.10 Rapport  
01.15 Vem tror du att du är?  

08.00 Groundhog Day
10.00 The Women
12.00 Herbie: Fully Loaded
14.00 Groundhog Day
16.00 The Women
18.00 Herbie: Fully Loaded
20.00 Love and Other Disasters
22.00 The Hangover
00.00 Van Wilder 2: The Ride of Taj
02.00 Rothenburg
04.00 The Hangover
06.00 The International

07.00 Meistaradeildin - meistaramörk

07.40 Meistaradeildin - meistaramörk

08.20 Meistaradeildin - meistaramörk

09.00 Meistaradeildin - meistaramörk

14.30 Meistaradeild Evrópu: 
Meistara deildin - (E)

16.15 Meistaradeildin - meistaramörk

16.55 Udinese - Atl. Madrid Bein út-
sending frá leik Udinese og Atletico Madrid í 
Evrópudeildinni.

19.00 Tottenham - Rubin Kazan Bein 
útsending frá leik Tottenham og Rubin Kazan 
í Evrópudeildinni.

21.15 Spænsku mörkin

21.40 Udinese - Atl. Madrid

23.25 Tottenham - Rubin Kazan

16.20 Arsenal - Sunderland

18.10 Stoke - Fulham

20.00 Premier League World

20.30 Premier League Review 2011/12

21.25 2002/2003

22.20 Football League Show

22.50 QPR - Blackburn

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (5/175)
10.15 The Mentalist (18/23) 
11.00 The Whole Truth (3/13) 
11.50 Gilmore Girls (17/22) 
12.35 Nágrannar
13.00 Immortal Voyage of Captain 
Drake
14.30 ER (2/22) 
15.15 Friends (4/24) 
15.40 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (17/22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Dagvaktin
19.50 The New Adventures of Old 
Chr (4/21) 
20.15 Hell‘s Kitchen (1/15) Íslandsvinur-
inn og sjónvarpskokkurinn ógurlegi Gordon 
Ramsay er nú mættur í fimmta sinn og nú 
svalari en nokkru fyrr. 
21.00 The Closer (13/15) 
21.45 The Good Guys (13/20) 
22.30 Sons of Anarchy (13/13) 
Adrenalín hlaðin þáttaröð með dramatískum 
undirtóni og svörtum húmor. Þættirnir fjalla 
um hinn alræmda mótorhjólaklúbb Sons 
of Anarchy í bænum Charming í Kaliforníu. 
Mótorhjóla klúbburinn þarf að takast á við 
ógnanir eiturlyfjasala, spilltra lögreglumanna 
og verktaka til að halda velli. Klúbburinn 
rekur löglegt verkstæði og felur sig á bak við 
fjölskyldugildi en undir niðri ólgar ólöglegur 
og óvæginn glæpaheimur.
23.35 Heimsendir (2/9) 
00.15 Spaugstofan
00.45 The Killing (4/13)
01.30 Game of Thrones (9/10) 
02.25 Billy Bathgate
04.10 Pledge This!
05.35 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Hrafnaþing 21.00 Einar Kristinn 
og sjávarútvegur 21.30 Kolgeitin

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Nýtt útlit  (6.12) (e)
08.00 Rachael Ray  (e) 
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Nýtt útlit  (6.12) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
15.55 Life Unexpected  (7.13) (e)
16.40 Friday Night Lights  (9.13) (e)
17.30 Rachael Ray 
18.15 Real Housewives of Orange 
County  (16.17) 
19.00 Game Tíví - OPIÐ  (6.14) 
19.30 Being Erica - OPIÐ  (9.12)
20.10 The Office  (1.27) Í fyrsta þættin-
um veldur vanhæfni nýja aðstoðarmanns-
ins miklum usla á skrifstofunni en Michael 
þvertekur fyrir að reka manninn – enda 
frændi hans.
20.35 30 Rock  (8.23) Bandarísk gaman-
þáttaröð sem hlotið hefur einróma lof.
21.00 Hæ Gosi  (4.8)
21.30 House  (7.23)
22.20 Falling Skies - NÝTT  (1.10) 
Hörkuspennandi þættir úr smiðju Steven 
Spielberg sem fjalla um eftirleik geimveru-
árásar á jörðina. Meirihluti jarðarbúa hefur 
verið þurrkaður út en hópur eftirlifenda 
hefur myndað her með söguprófessorinn 
Tom Mason í fararbroddi. 
23.10 Jimmy Kimmel
23.55 CSI: Miami  (3.22) (e)
00.45 Smash Cuts  (40.52) (e) 
01.05 Falling Skies  (1.10) (e)
01.55 Pepsi MAX tónlist

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 06.50 Bæn 07.00 Fréttir 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 
09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Litla flugan 11.00 Fréttir 
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Landið sem rís 
14.00 Fréttir 14.03 Á tónsviðinu 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Hraunfólkið 
15.25 Skurðgrafan 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 
18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 19.00 
Tónlistarkvöld Útvarpsins 21.05 Ekkert eins 
og var 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Útvarpsperla: 
Ísland á kortið 23.15 Hnapparatið 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

13.50 Smáþjóðaleikar  (1:2)
14.15 Kiljan
15.05 Leiðarljós
15.50 Landsleikur í handbolta
17.35 Gurra grís  (15:26)
17.36 Mókó  (3:52)
17.41 Fæturnir á Fanneyju  (16:39)
17.43 Sögustund með Mömmu 
Marsibil  (17:52)
17.55 Stundin okkar
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Melissa og Joey  (8:30)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Nigella í eldhúsinu  (7:13)
20.40 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni  (8:8) Þáttaröð um ungt og 
áhugavert fólk. Í þessum þætti er skyggnst 
inn í líf Sögu Sigurðardóttur ljósmyndara. 
21.10 Scott og Bailey  (3:6) Bresk þátta-
röð um lögreglukonurnar Rachel Bailey og 
Janet Scott. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Glæpahneigð  (99:114) (Criminal 
Minds V) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna sem hefur þann starfa að rýna í 
persónuleika hættulegra glæpamanna. Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.05 Lífverðirnir
00.05 Kastljós
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

06.00 ESPN America
08.10 The McGladrey Classic  (3.4) (e)
11.25 Golfing World  (e)
12.15 Golfing World  (e)
13.05 PGA Championship  (1.4) (e)
17.35 Inside the PGA Tour  (42.45) (e)
18.00 Children´s Miracle Classic - 
BEINT  (1.4)
00.00 ESPN America

19.45 The Doctors (138/175) 
20.30 In Treatment (52/78)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Middle (1/24)
22.20 Cougar Town (14/22) 
22.45 Grey‘s Anatomy (3/22)
23.35 Medium (1/13)
00.25 Satisfaction (6/10)
01.15 Dagvaktin
01.45 The New Adventures of Old 
Chr (4/21)
02.05 Týnda kynslóðin (9/40)
02.35 In Treatment (52/78)
03.00 The Doctors (138/175)
03.45 Fréttir Stöðvar 2 
04.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 18.15 Að norðan

> Stöð 2 kl. 20.15 Hell‘s Kitchen
Kjaftfori meistarakokkurinn Gordon 
Ramsey mætir til leiks með nýjan 
hóp af fólki sem dreymir um að ná á 
toppinn. Segja má að hann sé Simon 
Cowell sjónvarpskokkanna; náungi 
sem sjónvarpsáhorfendur um 
allan heim elska að hata og 
hata að elska. Þetta er fimmta 
þáttaröðin af Hell‘s Kitchen og 
sem fyrr ganga þættirnir út á 
það að nokkrir efnilegir áhuga-
menn um matreiðslu keppa í 
einstaklega harðri keppni um 
starf á veitingahúsi.

Ég hlusta einvörðungu á útvarp á 
meðan ég er í bílnum. Samanlagt er 
það um hálftími á dag, á morgnana og 
síðdegis. Þetta er sá tími dags þegar 
þjóðfélagsmálin eru fyrirferðarmest í 
miðlinum. Þetta er sá tími dags þegar 
fólk hringir inn til að tjá skoðanir 
sínar í beinni útsendingu. 

Ég tel mig nokkuð víðsýnan 
mann með háan sársaukaþröskuld 
fyrir kjaftæði. En ég er með 
bráða ofnæmi fyrir innhringingum 

í útvarp. Oftast er fólkið sem hringir 
inn enda einungis vopnað einum 
umræðupunkti og er afar illa undirbúið til að taka 
þátt í frekari samræðum. Samtölin enda því nær 

alltaf í sífelldum endurtekningum og/
eða upphrópunum. Það er ekkert sem 
fær mig til að skipta fljótar um stöð en 
þegar þáttastjórnandi tilkynnir að hann 
ætli að hleypa nokkrum hlustendum 
að.

Á tímum bloggsíðna, spjallborða, 
Fésbókar og Twitter skil ég reyndar ekki 
þörfina sem knýr fólk til að hringja inn 
í útvarp til að losa sig við umkvartanir. 
Það er hægt að gera það á svo mörgum 
öðrum stöðum þar sem nær öruggt 
er að einhver verður sammála því. Þar 
sem áhugamenn um sömu umræður 

nostra við hégóma þess með óafturkræfum 
glityrðum. Þar sem ég þarf ekki að hlusta. 

VIÐ TÆKIÐ ÞÓRÐUR SNÆR JÚLÍUSSON LENDIR Í HRINGIÐU KVARTANA

Ofnæmi fyrir innhringingum
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„Það var mjög ánægjulegt að kynn-
ast honum. Þetta er helvíti fínn 
gaur,“ segir leikarinn Guðjón Þor-
steinn Pálmarsson. 

Hann var leiðsögumaður banda-
ríska tónlistarmannsins Johns 
Grant þegar hann var staddur 
hér á landi vegna tónleika sinna á 
Airwaves-hátíðinni á laugardag-
inn.

Guðjón Þorsteinn og vinur hans 
hittu Grant fyrir tilviljun í verslun-
inni Dressmann á Laugaveginum 
og tókust þá með þeim kynni. „Ég 
kynntist tónlistinni hans fyrir ein-
hverju síðan og hún náði mér strax. 
Ég tók bara í spaðann á honum og 
við tókum tal saman. Við settumst 
þrír niður í kaffibolla og blöðruð-
um í einhverja tvo tíma um heima 
og geima,“ segir Guðjón, sem leik-
ur um þessar mundir í sjónvarps-
þáttunum Heimsendi. „Hann 
hefur átt svo magnaða ævi og ekki 
fengið neinn afslátt af lífinu. Það 
var ofboðslega gaman að tala við 
hann. Hann leyfir sér að hrífast af 
því sem er í kringum hann. Það er 
ákveðinn eiginleiki sem við mörg 
hver þorum ekki að hafa, viljum 
bara vera kúl.“

Grant gaf á síðasta ári út sína 
fyrstu sólóplötu, Queen of Den-
mark, sem margir gagnrýnendur 
töldu eina þá bestu á árinu. Í viðtali 
við Fréttablaðið sagðist Grant hafa 
beðið í tuttugu ár eftir því að koma 
til Íslands og ætlaði hann að dvelja 
hér í fimm daga. Miðað við fögur 
orð hans í garð Íslands á tónleik-
unum, alla vinina sem hann eign-
aðist hér og þann fjölda mynda sem 
hann hefur birt á Facebook-síðu-
sinni frá ferðalaginu er greinilegt 

að Grant hefur ekki orðið fyrir 
vonbrigðum. „Hann var algjörlega 
í skýjunum. Við keyrðum alla leið í 
Vík. Það var ekkert sérstakt veðrið 
og við sáum ekki nema helminginn 
af landinu sem við keyrðum fram 
hjá en það breytti ekki neinu. Hann 
var alveg frá sér numinn,“ segir 
Guðjón. „Svo hefur hann mikinn 
áhuga á tungumálinu og var alltaf 
að spyrja um einhverja frasa og út 
í málfræði. Orð eins og Eyjafjalla-
jökull, hann var ekki lengi að ná 
því.“

Guðjón og Grant gengu um 
svörtu ströndina í Vík, skoðuðu 
Seljalandsfoss og fóru í byggða-

safnið í Skógum. Í Reykjavík kíktu 
þeir í Kolaportið og skoðuðu þar 
mannlífið. Eftir tónleikana í Hörp-
unni fóru þeir síðan ásamt tveimur 
öðrum upp á Hellisheiði að einni af 
borholunum sem þar eru. „Þarna 
sáum við kraftinn í sinni mögnuð-
ustu mynd gjósa upp úr jörðinni.“ 
Grant fór einnig á Biophilia-tón-
leika Bjarkar í Hörpunni og á tón-
leika Sinéad O´Connor í Fríkirkj-
unni. 

Að sögn Guðjóns hefur Grant 
mikinn áhuga á að koma aftur til 
Íslands og hver veit nema þeir 
félagar endurnýi þá kynni sín.

 freyr@frettabladid.is

GUÐJÓN ÞORSTEINN PÁLMARSSON: LEIÐSÖGUMAÐUR JOHNS GRANT

Vináttan hófst í Dressmann

VINIR Guðjón Þorsteinn Pálmarsson. til vinstri, ásamt tónlistarmanninum John Grant 
við Seljalandsfoss.

„Útgáfan hefur gríðarlegan 
áhuga á hljómsveitinni og telur 
að hún eigi eftir að ná langt,“ 
segir Heather Kolker, umboðs-
maður hljómsveitarinnar Of 
Monsters and Men.

Of Monsters and Men hefur 
gert samning við útgáfu risann 
Universal Music Group um 
útgáfu á fyrstu plötu sveitar-
innar, My Head Is an Animal, 
erlendis. Útgáfufyrirtækið 
Record Records gaf plötuna út á 
Íslandi og hefur hún selst í meira 
en 2.000 eintökum frá því hún 
kom út í september.

Sýndu fleiri útgáfur hljóm-
sveitinni áhuga?

„Já. Við vorum mjög heppin 
að hafa marga góða möguleika. 
Við tókum okkur góðan tíma í að 
finna þá réttu.“

Samningurinn, sem var undir-
ritaður á dögunum, er ávöxtur 
vinnu sem hófst í sumar. Kol-
ker segir að hún og meðlimir Of 
Monsters and Men séu gríðar-
lega ánægðir með að rétta útgáf-
an sé fundin, en bætir við að nán-
ari upplýsingar hafi hún ekki á 
reiðum höndum. Næstu tveir 
mánuðir fara í að skipuleggja 
útgáfuna og á meðal þess sem 
verður ákveðið er hvar og hve-
nær platan kemur út. 

 - afb

Gat valið úr útgáfufyrirtækjum

„Hún fann mig í gegnum bloggið mitt,“ segir ljós-
myndarinn Saga Sigurðardóttir.

Saga myndaði nýlega japönsku poppstjörnuna 
Miliyah Kato fyrir ljósmyndabók sem fjallar um söng-
konuna. Saga var einnig listrænn stjórnandi bókarinn-
ar, sem kemur út á næstu dögum þegar Kato byrjar að 
fylgja eftir nýrri safnplötu með tónleikaferð í heima-
landi sínu. Kato er afar vinsæl í Japan og náði toppi 
Billboard-listans þar fyrir tveimur árum með laginu 
Love Forever.

„Ég átti fyrst að fara til Tókýó að gera 
þetta, en svo komu þau til London svo við 
gætum gert þetta þar,“ segir Saga, en hún 
hefur búið í London undanfarin misseri 
og starfað sem tískuljósmyndari. Kato 
er mikill aðdáandi Sögu og óskaði eftir 
kröftum hennar eftir að hafa skoðað 
bloggsíðu hennar. „Það sem mér fannst 
svo merkilegt við þetta er að popp-
stjörnur eru yfirleitt með svo mikið 
af fólki til að ákveða allt fyrir sig. 
Hún fær hins vegar frelsi til að 
taka þátt í að móta ímyndina sína.“

Saga hefur í nógu að snúast í 
London. Mikið hefur verið fjallað 
um ljósmyndirnar hennar í fjöl-
miðlum ytra og vakti auglýsinga-
herferðin sem hún gerði fyrir Top 
Shop talsverða athygli. Hún er stödd á 
Íslandi í dag, en hún og Hildur Yeoman 
fatahönnuður opna sýningu á sam-
starfsverkefni sínu í Hafnarborg 29. 
október. Þá kemur hún fram í lokaþætti 
Ísþjóðar Ragnhildar Steinunnar á RÚV 
í kvöld.  - afb

Myndaði japanska poppstjörnu

AÐDÁANDI SÖGU Japanska poppstjarnan Miliyah 
Kato er mikill aðdáandi Sögu Sig og fékk hana til að 
mynda og stýra ljósmyndabók um sig. 

SEMJA VIÐ UNIVERSAL Hljómsveitin Of Monsters and Men hefur samið við útgáfu-
risann Universal um útgáfu á fyrstu plötu hljómsveitarinnar erlendis.

„Það er karlakór Frímúrara-
reglunnar. Þeir gáfu út disk fyrir 
einhverjum fimmtán árum sem 
ég hlusta ennþá mikið á.“ 

Ólafur Jóhannesson, leikstjóri Borgríkis.



Opið til 19:00 mánudag-laugardags

Verð

Verð

Verð frá

1.990,-

JAKKAFÖT
Stærðir 46-64

BUSINESS CLASS 
SKYRTUR

HERRASKÓR

5.990,-

Fyrir 2.000 kr. 
aukalega getur þú 
bætt við Business 
Class skyrtu 
og bindi.

JAKKAFATADAGAR

17.990,-

Opið frá kl. 11–19 frá mánudag-laugardags
Opið frá kl. 12–17 sunnudag

Sími 534 4451
Finndu okkur á
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LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ 

ORATORS
- félag laganema við 

Háskóla Ísland

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Hættir í stjórn DV
Halldór Jörgensson, framkvæmda-
stjóri Microsoft á Íslandi, sagði 
sig úr stjórn DV 26. september 
síðastliðinn. Halldór segir ástæðu 
þess vera þá að hann hafi verið 
undirmannaður í starfi sínu hjá 
Microsoft og stjórnarstörf fyrir DV 
hafi tekið of mikið af tíma hans. 
„Ég hafði bara nóg annað að gera,“ 
segir Halldór. Í apríl í fyrra var 
skipað í stjórn DV ehf., nýs félags 
um rekstur DV og DV.is. Formaður 
er Lilja Skaftadóttir listaverkasali. 
Í  varastjórn eru Steingrímur 
Stefnisson veitingamaður og Lára 
Hanna Einarsdóttir, 
bloggari, þýðandi og 
leiðsögumaður. 
Aðrir stjórnarmenn 
eru Hildur Helga 
Sigurðardóttir 
fjölmiðlakona, Jón 
Trausti Reynisson, 
ritstjóri DV, og Þórir 
Jökull Þor-
steinsson 
prestur.

Fréttakona gerir kaupmála
Eins og kom fram í fjölmiðlum í 
sumar gekk fréttakonan María 
Sigrún Hilmarsdóttir að eiga 
útgefandann Pétur Árna Jónsson. 
Athöfnin fór fram í Dómkirkjunni 
í júlímánuði og það var biskupinn 
sjálfur, Karl Sigurbjörnsson, sem 
gaf þau saman. Veislan og athöfnin 
var öll hin glæsilegasta, mektarfólk 
úr Sjálfstæðisflokknum og frá RÚV 
var meðal gesta eins og DV greindi 
frá. María og Pétur feta 
í fótspor fjölmargra 
unga hjóna nú 
um stundir og 
hafa gert með 
sér kaup-
mála, að því er 
Sýslumaðurinn 
í Stykkishólmi 
hefur kunngjört 
í Lögbirtinga-
blaðinu. 

 - sv, fgg

1 Réttað yfir fyrrum 
fegurðardrottningu

2 Danir fara á allt að 10 
stefnumót á viku

3 Skildu fórnarlambið eftir með 
alvarlegar innvortis blæðingar

4 María ósátt við að hætta

5 Bæjarstjóra sagt upp störfum
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