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Eldhætta
af lúpínu
í byggð

Sem sama manneskjan
Margrét Helga og Vigdís
Hrefna eru í aðalhlutverkum
í leikverkinu Hreinsun.
leikhús 30

Náttúrufræðistofnun segir tímaspursmál hvenær stórbruni verði þar sem
lúpína vex í miklu magni. Slökkviliðsstjóri tekur undir þær áhyggjur.

Ástríðunni fagnað
Bubbi og fjölskylda fögnuðu
útgáfu nýrrar veiðibókar.
fólk 56

Vísir að danskri veislu
Jólahlaðborð
í heimahúsi
útbúið með
örlítilli
fyrirhöfn.
allt 2
3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Heimili&Hönnun l Allt l Allt atvinna
Innandyra
hjólabrettahaldin í Laugardal
og BMX-kep
pni verður
shöll í dag klukkan
fremstu BMX13.
Emmsjé Gauta, og hjólabrettamenn landsins, Fram koma
ásamt
krafta. Aðgangse Erpi Eyvindarsyni og
fjölda annarra
yrir er 500 krónur.
skemmtimmti
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veitingar í boði.
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Nemi í bifreiðasmíði

Viljum ráða nema til að starfa með
og við hlið vanra réttingamanna
við almennar bílaréttingar.
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Hæfniskröfur
húsO p i ð m áF Á K A F E N
I 9 - Sím
Áhugi á notuðum
n u d - f ö st"§WJ§LPNBOEJTÏCZSKB§VSÓ
eftir
t u d . 1 1 - i : 5 5 3 7 0 6 0 OÈNJ
t4OZSUJNFOOTLB
1 8 &TUVOEWÓTJPHÚHV§WJOOVCSÚH
gögnum hefur aukist
laugard.
§
rúm
11-16
Umsóknarfrestur er til og með 14.
hrun og nú er aftur sem
nóvember 2011
stur
Upplýsingar um starfið veitir Ari Þór
Jónsson - þjónustustjóri í síma 840-6060
fyrir verslunarrek góðUmsókn og ferilskrá sendist á netfangið
í
arij@holdur.is.
lagði upp laupana
ærinu.

)ÚMEVSFIGWBSTUPGOB§ÈSJ§)KÈG
)ÚMEVSFIG
IGWBS
BS
STTUP
UPG
PGO
GOB
OB§
B§
§ÈSJ§)KÈ ZSJSU
LJOVTUBSGBVNNBOOTÈTUÚ§V
LJOVTUBS
BSGBV
VN
VN
N



N
NBOOTÈTUÚ§ NÈ

MBOEJOV

#ÓMBWFSLTU§J)ÚMETFSTUB§TFUUWJ§%SB
#ÓMBWFSLTU
U§J)
)ÚME
)ÚME
MET
TF
FS
STU
TUB§TFUUWJ§% VQOJT
HÚUVÈ"LVSFZSJBSFSSFLJ§WFMCÞJ§
HÚUVÈ"L
"LVSFZ
FZS
ZSJ
J
BSF
B
FSSFLJ§WFMCÞJ§BMIMJ§B
CJGSFJ§BWFSLTU§J'KÚMEJTUBSGTNBOOBÓ
CJGSFJ§BWFSL
FSLTU
§JJ'
§J
'KÚME
'KÚ
K MEJ
MEJTTUBSGTNBOOB EBHFS

VN

7FSLTU§J§FS¢KØOVTUVB§JMJGZSJSCÓMBVN
7FSLTU§J§F
§FS¢K
¢KØ
ØOVTU
ØOV
VTUVB§
VB§JMJGZSJSCÓMBVNCP§JO
)FLMV #FSOIB
#FSOIBSEPH½TLKVFOBOOBTUBVL¢FT
OIBSE
SEPH
PH
H½
½TLKV
½TL
TLKV
VFOBOOBTUBV
T
WJ§HFS§JSÈÚMMVNÚ§SVNUFHVOEVNCÓ
WJ§HFS§JSÈÚM
ÚMMVN
NÚ
Ú§SV
Ú§S
§SVN
NUUFHVOEVNCÓMB.
NU

Eilífðarungl
ingur
og kammerpö
nkari

V

ið í hljómsvei
verið að leika tinni Malneirophrenia
okkur að því
höfum svolítið
tónleika og
leggja músíkinaað halda kvikmynd
myndum.
aokkar
Ég hafði því
þá hugmynd
samband viðað gömlum
að halda einhvers
tónleika í kringum
Bíó Paradís
konar
Hrekkjavökuna,“ hryllingskvikmyndameð
Eggertsso
n, píanóleika
að um helgina
ri Malneirop segir Gunnar Theodór
hreniu, um
verða sýndar verður uppvaknin
gahátíð í Bíói tildrög þess
zombíur eins sex kvikmyndir sem
Paradís.
kljást við uppvaknin Þar
og Gunnar
kallar það,
ga,
á einn eða
annan hátt. eða
4
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- CREENSTONE ður úr NÚLPUR
Norrænn borðbúna
GLÆSIK

Starfsfólkið mótar stefnuna

ýmsum áttum á einu

borði ÁPUR
2

BLS.
Íslandsbanki er framsækið fjármálafyrirtæki
sem veitir
veitir viðskiptavinum sínum framúrskarandi
framúrskarandi þjónustu. Bankinn
Starfsfólk bankans viðhefur fagleg
Bankinn leggur áherslu á gott
vinnubrögð, framsýni og jákvætt
gott starfsumhverfi, öfluga liðsheild
viðhorf í öllu sínu starfi.
og er jafnréttissinnað
jafnréttissinnað fyrirtæki.
fyrirtæki

VIÐ HEYJUM ÖLL OKKAR EINVÍGI

Heimsmeistaraeinvígið í skák 1972 er í
forgrunni nýjustu bókar Arnaldar Indriðasonar. Einvígið er fimmtánda skáldsaga Arnaldar á jafnmörgum árum, en bækur hans hafa selst í 6,5 milljónum eintaka um allan heim. Í samtali við Fréttablaðið
ræðir hann meðal annars nýjustu bók sína, freistingar frægðarinnar og afdrif Erlends rannsóknarlögreglumanns, sem grunur leikur á að hafi mætt örlögum sínum. Sjá síðu 24
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÖRYGGISMÁL „Það er ekki spurning um hvort heldur
hvenær það verður stórbruni þar sem lúpínan vex í
miklu magni,“ segir Jón Gunnar Ottósson, forstjóri
Náttúrufræðistofnunar Íslands. „Ég veit ekki hvort
fólk áttar sig á hættunni.“
Í Hvítbók um náttúruvernd segir að með hlýnandi veðurfari skapist aukin hætta á tjóni af völdum bruna í náttúrunni. „Lúpína er hér sérstakt
áhyggjuefni. Hún myndar miklar og þéttar breiður
kringum þéttbýlisstaði, á skógræktar- og landgræðslusvæðum og í sumarbústaðalöndum.“
Á haustin myndast mikil sina í lúpínubreiðum og
um leið gríðarlegur eldsmatur. Mælingar sýna að
um fimm til tíu tonn af þurrefni eru á hektara í lúpínusinu,
sem er er tífalt það magn sem
er í graslendi.
Þetta er
Í Hvítbókinni er varpað
fram þeirri spurningu hvaða
tifandi tímaaðilar eigi að meta nauðsyn
sprengja.
viðbragða. Full ástæða sé til
að huga að setningu skýrari
JÓN GUNNAR
reglna um viðbrögð við
OTTÓSSON
FORSTJÓRI NÍ
náttúrueldum.
Jón Viðar Matthíasson,
slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu, deilir
áhyggjum vegna þeirrar hættu sem lúpínunni
fylgir. „Minni sláttur, í kjölfar hrunsins, og krafturinn í lúpínunni er áhyggjuefni,“ segir Jón Viðar
og kastar fram þeirri hugmynd að eyða lúpínu
kerfisbundið þar sem hún er á stórum svæðum og
mynda þannig „brunahólf“ eða „eldgötu“ sem geri
sinubruna viðráðanlegri.
„Við erum að byggja upp náttúruperlur nærri
byggð sem tiltölulega lítill bruni getur eyðilagt
á dagparti. Því er full ástæða til að vera á varðbergi,“ segir Jón Viðar. Hann segir slökkviliðin
ágætlega útbúin til að fást við eldana en lengi megi
gera betur.
Jón Gunnar segir að búast megi við að sinueldar
verði viðvarandi og aukið vandamál á höfuðborgarsvæðinu næstu áratugi vegna aukins gróðurs í
landi. „Það þarf líka að hafa hugfast að lúpínusinan
brennur mun hraðar og myndar margfaldan hita
á við venjulegan sinueld. Þetta er tifandi tímasprengja.“
- shá
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SPURNING DAGSINS

Sjöundi landsfundur Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs var settur á Akureyri í gær:

Ótvíræður árangur hjá ríkisstjórninni
STJÓRNMÁL Sjöundi landsfundur

Stefán, ertu búinn að gera
hreint fyrir þínum dyrum?
„Ég kem bara til dyranna eins og ég
er klæddur.“
Rithöfundurinn Stefán Máni þurfti að
breyta bók sinni, Skipinu, áður en hún
kom út á Ástralíumarkaði, af því að í
henni var vitnað í texta sveitarinnar The
Doors. Samkvæmt áströlskum lögum
þarf að greiða fyrir það.

KLAUS REGLING Framkvæmdastjóri
neyðarsjóðsins kominn til Kína.
NORDICPHOTOS/AFP

Evruríkin leita til Kína:

Kínastjórn sögð
setja skilyrði
KÍNA Klaus Regling, framkvæmda-

stjóri björgunarsjóðs Evrópusambandsins, hélt til Kína í gær
til að ræða möguleika þess að
Kínverjar leggi til fjármagn í
sjóðinn, sem notaður er til að
veita nauðstöddum evruríkjum
fjárhagsaðstoð.
Fréttaskýrendur, bæði á
Vesturlöndum og í Kína, hafa
haldið því fram að kínversk
stjórnvöld muni krefjast þess að
Vesturlönd fallist í staðinn á að
Kína fái formlega stöðu markaðsríkis, sem myndi um leið
auðvelda Kínverjum að stunda
markaðsmisnotkun, eða að
Vesturlönd hætti jafnvel að gagnrýna mannréttindabrot í Kína. - gb

Þjófnaðarmálið í rannsókn:

Kærastinn laus
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-

borgarsvæðinu vinnur nú að
rannsókn umfangsmikils þjófnaðarmáls sem upp kom þegar
mæðgur voru nýverið staðnar
að hnupli í verslun í Smáralind.
Þær sitja í gæsluvarðhaldi fram
á miðvikudaginn næstkomandi,
en kærasti yngri konunnar, sem
einnig var handtekinn og yfirheyrður, hefur verið látinn laus.
Lögregla vinnur meðal
annars að því að flokka þýfið,
sem mestmegnis var fatnaður,
fylgihlutir og snyrtivörur, meta
verðmæti þess og koma því til
þeirra verslana sem mæðgurnar
stálu úr.
- jss

Vinstri grænna hófst á Akureyri
í gær. Steingrímur J. Sigfússon,
formaður flokksins, flutti setningarræðu þar sem hann leit yfir
hið pólitíska svið.
„Þá blasir við að það hefur
unnist vel úr erfiðri, sumir
sögðu vonlausri, stöðu Íslands.
Hagvöxtur er genginn í garð.
S k e r ð i n g l í fs k j a r a h ef u r
verið stöðvuð og kaupmáttur er farinn að aukast,“ sagði
Steingrímur sem ræddi um
aðgerðir ríkisstjórnarinnar í
efnahagsmálum. Hann bætti

síðar við að nú
þy rfti mei ra
að fara að gerast í fjárfestingu, uppbyggingu og fjölgun
starfa.
Steingrímur
rifjaði upp erfiða stöðu landsSTEINGRÍMUR J.
i ns í kjölfar
SIGFÚSSON
bankahrunsins
og viðvörunarorð Vinstri grænna árin á undan.
Hann sagði baráttu ríkisstjórnarinnar hafa snúist um endurheimt

efnahagslegs sjálfstæðis og
framtíð velferðarsamfélagsins.
Sú barátta ynnist ekki án fórna
og þótt aðgerðir ríkisstjórnarinnar á sviði ríkisfjármála hefðu
verið sársaukafullur hefðu þær
verið óumflýjanlegar.
Steingrímur sagði breytingar
ríkisstjórnarinnar á skattkerfinu hafa verið í samræmi við
pólitíska stefnumótun flokksins. Þær hefðu miðast við meiri
tekjujöfnun og græna skatta, svo
eitthvað sé nefnt. Þá benti hann
á að helmingur hjóna greiddi nú
lægra hlutfall af tekjum sínum í

Ísland staðurinn til
að heimsækja 2012
Lesendur Lonely Planet, stærsta útgefanda ferðatengds efnis í heiminum, telja
Ísland og Reykjavík vera mest spennandi áfangastaði heims á næsta ári. Framkvæmdastjóri Íslandsstofu segist þess fullviss að útnefning sem þessi hafi áhrif.
FERÐAÞJÓNUSTA Ísland og Reykjavík

eru mest spennandi ferðamannastaðir heims árið 2012. Þetta er
mat lesenda efnis frá fyrirtækinu Lonely Planet, sem er stærsti
útgefandi ferðatengds efnis í
heiminum. Stutt
er síðan bandaríska tímaritið
National Geographic valdi
Ísland einnig
mest spennandi
áfangastaðinn
JÓN ÁSBERGSSON
2012.
„Þetta er tvímælalaust staðfesting á því að við höfum verið
að gera rétt í kynningum okkar
undanfarið. Bæði með Inspired by
Iceland-átakinu og svo nýja átakinu, sem er reyndar kannski ekki
byrjað að hafa áhrif,“ segir Jón
Ásbergsson, framkvæmdastjóri
Íslandsstofu, sem hefur meðal
annars það hlutverk að markaðssetja Ísland sem ferðamannastað.
„Ég held að við höfum slegið
réttan tón í Inspired by Iceland
með því að fá erlenda gesti til að
segja frá sinni upplifun af landinu og koma þeim skilaboðum
víðar en áður, til dæmis inn á
samfélagsmiðlana,“ segir Jón og
bætir því við að hann sé þess fullviss að útnefningar sem þessar
hafi talsverð áhrif.
Lonely Planet er ástralskt fyrirtæki í eigu breska ríkisútvarpsins
BBC sem gefur út bækur, tímarit,
sjónvarpsþætti og fleira efni um
ferðalög og ferðamannastaði.
Fyrirtækið gefur árlega út bók
þar sem fjallað er um mest spennandi ferðamannastaði samtímans.

STROKKUR Meðal þess sem erlendir ferðamenn hafa hrifist af á Íslandi eru náttúru-

fegurð landsins og næturlífið í Reykjavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þetta er tvímælalaust
staðfesting á því að
við höfum verið að gera rétt í
kynningum okkar undanfarið.

32 prósent og 27 prósent atkvæða
hvort. Ítalía og Lissabon komu
næst í kjörunum með 13 prósent
og 15 prósent atkvæða. Meðal
annarra landa sem komust á blað
má nefna Indland, Filippseyjar,
Tyrkland og Kólumbíu. Istanbúl,
Barselóna, London og Bangkok
voru síðan í hópi þeirra borga sem
þóttu mest spennandi.
Hvorki Ísland né Reykjavík
komust á topp 10 lista yfir mest
spennandi lönd og borgir í fyrra,
en þá þóttu Albanía og New York
mest spennandi.
Meðal þess sem lesendur hrifust
af við Ísland og Reykjavík voru
náttúrufegurð og næturlífið í
Reykjavík.
magnusl@frettabladid.is

JÓN ÁSBERGSSON
FORSTJÓRI ÍSLANDSSTOFU

Umfjöllun þess um Ísland og
Reykjavík og listarnir yfir mest
spennandi ferðamannastaði ársins
birtast í nýútkominni 2012 útgáfu
bókarinnar. Sú nýbreytni var hins
vegar á gerð bókarinnar að þessu
sinni að lesendum gafst færi á að
kjósa sína uppáhaldsáfangastaði.
Bæði Ísland og Reykjavík höfðu
nokkra yfirburði í kjörinu með alls

tekjuskatt og útsvar, þar með talinn fjármagnstekjuskatt, en árið
2008.
Loks fjallaði Steingrímur um
valkosti Íslendinga í peningamálum. Hann sagði íslensku krónuna
hafa reynst okkur vel á erfiðum
tímum og sagðist sannfærður
um að atvinnuleysi hefði farið í
háa tveggja stafa prósentutölu
ef Íslendingar hefðu ekki haft
eigin gjaldmiðil síðustu ár. Þá
hefði reynsla annarra þjóða sýnt
að alveg eins væri hægt að setja
sig á hausinn í evrum og krónum.
- mþl

Á FUNDI MEÐ SAMVELDISLEIÐTOGUM

Elísabet Bretadrottning á leiðtogafundinum í Ástralíu í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

Samveldisríkin breyta lögum:

Dætur fá sama
rétt og synir
BRETLAND Leiðtogar þeirra sextán
bresku samveldisríkja sem enn
eru með Elísabetu Bretadrottningu fyrir þjóðhöfðingja samþykktu einróma að gera þær
breytingar á konungserfðum
bresku krúnunnar að hún erfðist
jafnt til dætra sem sona.
Þetta þýðir að elsta barn þeirra
Vilhjálms prins og Katrínar
Middleton eiginkonu hans verður
þegar fram líða stundir þjóðhöfðingi Bretlands, hvort sem það
verður drengur eða stúlka.
Breytingarnar eru þær róttækustu sem gerðar hafa verið öldum
saman á fyrirkomulagi bresku
krúnunnar og taka gildi þegar
þjóðþing landanna hafa samþykkt
lög þessi efni.
- gb

DÓMSMÁL
Dæmdur fyrir ræktun
Kannabisræktandi, karlmaður á
þrítugsaldri, hefur verið dæmdur í
þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi.
Maðurinn ræktaði í leiguíbúð í
Hafnarfirði 49 kannabisplöntur. Hann
játaði brot sitt. Plönturnar og búnaður
til ræktunarinnar voru gerð upptæk.

SAMGÖNGUR
Suðurstrandarvegur opnar
Framkvæmdum við nýjan Suðurstrandarveg lýkur á dag. Með opnun
vegarins er komið bundið slitlag frá
Grindavík til Þorlákshafnar.

Icelandic Group í viðræður við High Liner Foods um sölu á hluta af starfsemi:

9AF HVERJUM10 KONUM
FINNA FYRIR
Á

ÓÞÆGINDUM

KYNFÆRASVÆÐI?

RAKAAUKANDI
GEL, EYKUR OG
VERNDAR RAKASTIG,
VIRKAR EINNIG SEM
SLEIPIEFNI

FÆST Í APÓTEKUM

Hreyfing á söluferli Icelandic
VIÐSKIPTI Icelandic Group hefur hafið einkaviðræður
við kanadíska fisksölufyrirtækið High Liner Foods
um sölu á starfsemi sinni í Bandaríkjunum og
tengdri starfsemi í Kína. Þetta fékkst staðfest frá
Icelandic Group í gærkvöldi.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa viðræðendur sett sér 30 daga tímaramma til að komast að
samkomulagi.
Icelandic Group er að stærstum hluta í eigu Framtakssjóðs Íslands en söluferli bandarísku starfseminnar hófst í júlí. Frestur til að skila inn tilboðum
rann út 28. september síðastliðinn.
Fréttablaðið greindi frá því í lok september að sex
erlend fyrirtæki hefðu haft hug á að leggja fram tilboð í starfsemina. Þeirra á meðal var kínverska fiskvinnslufyrirtækið Pacific Andes sem keypti starfsemi Icelandic Group í Frakklandi og Þýskalandi í
júní.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru þrjú tilboð tekin til alvarlegrar skoðunar: tilboð High Liner
Foods og tilboð frá bandaríska fiskvinnslufyrirtækinu Trident Seafoods Corporation og frá suður-kóreska fiskvinnslufyrirtækinu Dongwon Industries.

ICELANDIC GROUP Framtakssjóður Íslands á 81 prósents hlut

í fyrirtækinu.

Fréttavefurinn Intrafish hafði eftir heimildum í
gær að söluverð í kringum 28 milljarða króna væri
til viðræðu en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
er sú tala heldur í hærri kantinum. Þá leggur Icelandic Group talsverða áherslu á það í viðræðunum
að halda eftir vörumerki félagsins.
- mþl
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living eco®

KYNNING

KYNNING

á hreinsivörum
fyrir gólfefni

í Skútuvogi kl. 14-16

í Skútuvogi kl. 13-16

Sérfræðingar frá Danfoss kynna nýja forritanlega hitastilla fyrir
ofna og sýna hvernig hægt er að spara orku og peninga með
þessari nýju tækni.

Kynnum frábær viðhalds- og
hreinsiefni fyrir parket, flísar,
náttúrustein og fleira frá
HG international
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Sturtusett með öllu
Blöndunartæki, sturtuhaus,
handbrúsa og stöng.
8000582
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Handlaugartæki Eden
Emmevi, með lyftitappa.
7900020

Pylsa eða pizza
og kók 199 kr.

Kaffi Garður Skútuvogi opið til kl. 17 um helgar.

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

ÍS

aðeins

99

kr.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 28.10.2011

Bandaríkjadalur

112,64

113,18

Sterlingspund

181,25

182,13

Evra

159,28

160,18

Dönsk króna

21,396

21,522

Norsk króna

20,725

20,847

Sænsk króna

17,674

17,778

Japanskt jen

1,4840

1,4926

SDR

179,72

180,80

Grikkir ósáttir við orð Sarkozys Frakklandsforseta um evrusvæðið:

Dæmdur á skilorð:

Mistök að hafa Grikkland með

Með hundruð
níðmynda

FRAKKLAND Nicolas Sarkozy Frakk-

landsforseti segir það hafa verið
mistök að leyfa Grikkjum að taka
upp evruna strax árið 2001. Grísk
stjórnvöld hafi ekki verið reiðubúin og að auki beitt blekkingum í ríkisbókhaldinu til að fegra
stöðuna.
„Þetta var ákvörðun sem var
tekin held ég árið 2001, og nú
erum við að greiða fyrir afleiðingarnar,“ sagði Sarkozy í sjónvarpsviðtali á fimmtudagskvöld,
en nóttina áður höfðu leiðtogar
evrusvæðisins komið sér saman
um nýjan björgunarpakka fyrir

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,1307
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

NICOLAS SARKOZY Í SJÓNVARPSVIÐTALI

„Nú erum við að greiða fyrir afleiðingarnar.“
NORDICPHOTOS/AFP

Grikkland og önnur nauðstödd
evruríki.
Hann sagði þó að björgunar-

pakkinn muni duga Grikkjum til
að komast út úr vandanum. Með
þessari ákvörðun hafi evruríkin komið í veg fyrir hamfarir á
evrusvæðinu.
Grísk stjórnvöld hafa mótmælt
orðum Sarkozys. Þau segja ekkert
hæft í því að orsaka kreppunnar sé
að leita í Grikklandi.
„Grikkland er í miðjum storminum,“ sagði Stavros Lambrinidis, utanríkisráðherra Grikklands,
í viðtali við breska útvarpið BBC.
„Það hjálpar ekkert að gera eitt
land að blóraböggli þegar tekist
er á við evrópskt vandamál.“ - gb

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugsaldri hefur verið dæmdur í fimm
mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir að hafa haft 174 ljósmyndir og 166 hreyfimyndir á fartölvu, borðtölvu og flakkara sem
sýna börn á kynferðislegan og
klámfenginn hátt. Lögregla lagði
hald á gögnin á tölvuverkstæði í
Kópavogi og á heimili mannsins á
síðasta ári.
Maðurinn játaði sök. Við
ákvörðun refsingar leit dómurinn til þess að hann er talinn misþroska og með geðraskanir.
- jss

Kostnaður við sérfræðilækna
aukist um 7 prósent frá hruni
SAIF AL-ISLAM Hefur ekki sést síðan í

Nauðsynlegt er að geta gert kröfu á sérfræðilækna um hvar þeir starfi á landinu og hvernig þeir hagi sínu
starfi, að mati velferðarráðherra. Notkun Íslendinga á sérfræðilæknum er með því mesta sem gerist í Evrópu.

ágúst.

HEILBRIGÐISMÁL Guðbjartur Hannes-

NORDICPHOTOS/AFP

Sonur Gaddafís enn í felum:

Í viðræðum við
stríðsglæpadóm
HOLLAND Alþjóðlegi sakadómstóll-

inn í Haag, sem rannsakar og
dæmir í stríðsglæpamálum, segir
að óformlegar viðræður hafi átt
sér stað, með aðstoð milligöngumanna, við Saif al-Islam, son
Múammars Gaddafí.
Saif hefur verið felum frá
því að faðir hans hrökklaðist
frá völdum í ágúst, en hann var
almennt talinn hafa átt að taka
við af Gaddafí sem leiðtogi Líbíu.
Dómstóllinn hefur ákært Saif
og gefið út alþjóðlega handtökuskipan á hendur honum.
- gb

BOLUNGARVÍK
Höfnin hagnast um milljónir
Rekstur Bolungarvíkurhafnar skilaði
sex milljóna hagnaði fyrstu sex
mánuði ársins. Unnið er nú að nýrri
gjaldskrá fyrir höfnina, en vegna
strandveiðigjalds hafna fær Bolungarvíkurhöfn um 1,5 milljónir í sinn hlut.

LÖGREGLUMÁL
Þjófur í síbrotagæslu
Karlmaður um þrítugt hefur verið
úrskurðaður í síbrotagæslu til 24.
nóvember. Maðurinn hefur ítrekað
komið við sögu hjá lögreglu en hann
var síðast handtekinn í vikunni. Þá
ók hann um á stolnum bíl og var auk
þess í annarlegu ástandi.

son velferðarráðherra segir að
nauðsynlegt sé að geta gert kröfu á
sérfræðilækna um hvar þeir starfi
á landinu og hvernig þeir hagi sínu
starfi. Sérfræðilæknar hafa verið
samningslausir frá 1. apríl síðastliðnum.
„Þeir vilja fá hækkanir sem ríkið
og Sjúkratryggingar hafa ekki
haft peninga í. Þeir vilja kjarasamninga en við höfum viljað fá
meiri aðgangsstýringu hjá þeim,“
segir Guðbjartur. „Líka til þess að
lækka kostnaðinn við þann hluta
svo við höfum meira svigrúm annars staðar, því allt er þetta jú einn
pottur.“
Í skýrslu Boston Consulting
Group sem kynnt var í gær, þar
sem greint er skipulag og staða heilbrigðiskerfisins, kemur fram að hér
á landi séu hlutfallslega fleiri heimsóknir til sérfræðilækna en í samanburðarlöndunum og það valdi
auknum kostnaði. Sérfræðilæknar
séu líka hlutfallslega fleiri miðað
við fjölda heimilislækna. Kostnaður vegna sérfræðilækna hafi aukist um 7 prósent síðan 2008 meðan
fjárútlát til flestra annarra þátta
heilbrigðisþjónustu hafi lækkað.
Einnig þurfi að bæta greiðslukerfi
til sérfræðilækna.
Þá sé sérfræðiþjónusta misdreifð
um landið, en hún er langmest á
höfuðborgarsvæðinu.
„Spurningin er hvaða tæki við
höfum til þess að ná tökum á þessu
á sama tíma og við viljum auðvitað
halda þjónustunni í landinu. Þetta
er mjög vandrataður vegur en ég
treysti á það að heilbrigðisstéttir í
landinu finni sameiginlega lausn,“
segir Guðbjartur. Það skipti sköpum

Við erum nánast
komin í tannlæknapakkann, hækkanirnar lenda
allar á sjúklingunum.
KRISTJÁN GUÐMUNDSSON
FORMAÐUR SAMNINGANEFNDAR
LÆKNAFÉLAGS REYKJAVÍKUR

úti á landi að sérfræðilæknar komi
reglulega og sinni sjúklingum.
„Þannig er það í dag en þeir óttast að missa þetta ef við skerum of
mikið niður. Þá er spurning hvort
það séu Sjúkratryggingar sem borgi
þá og þeir komi sem slíkir eða hvort
kvótinn sé hjá stofnuninni og þeir
geti sótt sér sérfræðingana sjálfir.
En þetta er hárfín og erfið lína.“
Kristján Guðmundsson, formaður
samninganefndar Læknafélags
Reykjavíkur, segir þjónustu sérfræðilækna á landsbyggðinni í góðu
standi.
„Við dekkum landið nokkuð vel.
Sérfræðingar fara út á land í reglubundnar heimsóknir og það hefur
gengið vel,“ segir hann. „En ég viðurkenni það að rannsóknir hafa sýnt
að eftir því sem lengra er farið frá
Reykjavík fækkar heimsóknum til
sérfræðilækna. En það þýðir ekki að
það eigi að girða fyrir þjónustuna í
Reykjavík.“
Kristján segir að sumt af þeirri
gagnrýni sem fram hafi komið
varðandi misdreifða þjónustu um
landið kunni að vera réttmætt en
annað sé einfaldlega ópraktískt og
því ekki gert. Hann er ekki bjartsýnn á að samningar náist við ríkið
á næstunni. Allt bendi til þess að á
komandi ári verði verðhækkanir á
þjónustu um 15 prósent.

TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM KYNNTAR Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra
setti á fót starfshóp til að koma með tillögur að úrbótum í heilbrigðiskerfinu og
voru niðurstöður hópsins kynntar formlega í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Samtengd sjúkraskrá sett í forgang
Líkt og greint var frá í Fréttablaðinu fyrir viku hefur Boston Consulting
Group, sérfræðihópur á vegum starfshóps innan velferðarráðuneytisins,
dvalið hér á landi í fimm vikur og gert ítarlega úttekt á íslenska heilbrigðiskerfinu. Í skýrslu hópsins kemur skýrt fram að gæði heilbrigðisþjónustu á
Íslandi séu yfirhöfuð mjög góð. Megingagnrýni hópsins sneri að því að hér
er engin samtengd sjúkraskrá og þjónustustýringu vantar.
Á blaðamannafundi í gær voru tillögur starfshóps ráðuneytisins tilkynntar.
Samtengd, rafræn sjúkraskrá verður sett í forgang, en áætlaður kostnaður
við þá framkvæmd er um fjórir milljarðar króna. Þá verður átaki hrundið af
stað í samræmdri skráningu og birtingu heilbrigðisupplýsinga í heilbrigðiskerfinu. Þá verði komið á þjónustustýringu í áföngum svo öll heilbrigðisþjónusta, þar með taldir sjálfstætt starfandi sérfræðingar, tengist einni samtengdri sjúkraskrá. Sjúklingur eigi rétt á að einn tiltekinn læknir, að jafnaði
heimilislæknir, sé gerður ábyrgur fyrir þjónustustýringu hans.

„Ný viðmiðunargjaldskrá og
reglugerð um endurgreiðslur munu
koma innan tíðar. Við erum nánast
komin í tannlæknapakkann, hækkanirnar lenda allar á sjúklingunum,“ segir Kristján og bætir við

að sérfræðilæknar hafi gefið eftir
tíu prósenta verðbótahækkun árið
2009. Nú séu liðin tvö og hálft ár
og læknar vilji fara að fá þá launahækkun sem þeir hafi samningsbundinn rétt á.
sunna@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Elísabet
Margeirsdóttir

Viðurkenndir bókarar munið
föstudaginn 11.11.11

Aðalfund kl.15:30
og

Árshátíð kl.19:30
Í Lions salnum Lundi
Auðbrekku 25-27, Kópavogi
Skráning á www.fvb.is
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RIGNING EÐA
SLYDDA Heldur
leiðinlegt veðrið
um helgina þar
sem vindur verður
stífur og má búast
við úrkomu í allﬂestum landshlutum. Hægt
kólnandi veður og
á mánudag verður
hitinn um og undir
frostmarki norðan 2
til á landinu.
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10-18 m/s NV- og V-til,
annars hægari.

HEIMURINN
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MÁNUDAGUR
10-18 m/s.
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Alicante

23°

Basel

16°

Berlín

14°

Billund

12°

Frankfurt

17°

Friedrichshafen

16°

Gautaborg

11°

Kaupmannahöfn

11°

Las Palmas

24°

London

15°

Mallorca

16°

New York

7°

Orlando

24°

Ósló

8°

París

17°

San Francisco

23°

Stokkhólmur

9°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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EFTIRSÓTTAR VÖRUR
EIGA EKKI AÐ VERÐA EINMANA
Í HILLUNUM FYRIR JÓLIN.
ÞAÐ TEKUR ENGA STUND AÐ FÁ MEIRA MEÐ FLUGFRAKT.
Sumar vörur eru einfaldlega vinsælli en aðrar. Þegar þær
hverfa hratt úr hillunum þá er gott að vita af því að nýjar vörur
eru innan seilingar með aðstoð Icelandair Cargo.
Á hverjum einasta degi fljúgum við hjá Icelandair Cargo
með vörur til og frá Íslandi.

Því tíminn flýgur
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KJÖRKASSINN

Sýning á Sveppa og töfraskápnum til styrktar langveikum börnum:

Með kókaín í orlofshúsi:

Sveppi í bíó og reiðhjól í vinning

Fjórir kókaínmenn í gæslu

SAMFÉLAGSMÁL Sjálfur Sveppi

mun mæta á sérstaka sýningu á
Algjörum Sveppa og töfraskápnum á morgun, 30. október, kl. 12
í Kringlubíói. Bíómiðinn gildir
sem happdrætti og verða reiðhjólin sem Sveppi og félagar hjóla
á í myndinni í vinning.
Allur ágóði af sýningunni rennur til styrktarsjóðs Umhyggju,
félags sem vinnur að bættum hag
langveikra barna og fjölskyldna
þeirra.
„Hlutverk sjóðsins er að
styrkja langveik börn og foreldra þeirra, sem orðið hafa

Fylgdist þú með fréttum af ráðstefnu íslenskra stjórnvalda og
AGS í Hörpu?
Já

35,6%

Nei

64,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ert þú sammála dómi Hæstaréttar um að neyðarlögin skuli
halda?
Segðu þína skoðun á Vísi.is

Kanarí
15. nóvember
Frá kr.

Ótrúleg

t sértil
boð!
*****

89.900

7 nátta ferð - síðustu sæti! Heimsferðir bjóða frábær tilboð á allra síðustu
sætunum til Kanaríeyja þann 15. nóvember. Í boði eru sértilboð m.a. á Maspalomas Lago
smáhýsum og Jardin del Atlantico íbúðarhótelinu. Beint flug til Kanaríeyja þann 15. nóvember.
Á heimleið er flogið til Tenerife og þaðan til Íslands þann 22. nóvember.
Athugið að mjög takmörkuð gisting er í boði!
Frá kr. 89.900
Maspaloma Lago
Netverð á mann m.v. tvo fullorðna í 7 nætur.
Frá kr. 119.700
Jardin del Atlantico með allt innifalið
Netverð á mann m.v. tvo fullorðna í 7 nætur.

Hvalalíf
Tækifæri í
ferðaþjónustu

Stórt og öflugt hvalaskoðunarfyrirtæki í Reykjavík er
til sölu. Fyrirtækið rekur stærsta og glæsilegasta
hvalaskoðunarskip landsins.
Fyrirtækið hefur vaxið hratt á undanförnum árum
og hefur mikla möguleika á auknum umsvifum og
mjög góðum hagnaði.

Haukur 10b.11

Áhugsamir vinsamlega hafið samband við Guðna
Halldórsson í síma 414 1200 eða með tölvupósti:
gudni@kontakt.is

fyrir verulegum fjárhagsörðugleikum
vegna veikinda
barna sinna,“
seg i r R a g n a
Marinósdótti r, fra mkvæmdastjóri
Umhyggju.
RAGNA
„Vi ð e r u m
MARINÓSDÓTTIR
upp á almenning og fyrirtæki í landinu komin með rekstur
þessa styrktarsjóðs. Við viljum
gjarnan að hann styrkist sem

mest svo að við getum hjálpað
sem flestum foreldrum sem leita
til okkar.“
Að sögn Rögnu er þörfin mikil.
„Stundum þarf að kaupa stærri
bíl fyrir fjölskyldu barns með
hjálpartæki, auk þess sem foreldrar þurfa í sumum tilvikum
að hætta að vinna úti. Við höfum
getað veitt foreldrum sem ekki
komast út að vinna styrk en hann
er ekki mjög hár. Það er mikið
álag á foreldrum, sem hafa ekki
alltaf ráð á að sinna þörfum annarra barna sinna sem skyldi.“
- ibs

LÖGREGLUMÁL Fjórir Litháar hafa
verið úrskurðaðir í vikulangt
gæsluvarðhald. Mennirnir voru
teknir með umtalsvert magn
af meintu kókaíni í orlofshúsi í
Árnessýslu fyrr í vikunni.
Lögreglan á Selfossi handtók
þrjá mannanna aðfaranótt
fimmtudagsins og naut við það
aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra. Í kjölfarið var svo fjórði
maðurinn handtekinn á höfuðborgarsvæðinu. Hann var fluttur
á Selfoss þar sem fjórmenningarnir gistu fangageymslur.
- jss

Neyðarlögin ekki
brot á stjórnarskrá
Hæstiréttur hefur staðfest gildi neyðarlaganna. Mikill áfangi, segir slitastjórn
Landsbankans, sem getur nú fljótlega byrjað að greiða niður Icesave-skuldina
við Breta og Hollendinga. Jón Steinar Gunnlaugsson vildi dæma á annan veg.
DÓMSMÁL Neyðarlögin sem sett

voru að kvöldi 6. október 2008
halda gildi sínu, samkvæmt dómi
sem Hæstiréttur kvað upp að viðstöddu fjölmenni í gær. Hann staðfesti þar með niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis að
það væri ekki brot á jafnræðisog eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar að gera innstæður,
þar á meðal Icesave-reikningana
í Bretlandi og Hollandi, að forgangskröfum í þrotabú föllnu
bankanna.
Landsbankinn ákvað að láta
reyna á níu prófmál gegn almennum kröfuhöfum fyrir dómstólum
og niðurstaðan var á sömu leið
í þeim öllum: að ekki hefði verið
sýnt fram á að neyðarlögin væru
í andstöðu við íslensku stjórnarskrána, mannréttindasáttmála
Evrópu eða EES-samninginn.
Sjö dómarar Hæstaréttar kváðu
upp dóminn og einn þeirra, Jón
Steinar Gunnlaugsson, skilaði
sératkvæði. Hann vill ekki viðurkenna forgang innstæðna umfram
almennar kröfur og telur það brot
á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar.
Slitastjórn Landsbankans boðaði til blaðamannafundar að lokinni dómsuppkvaðningunni, þar
sem gerð var grein fyrir áhrifum
dómsins á endurgreiðslur úr þrotabúinu.
Fulltrúar í slitastjórninni sögðu
dóminn grundvallardóm við
slit bankans og mikinn áfanga.
Þeir treystu sér þó ekki til að
segja til um hvenær greiðslur úr
þrotabúinu gætu hafist. Fundur yrði haldinn með kröfuhöfum
17. nóvember þar sem þeim yrði
kynntur áætlaður tímarammi.
Laust fé þrotabúsins stappar
nærri 500 milljörðum króna en
hluta af því verður haldið til hliðar
vegna krafna sem enn er deilt um.
Eftir standi um 400 milljarðar sem
hægt verði að greiða Hollendingum

MISSÁTTIR Lögmenn málsaðila ræða málin í Hæstarétti í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

220 milljarða króna tilfærsla
Almennir kröfuhafar gömlu bankanna þriggja fá hið minnsta um 220 milljörðum króna minna upp í kröfur sínar í kjölfar dóms Hæstaréttar í gær um
að heildsöluinnlán séu forgangskröfur í bú þeirra. Hefði niðurstaðan verið
á hinn veginn, að heildsöluinnlánin væru almennar kröfur, hefðu forgangskröfur Landsbankans lækkað um 150-160 milljarða króna, að sögn Kristins
Bjarnasonar, formanns slitastjórnar bankans.
Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar Glitnis, segir niðurstöðuna hafa þau áhrif á þrotabú Glitnis að greiðslur til almennra kröfuhafa
verði lægri en ella. „Þessar innstæður hjá okkur eru um það bil 60 milljarðar
króna. Við höfum alltaf eyrnarmerkt þetta forgangskröfum.“
Feldís Óskarsdóttir, sem situr í slitastjórn Kaupþings, telur að þetta muni
ekki hafa nálægt því jafn mikil áhrif hjá Kaupþingi. „Við munum fara yfir
hvort þetta muni hafa mögulega hafa áhrif á vaxtakröfur frá Þjóðverjum
sem voru með Edge-reikninga. En umfram það teljum við að þetta muni
ekki hafa teljandi áhrif á okkur.“
Landsbankinn viðurkenndi heildsöluinnlán sem forgangskröfur kegar
hún tók afstöðu til krafna í bú bankans. Það gerðu Glitnir og Kaupþing hins
vegar ekki.

og Bretum fyrir Icesave-innlánin
og heildsölulán. Forgangskröfur í
bú Landsbankans nema í heild um
1.320 milljörðum.
Um sjötíu almennir kröfuhafar
sendu frá sér yfirlýsingu í gær

þar sem þeir sögðust íhuga að fara
með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Það mun þó ekki
hafa áhrif á slit Landsbankans og
greiðslur vegna Icesave-málsins.
stigur@frettabladid.is

Þorsteinn Húnbogason dæmdur til að greiða 270 þúsund króna sekt:

Sekur um að fylgjast með Siv
DÓMSMÁL Þorsteinn Húnbogason,
fyrrverandi sambýlismaður Sivjar Friðleifsdóttur, hafði engan
annan tilgang en að fylgjast með
ferðum hennar þegar hann kom
fyrir ökurita í bíl sem hún hafði til
umráða í fyrra. Þetta er niðurstaða
Héraðsdóms Reykjavíkur, sem
hefur dæmt Þorstein til að greiða
270 þúsund krónur í sekt vegna
brots á fjarskiptalögum.
Þorsteinn bar því við að hann
hefði sett búnaðinn í bílinn til að
fylgjast með aksturslagi sonar síns,
sem var nýkominn með bílpróf.
Þessa skýringu féllst dómarinn
ekki á.

„Það stenst ekki að búnaðurinn
hafi átt að gefa upplýsingar um
akstur drengsins, enda hafði móðir
hans enga hugmynd um hann. Það
hlaut þó að vera nauðsynlegt þar eð
hún hafði umráð bifreiðarinnar og
sonurinn væntanlega þurft að snúa
sér til hennar til að fá hann lánaðan. Það verður því ekki séð annað
en eini tilgangur ákærða með að
koma búnaðinum fyrir hafi verið að
fylgjast með ferðum fyrrum sambýliskonu sinnar eins og honum er
gefið að sök,“ segir í dómnum.
Saksóknari hafði farið fram á
tveggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi yfir Þorsteini.
- sh

SEKTAÐUR Dómari tók ekki mark á

skýringum Þorsteins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

20% AFSLÁTTUR

af öllum Skoppu & Skrítlu fatnaði, stígvélum og DVD

Skoppa og Skrítla
skemmta í Hagkaup
laugard. 29.10
Kringlunni kl. 14.00
Smáralind kl. 16.00

Gildir laugardag og sunnudag

Nýjar
vörur!
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VEISTU SVARIÐ?

Reykjavíkurborg gerð afturreka með afturköllun byggingarleyfis og dagsektir vegna verulegra annmarka:

Fyrirmæli voru ekki framkvæmanleg
STJÓRNSÝSLA Ákvörðun Reykjavíkurborg-

1. Hvar var Þór, nýjasta varðskip
Landhelgisgæslunnar, smíðað?

2. Hver leikstýrir Kirsuberjagarðinum sem sýnt er í Borgarleikhúsinu?
3. Hvaða lið er á toppi N1-deilar
karla í handknattleik?
SVÖR:

ar um að afturkalla að hluta byggingarleyfi vegna breytinga við íbúðarhús á
Laufásvegi hefur verið ógilt af úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála.
Á árinu 2007 var veitt leyfi til þess
að byggja við Laufásveg 68 anddyri,
stækka nýsamþykktar svalir með
geymslurými undir og koma fyrir
heitum potti á stækkuðum svölum.
Eftir kæru frá nágranna var byggingarleyfið á endanum afturkallað að
hluta og húseigandanum tilkynnt í mars
2010 að lagðar yrðu á hann 25 þúsund
króna dagsektir þar til hann hefði fjarlægt sumar framkvæmdirnar og komið

öðrum í það horf sem samræmdist aðaluppdráttum. Þessa ákvörðun kærði
hann.
Úrkurðarnefndin segir fyrirmæli
borgarinnar hafa verið óljós og óframkvæmanleg og ákvörðun hennar haldna
verulegum annmörkum, bæði hvað
varðar form og efni.
„Verður að gera þá kröfu að íþyngjandi ákvarðanir um beitingu þvingunarúrræða séu skýrar og framkvæmanlegar og studdar málefnalegum rökum.
Þykir mikið á skorta að hin kærða
ákvörðun fullnægi þessum skilyrðum
og verður hún því felld úr gildi,“ segir
úrskurðarnefndin.
- gar

LAUFÁSVEGUR 68 Leyfi var veitt fyrir ýmsum breytingum við húsið
árið 2007 en leyfið síðan afturkallað eftir kæru frá nágranna. Sú
ákvörðun hefur verið úrskurðuð ógild.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Í Síle. 2. Hilmir Snær Guðnason. 3.
Haukar.
MAKRÍLL Samningafundir vegna

FRÁ FUNDI RÁÐHERRA Ögmundur

skiptingar makrílafla fóru fram í vikunni
og halda áfram í desember.

Jónasson innanríkisráðherra tilkynnti
stofnun starfshópsins hinn 7. október
síðastliðinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Uppbyggilegar viðræður:

Makrílfundir
verða í desember
SJÁVARÚTVEGUR Tveggja daga
samningsfundi vegna stjórnar
á makrílveiðum lauk í London í
gær og segir Tómas H. Heiðar,
aðalsamningamaður Íslands, að
fundurinn hafi verið mjög uppbyggilegur.
Deilur hafa staðið síðustu misseri um skiptingu heildarafla úr
makrílstofninum. Viðræður hafa
staðið yfir í haust og verður haldið áfram í byrjun desembermánaðar. Vonast er til þess að samkomulag takist fyrir næsta ár
um skiptingu aflaheimilda milli
Íslands, ESB-ríkjanna, Noregs,
Færeyja og Rússlands.
- þj

Skemmdi bíl með járnbitum:

Braust inn og
réðst á fyrrum
tengdaföður
DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið

dæmdur í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi fyrir að brjótast
inn í hús, ráðast á fyrrverandi
tengdaföður sinn og stórskemma síðan bíl.
Maðurinn braut rúðu í útidyrahurð með tréskafti af exi
og réðst síðan á fyrrverandi
tengdaföðurinn og hrinti honum
á hurðarkarm, þannig að hann
hlaut þrjá skurði í andlitið. Þá
henti maðurinn tveimur stórum
járnbitum inn í bíl með þeim
afleiðingum að rúður bifreiðarinnar brotnuðu.
- jss

Guðmundar- og Geirfinnsmál:

Hópur vill gögn
og upplýsingar
DÓMSMÁL Starfshópur um GuðRACHED GHANNOUCHI OG INTISSAR KHERIGI Leiðtogi og einn stofnenda Endurreisnarflokksins ásamt dóttur sinni, sem er mann-

réttindalögfræðingur og hefur starfað bæði hjá Sameinuðu þjóðunum og Evrópuþinginu.

NORDICPHOTOS/AFP

Sigur íslamskra
umbótasinna í höfn
Framkvæmd fyrstu frjálsu kosninganna í Túnis um síðustu helgi er sögð til
fyrirmyndar. Félagar Ben Ali forseta, sem hrökklaðist frá völdum í janúar,
hafna þingsætum. Þingkosningar verða haldnar í Egyptalandi í næsta mánuði.
TÚNIS Sigurvegarar þingkosning-

anna í Túnis um síðustu helgi voru
félagar í Endurreisnarflokknum,
Ennahda, sem er sagður vera hófsamur flokkur íslamista.
Þegar talningu atkvæða var
lokið á fimmtudaginn reyndist
flokkurinn hafa fengið 41,47 prósent atkvæða og 90 sæti á 217
manna stjórnlagaþingi, sem fær
það tvískipta hlutverk að semja
nýja stjórnarskrá og skipa bráðabirgðastjórn sem fer með völd í
landinu þangað til hin nýja stjórnskipan tekur gildi.
Endurreisnarflokkurinn var
stofnaður í núverandi mynd árið
1989, sama ár og Berlínarmúrinn hrundi, en starfsemi hans var
bönnuð strax þetta sama ár.
Leiðtogi hans, Rashid Ghannouchi, sem hafði áður setið árum
saman í fangelsi fyrir stjórnar-

andstöðu sína, flúði land og sneri
ekki aftur fyrr en í janúar síðastliðnum, þegar stjórnarbylting var
orðin að veruleika.
Hann vill leggja íslömsk gildi
til grundvallar samfélaginu en
er þó enginn bókstafstrúarmaður
heldur umbótasinni. Hann hefur
samkvæmt því meðal annars barist fyrir réttindum verkafólks og
kvenréttindum.
Nærri þrjátíu aðrir flokkar og
óháð framboð náðu kjöri, en þrír
þeir stærstu, fyrir utan Endurreisnarflokkinn, eru samkvæmt
stefnuskrá sinni allir veraldlegir
flokkar.
Flokkur stuðningsmanna og
fyrrverandi samstarfsmanna
Zine el Abidine Ben Ali forseta,
sem hrökklaðist frá völdum í byltingunni í janúar, náði 19 mönnum á þing en þeir hafa ekki þegið

þingsæti til að mótmæla úrskurði
kjörnefndar, sem á fimmtudag
lýsti því yfir að kosning nokkurra frambjóðenda flokksins væri
ógild. Í gær brutust svo út óeirðir
víða í landinu þar sem stuðningsmenn flokksins mótmæltu þessum
úrskurði.
Eftir stendur að Endurreisnarflokkurinn þarf að fá til liðs við
sig að minnsta kosti 19 þingmenn
til að mynda starfhæfa meirihlutastjórn og hefur þá úr þremur
veraldlegum flokkum að velja.
Innlendir jafnt sem erlendir
eftirlitsmenn segja framkvæmd
þessara fyrstu frjálsu kosninga í
landinu hafa verið til fyrirmyndar. Óðum styttist í næstu kosningar arabíska vorsins svonefnda, því
í næsta mánuði ganga Egyptar að
kjörborði og velja sér nýtt þing.
gudsteinn@frettabladid.is

mundar- og Geirfinnsmálin hefur
nú tekið til starfa. Hópurinn var
skipaður í byrjun október til að
fara yfir málin í heild sinni en
sérstaklega þá þætti sem snúa að
rannsókn þeirra og framkvæmd
hennar.
Þeir sem búa yfir upplýsingum
um málin, vilja koma á framfæri
ábendingum eða hafa gögn undir
höndum sem varða málin eru
hvattir til þess að hafa samband
við starfshópinn. Hægt er að senda
hópnum bréf í gegnum innanríkisráðuneytið eða í gegnum netfangið
gg@irr.is.
Hópurinn hyggst skila áfangaskýrslu þar sem koma mun fram
hvort og til hvaða ráðstafana eigi
að grípa.
- þeb

Minnt á öryggisbúnað:

Endurskinsmerki mikilvæg
LÖGGÆSLA Nú þegar svartasta
skammdegið fer að skella á
minnir lögregla á mikilvægi
endurskinsmerkja. Foreldrar eru
hvattir til að setja endurskinsmerki á fatnað barna sinna.
Þá er ekki síður mikilvægt að
fullorðnir noti þennan sjálfsagða
og einfalda öryggisbúnað sér
einnig til verndar. Hlauparar og
reiðhjólamenn eru líka minntir
sérstaklega á mikilvægi endurskinsmerkja.
- jss

Minnt á að undirbúa veiðiferð af kostgæfni:

Mikill hugur í
rjúpnaskyttum
VEIÐI Rjúpnaveiðitímabilið hófst í

Borgardekk

gær og eru leyfðar veiðar í alls níu
daga fram til 27. nóvember. Rjúpnaskyttur fjölmenna í veiðiverslanir og birgja sig upp af skotum og
öðrum nauðsynjum.
Slysavarnafélagið Landsbjörg
bendir á að vegna þess hversu fáa
daga veiði sé leyfð sé von til þess
að ásókn veiðimanna í veiðilendur
verði mikil, sem feli í sér hættur.
Veiðimenn fari jafnvel til veiða í
tvísýnu veðri frekar en að missa af
veiðidegi. Minnir Landsbjörg á að
björgunarsveitir séu ítrekað kallaðar út til að leita að rjúpnaveiðimönnum þó svo að slíkum leitum
fari fækkandi.

Tilfinning Landsbjargar, um mikinn áhuga veiðimanna á að nýta fáa
daga vel, virðist á rökum reist því
starfsmenn sportveiðiverslana sem
Fréttablaðið ræddi við sögðust ekki
hafa áður séð eins mikið keypt af
skotum og fyrir þetta veiðitímabil.
Slysavarnafélagið Landsbjörg vill
minna veiðimenn á að fylgjast vel
með veðurspám, gera ferðaáætlun
og fara eftir henni. Eins að kynna
sér veiðisvæði og huga að fjarskiptum, réttum klæðnaði og sjúkragögnum. Einnig er rétt að hafa hugfast
að betra er að snúa við í tíma heldur en að koma sér í ógöngur, segir í
tilkynningu frá Landsbjörgu.
- shá

ENNEMM / SÍA / NM48528

Sígild jólahefð
Það eru gömlu hefðirnar sem gera jólin að sannri hátíð. Við
hittum fólkið okkar, gleðjumst og borðum góðan mat.
Jólahlaðborðið okkar á sér fastan sess á aðventunni og eins og
á hverju ári taka Trausti og Marentza höfðinglega á móti ykkur.
Sígild hátíðarstemmning á glæsilegum nýjum veitingastað.

Borðapantanir: 444 4020 satt@sattrestaurant.is
Icelandair Hotel Reykjavík Natura Nauthólsvegi 52 Reykjavík

Jólin hefjast hjá okkur Þann 18. nóvember.
Jólahlaðborð í hádeginu alla daga vikunnar frá kl 11.30.
Jólahlaðborð öll kvöld frá kl. 19.00 nema á sunnudögum frá kl 18.00.
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FRÉTTASKÝRING: Samkeppnismarkaðir eftir bankahrun

HÚSASMIÐJAN Fyrirtækið er nú í eigu Framtakssjóðs Íslands og í söluferli. Stærsti eigandi Framtakssjóðsins er Landsbankinn, sem er líka helsti lánardrottinn Húsasmiðjunnar.

Velta hefur dregist saman um þriðjung
35%
Viðskipti byggingavöruverslana skiptast gróflega
í tvennt: sölu til einstaklinga og sölu á þungavöru
til fyrirtækja. Á fyrri
markaðnum starfa margir aðilar í samkeppni hver
við annan. Á hinum, svokölluðum þungavörumarkaði, eru tvö fyrirtæki með
yfir 90% markaðshlutdeild.
Þau heita Húsasmiðjan og
Byko. Fréttablaðið heldur
áfram umfjöllun sinni um
samkeppnismarkaði eftir
bankahrun.

Landsbankinn tók yfir Húsasmiðjuna í október 2009. Þá var
allt hlutafé afskrifað og bankinn

breytti 10,2 milljörðum króna af
skuldum í nýtt hlutafé. Um var að
ræða 70 prósent af öllum vaxtaberandi skuldum Húsasmiðjunnar við lánastofnanir. Fyrirtækinu
var komið fyrir í eignaumsýslufélaginu Vestia ehf., sem á þeim
tíma var í eigu Landsbankans.
Vestia, og allar eignir þess, var
síðar selt til Framtakssjóðs

Íslands (FÍ). Landsbankinn er
stærsti einstaki eigandi FÍ með
27,6 prósent hlut og því óbeint enn
stærsti eigandi Húsasmiðjunnar.

Slök afkoma
Rekstur Húsasmiðjunnar hefur
ekki verið upp á marga fiska
þrátt fyrir að fjárhagslegri
endurskipulagningu hennar eigi

Til rannsóknar hjá Samkeppniseftirlitinu
Byko og Húsasmiðjan eru til rannsóknar hjá Samkeppniseftirlitinu, sem
grunar þau meðal annars um að hafa boðið samkeppnisaðila að taka
þátt í verðsamráði, að borga með tilboðum til að þau séu lægri en samkeppnisaðila og að hafa lækkað verð um tugi prósenta á þungavörum þegar
nýr aðili hóf sölu á slíkum vörum. Vegna þessa var framkvæmd húsleit hjá
báðum fyrirtækjunum í mars og hátt á annan tug stjórnenda og starfsmanna handteknir og færðir til yfirheyrslu. Rannsókn eftirlitsins er ekki
lokið. Samhliða henni rannsakar efnahagsbrotadeild ætluð brot starfsmanna Húsasmiðjunnar og Byko.

MORGUNVERÐARFUNDUR

Viltu verða
stjórnarmaður?
Kynning á hlutverki og
ábyrgð stjórnarmanna
1. og 2. nóvember | kl. 8:30
1. nóvember er fjallað um hlutverk
stjórnar og hvað stjórnarmenn þurfa
að vita um viðkomandi félag.
2. nóvember er fjallað um
árangursríka stjórnarfundi og
lagalega ábyrgð stjórnarmanna.
Takmarkaður sætafjöldi.

að hafa lokið fyrir tveimur árum.
Í janúar þurfti Landsbankinn að
breyta einum milljarði króna til
viðbótar af skuldum Húsasmiðjunnar í nýtt hlutafé. Fyrirtækið
tapaði 815 milljónum króna árið
2009 og 144 milljónum króna í
fyrra. Velta Húsasmiðjunnar
fór úr því að vera 18,9 milljarðar króna árið 2008 í að vera 12,3
milljarðar króna í fyrra. Hún
dróst því saman um 35 prósent á
tveimur árum.
Fréttablaðið hefur auk þess
undir höndum upplýsingar úr
uppgjöri Húsasmiðjunnar fyrir
fyrstu sjö mánuði þessa árs. Þar
kemur fram að að fyrirtækið
hafið tapað 309 milljónum króna
á tímabilinu og að velta þess sé
níu prósentum undir því sem
fjárhagsáætlanir gerðu ráð fyrir.
Skuldir fyrirtækisins eru einnig komnar niður í 2,6 milljarða

samdráttur varð
á veltu Húsasmiðjunnar á
síðustu tveimur árum.
króna og eru nánast einvörðungu
við Landsbankann.
Húsasmiðjan var sett í söluferli fyrir skemmstu. Í sölugögnum sem afhent voru væntanlegum
bjóðendum kemur þó skýrt fram
að til greina komi að FÍ haldi eftir
hlut í fyrirtækinu.

Byko tapar líka
Hinn risinn á byggingavörumarkaði er Byko, sem er í eigu Norvik
hf. Stærsti eigandi þess félags er
Jón Helgi Guðmundsson og félög
tengd honum.
Aðalfjárfestingafélag Jóns
Helga og barna hans heitir
Straumborg ehf. Það á 22 prósent
hlut í Byko en Jón Helgi á til viðbótar 24 prósent hlut í eigin nafni.
Straumborg tapaði 14,7 milljörðum króna á árunum 2008 og 2009
og gerði kyrrstöðusamning (e.
stand-still agreement) við lánardrottna sína 9. apríl í fyrra. Hann
gildir til janúar 2013, eða í um
14 mánuði til viðbótar. Stærsti
kröfuhafi Straumborgar er Arion
banki. Bankinn á fulltrúa í stjórn
félagsins. Byko er ein helsta eign
Straumborgar og ljóst að henni
verður ekki ráðstafað á samningstímabilinu nema með vitund
og vilja bankans.
Byko hefur tapað samtals 544
milljónum króna á síðustu tveimur árum. Velta félagsins hefur
farið úr því að vera 22,7 milljarðar króna á árinu 2008 í að vera
16,1 milljarður króna í fyrra. Það
er um 30 prósenta samdráttur í
seldum vörum á tveimur árum.
Eiginfjárstaða Byko er þó enn
sterk. Fyrirtækið átti 1,8 milljarð
króna eigið fé um síðustu áramót.
Í desember 2010 samþykkti stjórn
Byko að skipta fyrirtækinu upp í
fjögur félög til að aðskilja betur
rekstur einstakra rekstrareininga.
Saman eiga Húsasmiðjan og
Byko Steinullarverksmiðjuna á
Sauðarkróki, en 90 prósent allrar
einangrunar í byggingar hérlendis kemur úr þeirri verksmiðju.
Aðrir aðilar á þungavörumarkaði á Íslandi eru Múrbúðin auk
þess sem von er á þýska byggingavörurisanum Bauhaus inn á
markaðinn á næsta ári.

Skráning fer
fram á kpmg.is
Þórður Snær
Júlíusson
thordur@fréttabladid.is
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Frekari upplýsingar á www.toysrus.is

Tilboðin eiga aðeins við um 29.10.2011 - 30.10.2011. Verðin eru
með virðisaukaskatti. Fyrirvarar eru gerðir við mögulegar
prentvillur eða uppselda vöru.

IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!
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greinar@frettabladid.is

Þarf frekar vitnanna við um áhrif áforma ríkisstjórnarinnar á afkomu sjávarútvegsins?

Hlustar enginn?

E

nn bætast við hrollvekjandi upplýsingar um áhrif fyrirhugaðra breytinga ríkisstjórnarinnar á fiskveiðistjórnarkerfinu á afkomu sjávarútvegsins.
Endurskoðunarfyrirtækið Deloitte vann úttekt, sem sagt
var frá á aðalfundi Landssambands íslenzkra útvegsmanna
í fyrradag. Þar kemur meðal annars fram að nái kvótafrumvarp
Jóns Bjarnasonar sjávarútvegsráðherra fram að ganga þýði það
gífurlegan viðsnúning í sjóðstreymi sjávarútvegsfyrirtækja, eða
um 320 milljarða. Neikvætt sjóðstreymi dregur úr getu fyrirtækja
til að borga skuldir, greiða reikninga og standa undir nauðsynlegum
fjárfestingum.
Jafnframt metur Deloitte það svo að samkvæmt lögum um ársreikninga og alþjóðlegum reiknSKOÐUN
ingsskilareglum þurfi að afskrifa
strax allar aflaheimildir, sem
Ólafur Þ.
fyrirtækin hafi keypt. Það myndi
Stephensen
lækka eigið fé sjávarútvegsolafur@frettabladid.is
fyrirtækja um 212 milljarða
króna.
Eftir hrun er sjávarútvegurinn
eina stóra atvinnugreinin þar
sem eigið fé hefur farið hækkandi. Ríkisstjórninni er augljóslega
mikið í mun að laga það, þannig að allir lepji dauðann úr sömu skel.
Þessi skerðing á eigin fé sjávarútvegsfyrirtækjanna þýddi ekki
bara að þau færu mörg á hvínandi hausinn, heldur yrðu áhrifin á
fjármálafyrirtæki mjög neikvæð. Landsbankinn, sem er að stærstum hluta í eigu ríkisins, yrði verst úti og mat Þorvarðar Gunnarssonar, forstjóra Deloitte, hér í blaðinu í gær er að skattgreiðendur
þurfi að leggja bankanum til fé til að standast áfallið, gangi þessi
áform eftir.
Álit Deloitte er á sama veg og langflestra sérfræðinga sem gefið
hafa álit sitt á efnahagslegum áhrifum áforma ríkisstjórnarinnar.
Hagfræðingahópurinn sem Jón Bjarnason skipaði sjálfur til að
fara yfir málið komst að þeirri niðurstöðu að tillögurnar væru
efnahagslegt glapræði.
Adolf Guðmundsson, formaður LÍÚ, sagði á aðalfundinum í fyrradag að nú mætti ætla að stjórnvöld hefðu lært sína lexíu, sæju að sér
og kölluðu aðila málsins að borðinu til að falla frá þessum geggjuðu
breytingum. Því væri hins vegar ekki að heilsa; þingmenn svöruðu
rökstuddum athugasemdum með útúrsnúningum.
Einn af þeim útúrsnúningum er þegar þingmenn svara því til
að það sé nú fleira en hagkvæmnin sem skipti máli í sjávarútveginum, til dæmis byggðasjónarmið og réttlætissjónarmið um arð
þjóðarinnar af auðlindinni. En hagkvæmnin kemur auðvitað fyrst.
Það er hvorki sjávarbyggðunum í hag né réttlátt fyrir nokkurn
mann ef fyrirtæki sem eru vel rekin í dag fara á hausinn vegna
heimskulegra ákvarðana stjórnvalda. Það er engu líkara en að í
stjórnarmeirihlutanum sé enginn að hlusta á þær grafalvarlegu
viðvaranir sem heyrast úr öllum áttum.
Það er hægt að fullnægja grundvallarsjónarmiðinu um að þjóðin
njóti afraksturs fiskimiðanna með því að hækka veiðileyfagjaldið að
því marki að sjávarútvegurinn standi undir því. Það á ríkisstjórnin
að halda sig við en hún á að hætta við að gereyðileggja fiskveiðistjórnunarkerfi sem hefur reynzt vel og er mörgum öðrum ríkjum
fyrirmynd.

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

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

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Þversögnin í sigri Jóhönnu

N

ýleg fylgiskönnun gaf
til kynna að nærri tveir
þriðju hlutar kjósenda
Samfylkingarinnar gætu
hugsað sér að kjósa framboð Besta
flokksins og Guðmundar Steingrímssonar. Þetta er vísbending
um þverrandi traust Samfylkingarinnar undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur. Ástæðan er ugglaust
óánægja með stjórnarstefnuna.
En pólitíkin er þversagnakennd.
Niðurstaðan á landsfundi Samfylkingarinnar sýndi að hugmyndafræði Jóhönnu Sigurðardóttur
nýtur vaxandi fylgis á þeim vettvangi. Hún færði flokkinn fyrir
tveimur árum nokkrar þingmannaleiðir til vinstri. Á þessum lands-

fundi fékk hún
mjög afgerandi
stuðning við að
halda áfram á
þeirri braut. Að
því leyti styrkti
hún hugmyndafræðilega stöðu
sína
innan
flokksins.
ÞORSTEINN
Á undanförnPÁLSSON
um mánuðum
hafa ýmsir forystumenn innan
Samfylkingarinnar lýst áhuga á að
beina flokknum aftur inn á frjálslyndari braut nær miðjunni. Þessi
landsfundur var síðasta tækifæri
þeirra til að láta reyna á þau viðhorf fyrir kosningar. Það gerðist

ekki og hlýtur að teljast sigur fyrir
Jóhönnu og vinstrivæng flokksins.
Þetta hefur þá afgerandi þýðingu
að Samfylkingin starfar nú aðeins
til vinstri og hefur lokað dyrunum
í átt að miðjunni. Fyrri formenn
gættu þess hins vegar að halda
þeim opnum.
Í tengslum við landsfundinn
létu formenn Samfylkingarinnar
og VG þau orð falla að flokkarnir
stefndu að framhaldi á samstarfinu eftir kosningar. Formaður VG
sagði afdráttarlaust að flokkarnir
ættu að vera saman í ríkisstjórn
eða saman utan stjórnar. Þessi
ummæli sýna að stjórnarflokkarnir ætla saman að skerpa skilin í
hugmyndabaráttunni.

Tveir ríkisstjórnarkostir?

Í

síðustu kosningum í Svíþjóð og Danmörku brenndu
jafnaðarmannaflokkarnir sig verulega á bandalagi
við sósíalíska systurflokka VG. Í
Danmörku komust jafnaðarmenn
að vísu til valda þrátt fyrir verstu
úrslit í sögunni. Því réði mikill
kosningasigur flokks á miðjunni.
Hvorki þessi reynsla frá
Norðurlöndunum né skoðanakannanir valda efa í Samfylkingunni
um þéttara samstarf við VG. Þó að
formaðurinn hafi fengið ótvíræðan stuðning við hugmyndir sínar
innan flokksins bendir þó flest til

að VG haldi málefnalegri forystu í
ríkisstjórnarsamstarfinu.
Skilaboðin frá landsfundi Samfylkingarinnar eru þau að næstu
kosningar eigi að snúast um tvo
skýra ríkisstjórnarkosti: Annars vegar um núverandi stjórnarflokka með viðbótarstuðningi
Besta flokksins og Guðmundar
Steingrímssonar sem nú ver ríkisstjórnina vantrausti. Hins vegar
um Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn.
Eftir að Ögmundur Jónasson missti flugið í átökunum um
völdin í VG lítur Sjálfstæðis-

flokkurinn ekki lengur í þá átt til
samstarfs. Nýjar tillögur stjórnarandstöðuflokkanna í skattamálum benda einnig til að vilji
þeirra sé að skerpa skilin og láta
kosningarnar snúast um þessa tvo
ríkisstjórnarkosti.
Uppistaðan í fylgi Besta flokksins og Guðmundar Steingrímssonar er tilfærsla frá ríkisstjórnarflokkunum. Eigi að síður gæti sú
sneið sem hann tekur frá stjórnarandstöðuflokkunum komið í
veg fyrir að þeir næðu meirihluta þrátt fyrir afar veika stöðu
ríkisstjórnarinnar.

Aðild slegin af eða áfram í gíslingu VG?

N

ýtt pólitískt mynstur af
þessu tagi gefur kjósendum vissulega skýrt
val um ríkisstjórn. Í því
ljósi er það áhugaverð nýlunda.
Á hinn bóginn leysir það ekki þá
gátu hvernig fara á með aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið. Þessi nýja pólitíska staða
er því ekki farvegur til lausnar á
því stóra máli.
Jóhanna Sigurðardóttir vakti
réttilega athygli á því á landsfundinum að VG hefði ekki beitt áhrifum sínum til að stöðva aðildar-

umsóknina alfarið þó að það hefði
tafið framgang hennar. Fyrir það
vill formaðurinn að stuðningsmenn Samfylkingarinnar séu
þakklátir. Í raunveruleikanum
þýðir þetta þó að málið er í gíslingu VG. Einmitt sú staða hefur
öðru fremur fært VG undirtökin
í stjórnarsamstarfinu.
VG hefur ekki upplýst hvort
samkomulag flokkanna um aðildarumsóknina takmarkast við
þetta kjörtímabil. Líklegt verður
þó að telja að það haldi og verði
óbreytt sem sameiginleg stefna

ríkisstjórnarflokkanna í kosningunum. Fari svo verða málalok háð
meiri óvissu á næsta kjörtímabili
en þessu.
Fjölmargir kjósendur vilja ljúka
viðræðunum í fullri alvöru þegar
best hentar íslenskum hagsmunum á næsta kjörtímabili. Sætta
þeir sig við að kostirnir verði bara
tveir: Að þetta stóra mál verði
slegið af eða festist í gíslingu VG?
Eru forystumenn í verkalýðshreyfingunni sáttir við það? Eru
forystumenn í atvinnulífinu sáttir
við það?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
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ELKO GRANDA
AFMÆLISTILBOÐIN GILDA EINGÖNGU Á ELKO GRANDA LAUGARDAG OG SUNNUDAG
TAKMARKAÐ MAGN 30 STK.
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77.777
VERÐ ÁÐUR 99.995

eða 7.001 kr. á mánuði

TAKMARKAÐ MAGN 30 STK.

miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 84.012 kr.

99.995
VERÐ ÁÐUR 124.995

eða 8.908 kr. á mánuði

miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 106.896 kr.

Orkuflokkur

A+ A

AWOD6001. Stafræn 1400 snúninga þvottavél
sem tekur 6 kg. Hefur öll helstu kerfi þar á meðal
sparkerfi og 30 mín. hraðþvottakerfi. Hægt að
tímaræsa kerfi og hefur stóran skjá sem sýnir m.a.
eftirstöðvar tíma. Orku
Orkuflokkur A+. Raki í þvotti eftir
vindingu er 48%. Stæ
Stærð (hxbxd): 85x59,5x56,5 cm.
Þyngd = 72 kg.

LE40D504XXE. Stílhreint 40” FullHD – LCD sjónvarp frá Samsung. Tækið er með upplausn 1920x1080, “Clear Motion”
myndvinnslubúnað og stafrænan móttakara sem gefur mjög skýra mynd. Tengimöguleikar eru 2xHDMI, 1xScart, 1xRCA,
1xMini-jack, 1xLoftnet, 1xUSB sem gerir það að verkum að þú getur skoðað ljósmyndir og hlustað á tónlist beint af USB
minnislykli í sjónvarpinu.

9.995

TAKMARKAÐ MAGN 100 STK.

40%
AFSLÁTTUR
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7.995

VERÐ ÁÐUR 16.995

TAKMARKAÐ MAGN 100 STK.

VERÐ ÁÐUR 13.495

DVP3800. Mjög þunnur DVD spilari frá Philips sem spilar DVD og CD diska og styður algengustu skráarsnið.
Tengimöguleikar eru Scart, RCA og Digital Coax. Screen Fit tæknin tryggir að þú fullnýtir allan skjáinn sama
hvaða mynd þú ert að horfa á.

0% VEXTIR
3% lántökugjald og 325 kr. greiðslugjald á hverja borgun. Sjá nánar á www.elko.is

Þvottahæfni

40%
AFSLÁTTUR

H
HD7810SVORT. Kaffivél. Mjög
ei
einföld í allri notkun og lagar kaffi á
að
aðeins 30 sek. Lagar 1 eða 2 bolla í
ei
einu og slekkur sjálfvirkt á sér ef hún
ste
stendur ónotuð í 60 mín.

1. ÁRS!
iPad2

Þynnri. Léttari. Hraðari. FaceTime.
Smart Covers*. 10 tíma rafhlaða.

TAKMARKAÐ MAGN 30 STK.
GB

0
3 32
PS3

ld 3
tleﬁe

Bat

15%
AFSLÁTTUR

69.995
16GB WiFi hvítur

*Smart Covers selt sér.

VERÐ ÁÐUR 81.995

eða 6.590 kr. á mánuði

IPAD2 MC979SO. 9,7’’ LED baklýstur skjár, tveggja
kjarna Apple A5 örgjövi, iOS 4 stýrikerfi, Wi-Fi 802.11, HD
vefmyndavél að framan og aftan, FaceTime, netvafri, póstforrit,
margmiðlunarspilari, dagatal, Youtube, skipuleggjari, skrifblokk
o.fl. Það eru til hundruðir þúsunda forrita fyrir iPad 2 á App Store.

3.995
VERÐ ÁÐUR 5.995

28%
AFSLÁTTUR

59.995
FULLT VERÐ 81.990

Ekki bara leikjatölva. High
Definition leikjatölva sem spilar CD,
Bluray, 3D Bluray, DVD, Mpeg, DivX,
MP3 o.fl. Spilar einnig Ps3 leiki í
þrívídd. Þráðlaust net og fullkominn
netvafri innbyggt í vélina. Tvö USB
tengi, HDMI tengi, optical tengi með
7.1 hljóðútgangi. Spilar myndbönd
og tónlist í gegnum USB eða í gegnum
heimanetið af öðrum tölvum. 160GB
harður diskur sem hægt er að fylla af
tónlist, ljósmyndum eða myndböndum.
Þráðlaus stýripinni fylgir. Fullkomið
Media Center.

eða 5.475 kr. á mánuði

miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 65.700 kr.

miðað við 12 mánaða vaxtalaust lán, alls 79.080 kr.

TAKMARKAÐ MAGN 150 STK.

33%
AFSLÁTTUR

TAKMARKAÐ MAGN 50 STK.

TAKMARKAÐ MAGN 100 STK.

5.995
VERÐ ÁÐUR 9.995

40%
AFSLÁTTUR

SEGA00010. Sega Master System
leikjatölva. Lófatölva með 30 retro SEGA
leikjum. Hægt að tengja í sjónvarp með
viðbótarkapli. Litaskjár, hátalari, tengi fyrir
heyrnartól, notar 3 x AAA rafhlöður. Leikir
s.s. Sonic Drift, Golden Axe, Alex Kidd o.fl.

SAME1080BLA. Nettur sími sem vegur
aðeins 65 g. Litaskjár. Leikir. Titrarahringing.
100 nr. símaskrá. Innbyggður hátalari. MP3
hringingar. T9. Dagatal, vasaljós, klukka og
margt fleira. 12 klst. í tali og 420 í bið.

Grandi – Fiskislóð 15 – 101 Reykjavík
Opnunartími: Mán-Fös 8-19, Lau 10-18, Sun 11-17
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Hvað er líknarmeðferð?
Heilbrigðismál
Guðlaug Helga
Ásgeirsdóttir
sjúkrahúsprestur á
líknardeild Landspítala
Kópavogi

Svandís Íris
Hálfdánardóttir
sérfræðingur í
líknarhjúkrun,
Landspítala

Þ

egar fólk veikist af lífsógnandi
sjúkdómi verða miklar breytingar á daglegu lífi, sem í raun fer
úr skorðum. Í slíkum aðstæðum er
mikilvægt að fólki sé mætt af virðingu og umhyggju af fagfólki í heilbrigðisþjónustunni og að það finni
að brugðist sé við af fagmennsku
og öryggi með heildarhagsmuni
þess að leiðarljósi. Sjúkdómsmeðferð getur verið flókin og reynir
á þann einstakling sem veikur er,
sem og fjölskyldu hans. Í sumum
tilfellum er lækningu ekki viðkomið en möguleiki er á að halda sjúkdóminum í skefjum um lengri eða
skemmri tíma með umfangsmikilli
og sérhæfðri meðferð.
Líknarmeðferð er veitt þar sem
um er að ræða langvinna og/eða
lífsógnandi sjúkdóma svo sem
krabbamein, ýmsa taugasjúkdóma
og hjarta- og lungnasjúkdóma.
Líknarmeðferð er yfirleitt í fyrstu
veitt samhliða annarri meðferð
en eftir því sem sjúkdómsástand
versnar eykst vægi líknarmeðferðar. Slík meðferð er því ekki
eingöngu veitt við lok lífs þó vægi
líknarmeðferðar sé þá mest. Mikil
áhersla er á að efla lífsgæði sjúklinga og styðja einstaklinginn og
fjölskyldu hans í sjúkdómsferlinu
og sorginni.

Líknarmeðferð er skilgreind
sem þjónusta við lífið og byggir
hún á hugmyndafræði sem má
rekja til Cicely Saunders (19182005), en hún stofnaði fyrsta líknarheimilið í Bretlandi árið 1967. Í
líknarmeðferð eins og hún hefur
þróast og fram kemur í skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 2002) er áherslan á að bæta lífsgæði sjúklinga
og fjölskyldna þeirra andspænis
lífshættulegum sjúkdómi. Hornsteinn góðrar líknarmeðferðar
felst í meðferð einkenna þar sem
tekið er tillit til margra þátta, svo
sem líkamlegra, sálfélagslegra og
andlegra þarfa, gildismats, trúarþarfa og menningar. Líknarmeðferð gengur út frá þverfaglegri
nálgun og áhersla er lögð á heildræna sýn á manneskjuna.

á Akureyri og heimahjúkrun á
Suðurnesjum.
Á þessum stöðum hefur verið
byggð upp fagleg þekking og áratuga reynsla með áherslu á ólík
þjónustustig til að mæta sem best
ólíkum þörfum sjúklinga. Meginþorri sjúklinga sem fá þjónustu
frá sérhæfðum þjónustuaðilum er
sjúklingar með dreifðan og langt
genginn sjúkdóm. Sjúklingar sem
liggja á líknardeild eru þar aðallega vegna flókinna erfiðra einkenna og/eða umönnunar við lok
lífs.
Nú stendur fyrir dyrum endurskipulagning á líknarþjónustu
sem veitt er á Landspítala og
þar með líknardeildunum tveimur. Mikilvægt er í þeirri endurskipulagningu að setja í forgang
þarfir þeirra sem eru með lang-

Líknarþjónustan þarf að geta áfram sinnt
sérhæfðri líknarmeðferð til að mæta sem
best þörfum þeirra sem eru með mikil
einkenni sjúkdóms og skertar lífslíkur.
Líknarmeðferð er hluti af
þeirri meðferð sem veitt er
sjúklingum á mörgum deildum
Landspítala en þörf er þó fyrir
sérhæfðar einingar sem starfa
eftir hugmyndafræði líknarmeðferðar. Sérhæfð líknarmeðferð
er einkum veitt á líknardeildum Landspítala, í Kópavogi og á
Landakoti, hjá Heimahlynningu
Landspítala sem og líknarráðgjafateymi Landspítala, Karitas
hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu
í Reykjavík, Heimahlynningu

vinna og/eða lífsógnandi sjúkdóma og þurfa á líknarmeðferð
að halda. Líknarþjónustan þarf að
geta áfram sinnt sérhæfðri líknarmeðferð til að mæta sem best
þörfum þeirra sem eru með mikil
einkenni sjúkdóms og skertar
lífslíkur.
Líknarmeðferð er ein af grunnstoðum góðrar heilbrigðisþjónustu og mikilvægt er að standa
vörð um og styrkja þjónustuna,
sem og áframhaldandi þróun og
uppbyggingu hennar hér á landi.

Laser og Fræsivélar
GZSJSÞUTLVS§ MFUVS TLJMUBHFS§PHNØEFMTNÓ§J

LASER ÚTSKURÐARVÉLAR

Fyrir Pappír , Tau, Málma, Tré ofl. efni
Litlar borðvélar upp í stórar iðnaðarvélar.
Hugbúnaður – kennsla – þjónusta

Hugbúnaður fyrir
Letur – skilta – skartgripagerð
Leturgerð

Útskurður

Módelsmíði

Fræsarar, fyrir útskurð og leturgerð.
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Um klíníska
þjónustu, vændi,
hjúkrun og ritstörf
Samfélagsmál
Helga
Bragadóttir
hjúkrunarfræðingur og
dósent

Á

gæti Guðmundur Andri.
Ég má til með að leiðrétta
leiðan misskilning sem birtist í
pistli þínum mánudaginn 24. október sl. Í pistlinum birtir þú hugleiðingar þínar um vændiskaup og
-sölu sem uppátæki Stóru systra
hafa vakið hjá þér. Ég ætla ekki að
gera óljósa skoðun þína á vændi
að umfjöllunarefni heldur tel ég
mér bæði ljúft og skylt að leiðrétta misskilning þann sem birtist
í skrifum þínum um klínísk störf
og hjúkrun.
Sem hjúkrunarfræðingur tilheyri ég klínískri stétt heilbrigðisvísinda og get því talað af nokkurri þekkingu og reynslu. Klínísk
hjúkrun felur í sér að samþætta
fræðilega þekkingu hjúkrunarfræðinnar faglegri færni í því
að annast einstaklinga og hópa á
heildrænan hátt. Þannig er leitast við á jafningjagrunni með
samstarfi við sjúklinga að efla
heilbrigði þeirra. Þar er fullt tillit tekið til allra mannlegra þátta,
bæði líkamlegra, andlegra/tilfinningalegra og félagslegra.
Ég get með engu móti séð að
vændi feli þetta í sér og þar af
leiðandi er út í hött að spyrða
vændi við klíník og líkja því við
hjúkrun. Af pistli þínum má ætla
að það að hjúkra feli eingöngu í
sér kalda líkamlega þjónustu. Það
er af og frá. Að minnsta kosti vona

ég að þú og þínir njótið umhyggjusamrar og heildrænnar hjúkrunar
í samskiptum við heilbrigðiskerfið. Ég get fullyrt við þig að hjúkrunarfræðingum og öðrum sem
sinna umönnunarstörfum er annt
um sjúklinga sína, einnig þegar
þeir eru að sinna líkamlegum
þörfum sjúklinganna.
Hjúkrunarfræðin leitast við að
byggja upp þekkingu á því hvernig mæta má á sem bestan hátt
þörfum sjúklinga, styðja þá til
sjálfshjálpar eða aðstoða þá sem
ekki geta sinnt sínum þörfum án
hjálpar. Hjúkrun snýst ekki um
að framkvæma verk á vélrænan
hátt heldur að nota vitsmuni og
þekkingu á flókin viðfangsefni
þar sem gagnrýnni nálgun er
beitt af innsæi, þarfir sjúklinga
metnar, meðferðir skipulagðar, þeim hrint í framkvæmd og
árangur metinn. Því get ég með
engu móti skilið hvernig þú getur
líkt vændi við klíníska vinnu sem
hjúkrun og geng því út frá því að
um leiðan misskilning eða hreinlega vanþekkingu sé að ræða.
Til frekari fróðleiks um klíníska hjúkrun bendi ég á Tímarit
hjúkrunarfræðinga sem er opið
öllum á veraldarvefnum á heimasíðu Félags íslenska hjúkrunarfræðinga, bók Kristínar Björnsdóttur Líkami og sál sem gerir
grein fyrir þróun hjúkrunarfræðinnar á Íslandi og bók Margrétar
Guðmundsdóttur Saga hjúkrunar
á Íslandi á 20. öld sem er hvoru
tveggja falleg og fræðandi. Að
lokum vil ég taka fram að pistlar
þínir hafa jafnan vakið hjá mér
ánægju og hlakka ég til að sjá
þann næsta.

Orkunýting
og búmennska
Orkumál
Gústaf Adolf
Skúlason
aðstoðarframkvæmdastjóri Samorku

Í

leiðara Fréttablaðsins föstudaginn 28. október segir Steinunn Stefánsdóttir að umgengni
Íslendinga við auðlindir hafi
fram til þessa borið meiri svip af
veiðimennsku en búskap, og á þar
við umgengni um orkuauðlindir.
Vandséð er hvernig aðstoðarritstjórinn kemst að þessari niðurstöðu. Eða þekkir Steinunn
einhver dæmi um að gengið hafi
verið of nærri íslenskum orkuauðlindum? Ef átt er við að einhverjar virkjanir hafi haft óæskileg áhrif á náttúruna þá verða
vissulega ávallt uppi mismunandi sjónarmið í þeim efnum, en
við Íslendingar erum þó Evrópumeistarar í verndun landsvæða
og mikil áform eru uppi um að
ganga enn lengra í þeim efnum.
Steinunn fer mikinn og talar
meðal annars um rétt þeirra sem
ófædd eru, en munu þau ekki einmitt njóta ávaxtanna af því að
reistar hafi verið hér virkjanir og jafnvel þegar afskrifaðar,
þótt þær skapi þjóðinni áfram
verðmæti? Hún kallar það mýtu
að með nýtingu endurnýjanlegra
orkuauðlinda hérlendis séum
við Íslendingar að leggja okkar
af mörkum til umhverfismála á
alþjóðavísu, þar sem fyrir vikið
sé minni þörf á notkun mengandi
orkugjafa annars staðar. Ástæðan sé sú að í alheimssamhengi sé
framleiðanleg orka á Íslandi ekki
svo mikil.
Samkvæmt þessari röksemdafærslu getum við þá t.d. látið það
eiga sig að sinna þróunaraðstoð,

þar sem okkar framlag telur
varla mikið slíku í alheimssamhengi. Formaður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna kom þó
hingað um árið og hvatti Íslendinga til að halda áfram að nýta
hér endurnýjanlegar orkuauðlindir, í þágu baráttunnar gegn
áhrifum svonefndra gróðurhúsalofttegunda.

Orkan er ekki ál
Loks skal hér nefnt að í leiðaranum er kvartað undan tilvísunum í störfin við álframleiðsluna

Við Íslendingar
búum við þá
algeru sérstöðu að hér er
svo gott sem öll raforka
unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum, og
sama gildir um húshitun.
sem við taki að loknum virkjanaframkvæmdum. Nú er það vissulega svo að þrjú öflug álfyrirtæki
eru langstærstu viðskiptavinir íslenskra orkufyrirtækja. Sú
staða segir hins vegar ekkert til
um framhaldið og engin ástæða
er til að tengja virkjanir framtíðarinnar endilega við framleiðslu
á áli.
Við Íslendingar búum við þá
algeru sérstöðu að hér er svo gott
sem öll raforka unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum, og sama
gildir um húshitun. Við hljótum
að geta sameinast um að vera
stolt af þessari einstöku stöðu.
Svo mikið er víst að margur
kola- og olíubrennandi nágranninn lítur hingað öfundaraugum.
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Ferðafrelsi
Umhver fisvernd
Snorri
Baldursson
þjóðgarðsvörður
á vestursvæði
Vatnajökulsþjóðgarðs

H

inn 25. október síðastliðinn
fylgdi Fréttablaðinu aukablaðið „Ferðast um hálendið“.
Útgefandi er ferðafrelsisnefnd
Ferðaklúbbsins 4x4. Í blaðinu eru
ýmsar greinar og sumar fróðlegar. Áberandi þema er þó meintur yfirgangur náttúruverndara
og umhverfisyfirvalda við að
hindra ferðafrelsi jeppamanna á
hálendinu.
Í grein sem nafnlaus skrifar
undir fyrirsögninni „Það er verið
að loka landinu“ er fullyrt að með
verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs hafi 70 slóðum verið lokað,
samtals 200 km að lengd.
Megintilgangur þessarar greinar
er ekki að elta ólar við rangar eða
í besta falli afar villandi fullyrðingar sem þessar en þó má spyrja
hvaða skilgreiningu á hugtakinu
„slóð“ ónefndur notar. Er það réttmæt slóð sem aðeins er hægt að
fara um á stórum jeppa á risadekkjum? Önnur spurning er svo hvenær
slóð breytist í opinn veg. Er nóg að
ökumaður haldinn frelsisþrá skælist yfir land utan vega til að GPSferill eftir hann sé skilgreindur
sem vegur? Og enn má spyrja, fyrir
hvern er það ferðafrelsi sem gerir
einungis ráð fyrir illfærum slóðum
um hálendið?
Innan Vatnajökulsþjóðgarðs eru

engar slóðir, aðeins vegir. Sé hluti
þeirra 70 slóða, sem ónefndur vitnar til, GPS-ferlar sem til voru af
Tungnaáröræfum þá er það vissulega rétt að mikið var hreinsað til
í öllu því ferlaneti við gerð Stjórnunar- og verndaráætlunar. Það var
gert í samráði við Jöklarannsóknafélagið og Samtök um útivist sem
Ferðaklúbburinn 4x4 á aðild að.
Enn þarf að laga til í vegakerfinu á
Tungnaáröræfum og hugsanlega að
fækka vegum þar, því sumar skilgreindar leiðir reyndust ófærar
þegar aðilar tengdir þjóðgarðinum
hugðust aka þær á öflugum jeppum
sumarið 2010.

Mikið hefur áunnist í umhverfismálum á undanförnum áratugum
en umgengni um hálendið hefur
setið á hakanum. Þar hafa vélknúin
ökutæki skilið eftir ljót og óþörf
ummerki. Það er ósatt að verið sé
að loka hálendinu fyrir ferðafólki.
Þvert á móti eru yfirvöld að reyna
að siðvæða ferðamennsku þar, færa
hana yfir á skilgreinda vegi og inn í
21. öldina. Svokallað frelsi ganvart
umhverfinu er oft ekkert annað en
jarðvöðulsháttur.
Innan Vatnajökulsþjóðgarðs
er veganet sem spannar 813 km.
Þetta veganet skilar ferðafólki að
eða í gott göngufæri við alla eftir-

Færa má rök fyrir því að 20–30 slóðum
hafi verið lokað við friðlýsingu Lakagíga.
Ætlar frelsisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4 að
berjast fyrir því að þær verði opnaðar aftur?
Í blaði ferðafrelsisnefndar er
vitnað með virðingu og eftirsjá í
frumkvöðla í bílamennsku á hálendinu, svo sem Jón Sigurgeirsson,
Guðmund Jónasson og Pál Arason.
Ég bendi á að þessir heiðursmenn
unnu sín verk á allt öðrum tímum
og í allt öðrum tíðaranda en nú ríkir.
Þá ríkti önnur hugsun gagnvart
umhverfinu. Þá þótti ekki aðeins
sjálfsagt að aka yfir holt og hæðir
heldur líka að hella notaðri olíu í
bæjarlæki, veita óhreinsuðu skólpi
í ár og vötn, brenna rusl og eiturefni á víðavangi og skera mýrlendi
sundur og saman með skurðum.

sóttustu staði þjóðgarðsins. Fram á
áttunda áratuginn þótti sjálfsagt að
aka fram og aftur um Lakagígagaröðina eins og hverjum ferðamanni
blés í brjóst og jafnvel aka upp á
suma gígana til að kíkja ofan í þá.
Eftir að gígaröðin var friðlýst, árið
1976, var lokað fyrir slíkan akstur
en í staðinn lagður einn vegur sem
nú myndar hringleið um vestari
gígaröðina. Færa má rök fyrir því
að 20–30 slóðum hafi verið lokað
við friðlýsingu Lakagíga. Ætlar
frelsisnefnd Ferðaklúbbsins 4x4
að berjast fyrir því að þær verði
opnaðar aftur?

Málþing með notendum
Faxaflóahafna
Miðvikudaginn 2. nóvember, kl. 16:00 í Sjóminjasafninu við Grandagarð
Til þess að kynna það sem er efst á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. og fræðast um starfsemina á
hafnarsvæðum fyrirtækisins þá boða Faxaflóahafnir sf. til málþings miðvikudaginn
2. nóvember n.k. í Sjóminjasafninu við Grandagarð.
Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á
hafnarsvæðum Faxflóahafna sf. og verður sem hér segir:
• Ávarp: Hjálmar Sveinsson, formaður stjórnar Faxaflóahafan sf.
- skipulags- og umhverfismál.
• Gísli Gíslason, hafnarstjóri - rekstur og framkvæmdir á vegum
Faxaflóahafna sf. árið 2012.
• Eggert Guðmundsson, forstjóri HB Granda hf. - Starfsemi HB
Granda hf. í Reykjavík og á Akranesi - staða og horfur í sjávar
útvegi.
• Bergþóra Þorkelsdóttir, framkvæmdastjóri Líflands ehf.
- starfsemi Líflands ehf. í Reykjavík og á Grundartanga.
• Ágúst Ágústsson, markaðsstjóri Faxaflóahafna sf.
- Hátíð hafsins, þróun umferðar skemmtiferðaskipa,
aðstaða fyrir löndun á frystum fiski í Sundahöfn.
• Umræður og fyrirspurnir.
Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. eru
sérstaklega hvattir til að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með fyrirspurnir og
ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur, þjónustu og aðstöðu fyrir viðskiptavini.
Gísli Gíslason,
hafnarstjóri

Heilindi og gagnsæi
gefa norrænu samstarfi byr í seglin
Norræn samvinna
Bertel
Haarder
forseti Norðurlandaráðs

Jan-Erik
Enestam
framkvæmdastjóri
Norðurlandaráðs

H

ryðjuverkin í Ósló og á Útey
á liðnu sumri reyndu á opin
samfélög Norðurlanda. Viðbrögð
þjóðanna og samhugur þeirra
með Norðmönnum báru vott um
ósvikin heilindi þeirra – og samkennd.
Þegar framin eru hryðjuverk
er yfirleitt brugðist við með
hertu eftirliti og þvingunaraðgerðum en Norðmenn völdu aðra
leið. Þrátt fyrir óhug og sorg
ríkti einhugur um að standa
vörð um opið og lýðræðislegt
samfélag. Þegar Knut Storberget‚ dómsmálaráðherra Noregs‚ tjáði sig opinberlega um
verknaðinn komst hann svo að
orði að norskt samfélag hefði
brugðist við á dæmigerðan norrænan hátt. Fyrir vikið áunnu
Norðmenn sér virðingu um allan
heim.
Dagana 1.–3. nóvember heldur
Norðurlandaráð sitt árlega þing
og verður samstarfsvettvangur
þingmanna nýttur til þess að
efla gagnsæi á Norðurlöndum.
„Hin opnu norrænu samfélög“
er yfirskrift leiðtogafundar forsætisráðherranna og þingmanna
í Norðurlandaráði á opnunardegi
þingsins.
Það er fagnaðarefni að nýjar
ríkisstjórnir í Finnlandi og

Danmörku hafa lýst yfir vilja til
að efla norrænt samstarf. Það
skulum við hafa hugfast þegar
við aukum skilvirkni í samstarfinu og eflum aðgerðir til að auka
gagnsæi.
Samstarfið hefur verið gagnrýnt fyrir seinagang en á
þinginu verður rætt hvernig
bæta megi úr því. Mikilvægt er
að Norræna ráðherranefndin
bregðist fyrr við tillögum frá
Norðurlandaráði. Eins er lagt til
að haldin verði aukaþing að vori
til þess að flýta fyrir og jafnvel
fjölga ákvörðunum.
Við verðum að standa vörð um
opin samfélög okkar en einnig að hafa áhrif á umheiminn í
kringum okkur. Norðurlandabúar eru um 25 milljónir talsins og
því nógu fjölmennir til að láta
að sér kveða. Hin opnu samfélög
eru tromp á hendi okkar meðal
annarra þjóða.
Á undanförnum árum hafa
Norðurlönd staðið sig vel í
samanburði við aðrar þjóðir
en engu að síður verðum við að
efla nýsköpun og nýta okkur
einstaka kjarnahæfni ef við
eigum að standast alþjóðlega
samkeppni. Sú hæfni byggist á
menningu okkar‚ er helsti styrkur okkar og veitir okkur sérstöðu. Við búum til dæmis við
einhverja minnstu spillingu í
heimi og það má ekki síst þakka
því gagnsæi sem löngum hefur
einkennt samfélög okkar.
Við verðum að standa ótrauð
vörð um hið opna lýðræðissamfélag og jafnvel af meiri einurð en áður. Með aukinni skilvirkni vill Norðurlandaráð auka
pólitískt vægi samstarfsins.
Stefnt er að því að gefa stjórnmálamönnum æ fleiri tilefni
til að láta sig varða og gefa sig
alla að málefnum og bregðast
tímanlega við.

Um falskar
minningar
Minningar
Auður Inga
Einarsdóttir
Bjarni Karlsson
Guðmundur Örn
Jónsson
Guðrún Karlsdóttir
Hólmgrímur E.
Bragason
Íris Kristjánsdóttir
Jóna Lovísa
Jónsdóttir
Kristín Þórunn
Tómasdóttir
Sigfinnur
Þorleifsson
Sigríður
Guðmarsdóttir
Svanhildur Blöndal
prestar í Þjóðkirkju
Íslands
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íðastliðinn fimmtudag birtist
grein í Fréttablaðinu eftir sr.
Kristin Jens Sigurþórsson þar
sem hann fjallar um reynslusögu Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur.
Í greininni segir: „Það hlýtur að
vekja spurningar með öllum þeim
sem lesa um minningar Guðrúnar
Ebbu hvernig hægt sé að gleyma
áratugslangri kynferðismisnotkun og ofbeldi jafn rækilega og hún
segist hafa gert.“
Sr. Kristinn Jens ræðir um
fákunnáttu fagmanna sem leiði
skjólstæðinga sína á villigötur
og telur að eftir lestur um falskar minningar sé „erfitt að verjast
þeirri hugsun að Guðrún Ebba sé
eitt fórnarlambið í viðbót“.
Okkur sem þetta ritum þykir

miður hvernig greinin er sett
fram og nefnum þrenns konar
ástæður. Þau sem gera upp minningar af kynferðisafbrotum og
sifjaspellum upplifa mikla höfnun
og sársauka þegar orð þeirra eru
sögð marklaus og þau dregin í efa.
Við teljum að veigamiklar ástæður
þurfi að liggja til grundvallar því
að véfengja slíkan vitnisburð.
Í öðru lagi teljum við að þær
„hugsanir“ sem sr. Kristinn Jens
fær vart varist um að sálfræðingurinn Ása Guðmundsdóttir hafi
gert fórnarlamb úr skjólstæðingi sínum nálgist atvinnuróg.
Að okkar mati þarf gild rök til að
kasta rýrð á greiningar sálfræðings með þeim hætti sem hér er
gert. Við álítum að umræða um
sálfræðigreiningar þurfi að fara
fram á faglegum nótum af til þess
bærum sérfræðingum.
Í þriðja lagi er saga Guðrúnar
Ebbu Ólafsdóttur sögð í skugga
mistaka ýmissa kirkjunnar þjóna
í kynferðisafbrotamálum tengdum nafni Ólafs Skúlasonar sem
eru tilgreind í skýrslu Rannsóknarnefndar Kirkjuþings. Þjóðkirkjan sem stofnun hefur misst traust
sem hún áður naut. Því teljum
við særandi að starfandi prestur
í Þjóðkirkju Íslands skuli draga
reynslu Guðrúnar Ebbu í efa í
blaðagrein. Þjóðkirkjan þarf að
endurvinna traust með faglegum
vinnubrögðum og af nærgætni við
það hugrakka fólk sem opinberar
reynslu sína af kynferðisafbrotum. Við teljum grein starfsbróður
okkar ekki gott veganesti á þeirri
vegferð.

tísku sýning

í dag
milli
kl.12 -16

Bíldshöfða 8
þér
Fáoðiussant
cr g café
o

Sjáðu nýja hönnun
Citroën C4 Comfort

Bíldshöfða 8

Citroën C4. Sjáðu nýjustu tískuna frá París.
Fátt er jafn ekta franskt og Citroën.Besta leiðin
til að vera daglega umvafinn frönsku umhverfi er
að keyra um í nýja Citroën C4 Comfort. Sjáðu
Citroën. Mátaðu Citroën. Komdu í Brimborg.

Sjáðu franskan munað - nýjan Citroën C4 Comfort.
Áreiðanlega með best útbúnu bílunum í sínum flokki.
Citroën C4 hlaut 5 störnur hjá EURONcap fyrir
frábæra útkomu í öryggisprófunum. Keyrðu Citroën.

Sjáðu tískusýninguna hjá Citroën í dag, Bíldshöfða 8:

Tvívirk tölvustýrð miðstöð með loftkælingu er í nýja
Citroën C4 sem tryggir að loftið helst alltaf ferskt og
við rétt hitastig. ESP stöðugleikastýrikerfið heldur
bílnum stöðugum og tryggir að hann rási ekki á
veginum. Nýi Citroën C4 er útbúinn hraðastilli.

Citroën C4 Comfort

Citroën C1 SX

Citroën C3 SX Airdream

Citroën C4 Comfort

Citroën Berlingo Multispace

Citroën C5 Dynamique

1,6 Hdi dísil 92 hö 5 dyra 5 gíra
beinskiptur. Eldsneytisnotkun 4,2
l/100 km. Koltvísýrungur CO2
110g/km.

1,0 VTI bensín 68 hö 5 dyra
5 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun 4,5 l/100 km.
Koltvísýrungur CO2 103g/km.

1,6 eHdi dísil 92 hö 5 dyra
5 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun 3,7 l/100 km.
Koltvísýrungur CO2 93g/km.

1,6 VTI bensín 120 hö 5 dyra
sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun
6,9 l/100 km. Koltvísýrungur
CO2 159g/km.

1,6 Hdi dísil 92 hö 5 dyra 5 gíra
beinskiptur. Eldsneytisnotkun 5,3
l/100 km. Koltvísýrungur CO2
139g/km.

2,0 Hdi dísil 163 hö 4 dyra
6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun 6,2 l/100 km.
Koltvísýrungur CO2 163g/km.

Sjáðu verðið: Kr. 3.590 þús.

Sjáðu verðið: Kr. 2.090 þús.

Sjáðu verðið: Kr. 3.450 þús.

Sjáðu verðið: Kr. 5.990.000

Frítt í stæði

Sjáðu verðið: Kr. 2.950 þús.

Sjáðu verðið: Kr. 3.990 þús.

Frítt í stæði

Frítt í stæði

Komdu í Brimborg, Bíldshöfða 8 og sjáðu það nýjasta frá París.
Farðu í Citroën C4 Comfort. Nú er gott að kaupa!

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000 | citroen.is
Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara, að auki er kaupverð háð gengi. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Citroën.
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Samvinna
markmiðið með starfseminni er
ekki hámörkun hagnaðar heldur að
bjóða bestu mögulegu þjónustu á
Skúli
sem lægstu verði til hagsbóta fyrir
Skúlason
félagsmenn.
formaður Kaupfélags
Tíminn vinnur með félögum sem
Suðurnesja
rekin eru með samvinnu að leiðarljósi, enda fákeppni oft vandamál
í örsmáum hagkerfum. Það er því
amvinna er hugsjón um samvinnu einstaklinga og samhjálp.
þörf fyrir samvinnustarf sem mótSamvinna er því andstæða skefjuvægi og til að treysta nærsamfélaglausrar sérhyggju. Áherslan er
ið. Samvinna er tæki gegn valdsamtakamáttur einstaklinga þar
þjöppun og fyrir lýðræði stuðlar
sem maðurinn situr í öndvegi en
hún að samfélagslegri samkennd,
fjármagn gert að þjóni þess. Samtrausti og samfélagslegri ábyrgð.
vinnufélög á íslandi hafa að mestu
Með sama hætti og í samvinnuverið neytendafélög eða
hreyfingu byggir félagsí framleiðslugeira. Víða
geirinn eða óarðsækni
erlendis eru þau starfgeirinn ekki á aðild fjárandi á öðrum sviðum eins
festa heldur á félagslegri
og heilbrigðisþjónustu,
þátttöku. Óarðsækni, non
Tíminn
barnagæslu, öldrunarprofit, byggir á félagslegþjónustu, útfararþjón- vinnur með
um gildum sem skipta
ustu, fjármálaþjónustu
miklu máli fyrir almenna
og sérfræði- og ráðgjaf- félögum sem
velferð og framfarir.
arþjónustu svo dæmi séu rekin eru
Á Íslandi eru skráð
tekin.
í kringum 12.000 samÍ Bandaríkjunum til með samtök og áhugafélög. Veiðidæmis hefur samvinnufélög eru um 158 í landrekstur dafnað vel, enda vinnu að
inu. Hér á landi eru í
viðbót sem tryggir frekar leiðarljósi …
kringum 68 sjálfseignarsamkeppni við stórfyrirstofnanir, rúmlega 80 líftækin sem með fákeppni
eyrissjóðir. Þá má nefna
eða einokunaraðstöðu hafa hreiðríþróttafélög, björgunarsveitir, stéttað um sig með græðgina að leiðararfélög, líknarfélög, trúfélög, listaljósi. Í Bandaríkjunum eru tugþús, menningar- og fræðslustofnanir,
undir samvinnufélaga með yfir 100
dvalarheimili, velferðarsamtök,
stjórnmálafélög og áhugamannamilljónir viðskiptavina og nokkur þeirra eru meðal 500 stærstu
samtök og hagsmunasamtök. Aðilar
fyrirtækja landsins. Tugir þúsunda
vinnumarkaðar og stjórnmálamenn
barna njóta þjónustu leikskóla sem
taka jafnan höndum saman og
þar eru reknir með samvinnuformi.
stofna svæðisbundin þróunarfélög
Hugsuðurinn og uppfinningamaðurog gera þróunaráætlanir byggðar
inn Benjamín Franklín var einn af
á slíkri samvinnu. Samvinnufélögstofnendum samvinnuhreyfingarin, sparisjóðirnir og lífeyrissjóðir
innar í Bandaríkjunum.
og fleiri rekstrarform bera svipuð
Hlut sinn í samvinnufyrireinkenni.
tæki eiga einstaklingarnir fyrir
Treystum samvinnu á sem flesthönd nærsamfélagsins og meginum sviðum.
Samvinnufélög
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Smokkurinn lengi lifi!
meiri virðingu. Hver vill í raun
smitast af kynsjúkdómi? Pillan er
góð til að koma í veg fyrir getnað,
en smokkurinn er eina getnaðarvörnin gegn kynsjúkdómum. Val
á getnaðarvörn skiptir því miklu.

Heilbrigðismál
Sigurlaug
Hauksdóttir
yfirfélagsráðgjafi á
sóttvarnasviði embættis
landlæknis

E

ins og margir hafa eflaust
tekið eftir þá hanga smokkaplaköt víða um land, í skólum,
félagsmiðstöðvum, á heilsugæslustöðvum, apótekum, bensínstöðvum og víðar. Á plakötunum er
fræga fólkið í dag að handleika
smokka. Gerð þessara plakata er
virðingarvert framtak þriggja
aðila sem langaði til að endurvekja gömlu smokkaplakötin með
fræga fólkinu hérna áður fyrr.
Eiga þeir þakkir skildar fyrir sitt
frumkvæði. Einnig er frábært
hve margir studdu við framtakið með fjárframlögum eða með
öðrum hætti. Mörgum er greinilega annt um kynheilsu landans
enda því miður ekki vanþörf á.

Sé barnið ekki dottið …
Ákjósanlegast væri að byrgja
brunninn og nota alltaf smokkinn sé maður ekki kominn í langvarandi samband. Þá dregur
verulega úr líkum á kynsjúkdómasmiti. Samanburðarrannsókn
(HBSC) á getnaðarvarnanotkun
10. bekkinga sýndi að hún er talsvert minni hér á landi en meðal
jafnaldra þeirra í öðrum Evrópulöndum. Það voru 2/3 sem notuðu
smokk við síðustu samfarir, 15%
pilluna, 4% aðrar getnaðarvarnir. Það sem var alvarlegast var
að 15% notuðu engar getnaðarvarnir og 5% rofnar samfarir,
sem telst ekki örugg getnaðarvörn. Við þurfum því svo sannarlega að taka okkur á í þessum
efnum og fara að sýna gúmmíinu

Sé barnið dottið …
Sem dæmi um kynheilsu landans
smitast sex einstaklingar á dag
af klamydíu, flestir á aldrinum
15-25 ára. Hæsta tíðni smitunar
er hér á landi á Norðurlöndunum.
Klamydían er lúmsk, því hún
er oftast einkennalaus en getur
valdið ófrjósemi taki maður ekki
lyf. Margir kynsjúkdómar eru

sjúkdómadeild Landspítalans,
A-1, á göngudeild smitsjúkdóma,
A-3, hvort tveggja í Fossvoginum,
eða fara til læknis á heilsugæslustöð. Panta þarf tíma og er greining og meðferð alvarlegustu kynsjúkdómanna að kostnaðarlausu.
Ekki þarf að panta tíma á síðdegisvöktum heilsugæslustöðva og á
læknavaktinni í Kópavoginum.
Hvað skiptir mestu? Sumir
nota sjaldan smokka því þeir
segja að smokkurinn sé dýr og/
eða að hann dragi úr næmni í
kynlífi. Það getur vafalaust verið
rétt. En er rétt að láta slíka þætti
ráða mestu og taka áhættuna á

Er ekki vel þess virði að velta fyrir sér
hvað í raun hindri mann í að nota smokkinn? Eru ástæður til að nota hann ekki?
Tannburstun fyrirbyggir tannskemmdir og smokkar
kynsjúkdóma. Við getum auðvitað sleppt hvoru
tveggja, en viljum við sitja uppi með afleiðingarnar?
eins og hún auðsmitanlegir og
einkennalausir. Flestir vita því
ekki um eigið smit og eru í góðri
trú um að allt sé í lagi. Í raun er
það bara eigin hegðun í kynlífi
sem getur sagt til um hvort leita
beri hjálpar eða ekki. Hafi maður
tekið séns eða er í vafa um smit er
því eina ráðið að leita til læknis
og fá úr því skorið. Óöryggið er
yfirleitt erfiðast.
Ábyrgð í eigin lífi og tillitssemi dregur úr líkum á því að
smita aðra. Oftast er hægt að fá
lækningu við kynsjúkdómum með
lyfjagjöf eða hjálp við að draga
úr einkennum þeirra. Margir
leita sér aðstoðar á Húð- og kyn-

því að fá kynsjúkdóma? Getur
neysla af einhverju tagi og/eða
feimni við að setja mörk gert
mann kærulausari en ella? Er
ekki vel þess virði að velta fyrir
sér hvað í raun hindri mann í að
nota smokkinn? Eru ástæður til
að nota hann ekki? Tannburstun fyrirbyggir tannskemmdir
og smokkar kynsjúkdóma. Við
getum auðvitað sleppt hvoru
tveggja, en viljum við sitja uppi
með afleiðingarnar?
Ég hvet skóla, foreldra og ekki
síst unga fólkið til að nýta sér
plakötin til umræðu um gildi
smokksins, um það hvað sé í raun
gott kynlíf.
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Ný menntastefna Samfylkingarinnar
Menntamál
Skúli
Helgason
alþingismaður

S

amfylkingin samþykkti framsækna umbótastefnu í menntamálum á nýafstöðnum landsfundi.
Markmið hennar er að íslenskir
nemendur standi jafnfætis nemendum í nágrannalöndum okkar
og njóti menntunar sem veiti góðan
undirbúning fyrir fjölbreytt störf
að námi loknu.
Þar er talsvert verk að vinna
því rannsóknir sýna að þrátt fyrir
að Íslendingar verji tiltölulega
miklu fjármagni til menntamála
er almennt menntunarstig þjóðarinnar hið lægsta meðal ríflega 30
ríkja OECD og brottfall úr framhaldsskóla með því hæsta sem
þekkist í Evrópu. Framlög til framhaldsskóla og sérstaklega háskóla
eru langt undir meðaltali OECD.
Hér þarf að bregðast skjótt við
með heildstæðri áætlun í menntamálum sem tryggir samhengi
milli skólastiga, eykur vægi verkog tæknigreina og eflir háskólastigið með auknum framlögum til
kennslu og stóraukinni samvinnu,
verkaskiptingu og jafnvel sameiningu háskóla. Þá þarf að efla
verulega rannsóknir með auknum
framlögum til samkeppnissjóða.

Stjórnarskrárvarinn réttur
Í 76. grein stjórnarskrárinnar er
áréttað að öllum skuli tryggður með
lögum réttur til almennrar fræðslu
og menntunar við sitt hæfi. Ljóst er
að menntakerfi þar sem um 30%
nemenda hverfa frá námi án brautskráningar stenst ekki þær kröfur
sem stjórnarskráin setur hvað

þetta varðar. Mikilvægt er því að
laga menntakerfið að þörfum nemenda með það að markmiði að virkja
hæfileika allra en gefast ekki upp
fyrir þeirri staðreynd að nemendur
eru ólíkir og hæfileikar þeirra eru
á mismunandi sviðum. Enginn vafi
er t.d. á því að vægi verklegs náms
hefur verið of lítið í íslensku skólakerfi og það á vafalítið stóran þátt í
miklu brottfalli hér á landi.
Samfylkingin vill skoða sérstaklega hvernig megi innleiða á jafnræðisgrunni árangursríkar leiðir
til að þjóna nemendum með mismunandi þarfir, svo sem bráðgerum nemendum og þeim sem glíma
við náms- eða hegðunarerfiðleika.

Samstarf ríkis og sveitarfélaga
um framhaldsskóla
Samfylkingin vill auka samfellu
leik-, grunn- og framhaldsskóla
þannig að gæði og skilvirkni menntunar og skólakerfis verði sem mest.
Brýnt er að auka samstarf ríkis og
sveitarfélaga um starfsemi framhaldsskólans og hvetur Samfylkingin til víðtækrar umræðu um kosti
þess og galla að flytja framhaldsskólann til sveitarfélaga. Ljóst er
að skoðanir eru mjög skiptar í því
efni og er því nauðsynlegt að greina
vandlega alla kosti áður en menn
komast að niðurstöðu.
Átak gegn brottfalli
Stefna ber að því að hlutfall þeirra
sem ekki hafa lokið viðurkenndu
starfs- eða framhaldsskólanámi
lækki úr 30% í 10%. Þar er grundvallaratriði að efla og styrkja
starfsnám, m.a. með þróun styttri
námsbrauta og auknu samstarfi
skóla og atvinnulífs.
Samfylkingin leggur áherslu á
aukna fjölbreytni námsframboðs
og aukið vægi list- og verkgreina
innan allra skólastiga. Nauðsynlegt

er að styðja sérstaklega við fagmenntun kennara og námsráðgjafa
í raun- og tæknigreinum og setja
markið á að styrkja raungreinamenntun íslenskra grunnskólabarna. Aukin áhersla á nýsköpunarmennt og frumkvöðlafræðslu er
ein leið að þessu marki.

um hagkvæmni. Hér þarf þó að
hafa í huga samfélagslegt hlutverk
háskólastofnana í landinu, sem m.a.
tryggja framboð háskólanáms og
rannsókna í heimabyggð.

Efling samkeppnissjóða
Samfylkingin vill auka verulega
framlög til samkeppnissjóða á
Aukið samstarf
Íslandi enda eru þeir árangursríkog sameining háskóla
asti farvegur fyrir stuðning við
Samfylkingin vill efla háskólastarf
vísindarannsóknir í landinu. Stefna
í landinu með áherslu á kennslu og
ber að því að framlög til rannsókna
rannsóknir sem standast alþjóðlegog þróunar nái 4% af landsframar gæðakröfur. Hækka þarf framleiðslu árið 2020. Brýnt er að rannlög til háskóla, en Ísland rekur nú
sóknasjóðir í sjávarútvegi og landlestina innan OECD þegar skoðuð
búnaði sameinist Rannsóknasjóði
eru framlög til háskólamenntunog/eða Tækniþróunarsjóði með
ar sem hlutfall af þjóðþað fyrir augum að samarframleiðslu á mann.
ræma gæðamat, fjárSamfylkingin vill huga
mögnun og eftirfylgni
að stofnun samstæðu
með vísindarannsóknum
allra háskóla í landinu, Samfylkingin á Íslandi.
opinberra sem einkaBætt þjónusta LÍN
rekinna, með það fyrir vill að hluta
augum að auka samstarf námslána
Mikilvægt er að gera
úrbætur á fyrirkomuog verkaskiptingu þeirra
á milli, draga úr offram- verði breytt
lagi námslána á Íslandi,
boði á hliðstæðu námi og
taka upp að nýju samgreina hagkvæmni ein- í styrk ef
tímagreiðslur og tryggja
stakra sameiningarkosta. lánþegi
að framfærslulán LÍN
verði jafnhá atvinnuSkref á þeirri leið væri
leysisbótum til þess að
að setja á fót sjálfstæða klárar námið
fólk til náms.
háskólanefnd sem myndi
sitt innan til- hvetja
Samfylkingin vill að
leggja fram tillögur um
hluta námslána verði
aukið samstarf háskóla, skilins tíma.
skoða leiðir til að sambreytt í styrk ef lánþegi
ræma rekstrarform og
klárar námið sitt innan
fjármögnun háskólanna,
tilskilins tíma.
meta hvort flokka eigi háskóla í
Eitt verðugasta verkefnið er
rannsóknaháskóla og fagháskóla,
síðan að samþætta áherslur í
hvernig megi samnýta búnað og
menntamálum og atvinnumálum,
aðstöðu til kennslu og rannsókna
því leiðin til verðmætasköpunar
o.s.frv. Mikilvægt er að styrkja
í framtíðinni felst ekki síst í að
stöðu Háskóla Íslands sem öflugs
mennta fólk til starfa í greinum
rannsóknarháskóla og vilji er til
sem nú vaxa hröðum skrefum, t.d.
að sameina opinbera háskóla, ef
hugverkaiðnaði, skapandi greinum
sýnt er að það eykur gæði kennslu
og greinum sem byggja á orku- og
umhverfistækni.
og rannsókna og uppfyllir kröfur
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Hagfræðingar andskotans
Ég var ákaflega undrandi á
fréttamati RÚV í gærkvöldi
þar sem fram kom að helsta
atriði ráðstefnunnar í gær um
stöðu efnahagsmála hefði verið
að krónan væri bjarghringur
Íslands, auk þess að fyrirlesarar
væru furðu lostnir yfir því að
Íslendingar vildu skipta henni út
fyrir evru.
Ég sat ekki þessa ráðstefnu, var
fastur í vinnu, en vitandi hverjir
voru á mælendaskrá var ég viss
um að fyrirlesarar væru ekki
allir sömu skoðunar. Ég veit
það núna að það voru Mr. Wolf
og Krugman sem dásömuðu
krónuna ekki aðrir.
Það er rétt krónan er fín fyrir
skuldlaust efnafólk, krónan
gerir það reglulega ríkara með
stórkostlegum eignatilfærslum
sem gerðar eru með gengisfellingum, þetta sjónarmið virðist
fréttastofa RÚV styðja umfram
önnur.
Reyndar finnst mér þessir menn
tala eins og á Íslandi hafi ekki
verið líf fyrir Hrun. Þeir töluðu
heldur ekki um hversu stóran
þátt krónan átti í hamförum
heimilanna. Þeir fjölluðu ekki
um hvers vegna tugþúsundir
Íslendinga töpuðu öllu sem þeir
áttu og stóðu þar að auki frammi
fyrir ókleifu skuldafjalli. Hvers
vegna stendur íslenskur almenningur mun verr eftir efnahagshrunið en t.d. almenningur í
Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi já
og jafnvel Írlandi.
Þeir töluðu eins og líf hefði
byrjað á Íslandi 1. nóv. 2008
með öll mælitæki núllstillt.
http://gudmundur.eyjan.is
Guðmundur Gunnarsson
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Á HÓLMGÖNGUSTAÐ Atburðarás Einvígisins hverfist um heimsmeistaraeinvígið í skák 1972, þegar Bobby Fischer og Boris Spasskí mættust í Laugardalshöll og kastljós umheimsins beindist að Íslandi. Arnaldur segist
hafa þurft að leggja á sig meiri undirbúningsvinnu fyrir þessa bók en aðrar og kynnti sér meðal annars starfsaðferðir lögreglunnar á 8. áratugnum, einvígið sjálft og sögu berklaveikinnar á Íslandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég skrifa alvöru bókmenntir
Einvígið, fimmtánda skáldsaga Arnaldar Indriðasonar, kemur út á þriðjudag. Þar víkur sögunni að Marion Briem, lærimeistara
Erlends rannsóknarlögreglumanns, sem margir telja dáinn eftir síðustu bók. Í samtali við Bergstein Sigurðsson ræðir Arnaldur
örlög Erlends, fylgifiska frægðarinnar og vandann við að skrifa bók um persónu sem enginn veit hvort er karl eða kona.

Ú

tlendingar spyrja
mig stundum hvort
ég dragi ekki upp
óþarf lega dökka
mynd af Íslendi ng u m í bók u m
mínum,“ segir Arnaldur Indriðason rithöfundur, sem hefur sérhæft sig í sögum af glæpum. „Ég
hef svarað því til að Íslendingar
séu fullfærir um það sjálfir og
þurfi enga hjálp frá mér í þeim
efnum,“ bætir hann við og hlær.
Umræðuefnið er nýafstaðin
Bókamessa í Frankfurt, þar sem
Arnaldur hélt opnunarerindi, og
velgengni bóka hans á erlendri
grund. Hann hefur selt sex og
hálfa milljón eintaka erlendis
undanfarin ár og um 300 þúsund
eintök hér heima, sem er afrek út
af fyrir sig. Hann hefur nú sent
frá sér bók á ári fimmtán ár í
röð og verið áskrifandi að efsta
sæti metsölulistans fyrir hver jól
undanfarinn áratug.
Tilefni viðtalsins er einmitt
fimmtánda skáldsaga hans, Einvígið, sem kemur út á þriðjudag – 1. nóvember, eins og aðrar
bækur hans. Hér bregður Arnaldur sér aftur í tímann, til ársins 1972 nánar tiltekið, þegar
heimsmeistaraeinvígi Bobby
Fischer og Boris Spassky var háð
í Laugardalshöll. Unglingspiltur
er stunginn til bana í Hafnarbíói í aðdraganda skákeinvígisins. Marion Briem, sem lesendur Arnalds kannast við úr fyrri
bókum hans, tekur að sér rannsókn málsins og fljótlega berast
böndin að einvíginu, sem hefur
gert Ísland að miðdepli heimsins
í skamma stund.

Er Erlendur dáinn?
Áður en lengra er haldið verður þó
ekki komist hjá því að staðnæmast
við endalok síðustu bókar, Furðustranda, og spyrja að því sem allir
sem lásu bókina vilja vita: Er
Erlendur Sveinsson rannsóknarlögreglumaður, höfuðpersóna flestra
bóka Arnalds og lykillinn að vinsældum þeirra, dáinn?
„Það verður hver og einn að lesa
í það,“ segir Arnaldur. „Ég skrifaði bók um hann, sem gerðist fyrir
austan. Hún endar eins og hún
endar og ég hef sáralitlu við það
að bæta. Ég hef síðan komist að því
að sumir halda að hann sé dáinn en
jafn margir virðast halda að hann
sé lifandi. Svarið liggur í Furðuströndum fyrir hvern og einn að
uppgötva.“
Kynlaus aðalpersóna
Í Einvíginu koma saman tvær hugmyndir sem hafa blundað með Arnaldi lengi, annars vegar að skrifa
bók um Marion Briem, lærimeistara Erlendar í lögreglunni, sem og
sögu heimsmeistaraeinvígisins í
skák.
„Ég er búinn að skrifa sögu allra
í þessu rannsóknarlögregluteymi
Erlends, nema Marion,“ segir hann.
„Til þess þurfti ég að fara aftur
í tímann og þá kom ég að árinu,
1972, sem var ansi merkilegt út af
einvíginu og gerir okkur á litlum
tímapunkti að miðju heimsins.
Hingað streymdi fólk og við komumst í fréttirnar. Mér fannst þetta
bjóða upp á ansi marga möguleika
og ákvað því að staðsetja söguna
þar. Kalda stríðið var í hámarki,
streitan á milli austurs og vesturs
var mikil og og öll sú taugaveiklun

kom síðan berlega í ljós í þessu einvígi. En sagan er um margt fleira.
Á einum stað í bókinni segir að við
heyjum öll okkar einvígi, svo titillinn hefur líka breiðari skírskotun.“
Eitt af sérkennum persónunnar
Marion er að aldrei hefur komið
fram hvort hún er karl eða kona
og Arnaldur hefur leikið sér að því
að ýja að hvoru tveggja. Á því er
engin breyting í Einvíginu, hvergi
í bókinni kemur ótvírætt fram af
hvaða kyni aðalpersónan er. Sjálfur segir Arnaldur það ekki einu
sinni skýrt í sínum huga.

Vífilsstöðum og í Kolding í Danmörku. Arnaldur segir að líklega
hafi engin af fyrri bókum hans
útheimt jafn mikla rannsóknarvinnu og undirbúning.
„Ég hafði mikinn áhuga á að
skrifa um þetta tímabil, upphaf áttunda áratugarins, sem var mikið
breytingaskeið fyrir okkur. Það
var heilmikið að gerast í menningu
og listum, Breiðholtið að byggjast
upp og síðan auðvitað þetta einvígi.
Ég er sagnfræðimenntaður og hef
mjög gaman af því að velta fortíðinni fyrir mér en þetta er líka

Ég veit það ekki enn þá hvort
Marion er karl eða kona. Í bókinni er ýmislegt gefið í skyn í
báðar áttir. Það var mjög erfitt að skrifa heila
bók þar sem aðalpersónan er í rauninni kynlaus, en að sama skapi afskaplega skemmtilegt.
„Ég veit það ekki ennþá hvort
Marion er karl eða kona. Í bókinni
er ýmislegt gefið í skyn í báðar
áttir. Það var mjög erfitt að skrifa
heila bók þar sem aðalpersónan er í
rauninni kynlaus, en að sama skapi
afskaplega skemmtilegt. Ég vona
bara að lesendur geri upp sinn
eigin hug um það.“

Mesta rannsóknarvinnan hingað til
Einvígið er margslungin bók
og þótt hún gerist 1972 teygir hún anga sína allt aftur til
kreppuáranna, á berklahælin á

saga um Marion, sem kemur í ljós
að var berklasjúklingur og átti sér
sérkennilegan uppruna. Mér fannst
spennandi að blanda þessu tvennu
saman; byrja á því að fara aftur til
1972 og síðan enn lengra til að kafa
dýpra í aðalpersónuna.
Ég þurfti því að skoða alls konar
hluti í sambandi við þessa bók,
starfsumhverfi lögreglunnar á
þessum tíma, skákeinvígið sjálft,
sögu berklasjúklinga á kreppuárunum. Ég fór meðal annars til
berklahælisins í Kolding í Danmörku, sem er lúxushótel í dag. Það

fór talsverður tími í þetta en það er
svo gaman að leita aftur; kynna sér
tíðaranda og andrúmsloft og segja
frá því í sögu, án þess að ég vilji
festa mig of mikið í einhverjum
veruleika heldur nota skáldaleyfið
eins og ég get.“
Einn hluta bókarinnar viðurkennir Arnaldur að byggja sjálfum sér, það er allt að því þráhyggjukenndan bíóáhuga einnar
persónunnar.
„Ég var bíósjúkur og fór á allar
myndir sem voru sýndar; margar
oftar en einu sinni, stundum með
félögum mínum, stundum einn. Oft
fór ég á fimm-sýningarnar, eins og
persónan í bókinni, þá var meira
næði og maður gat valið sér sæti. Ég
var ellefu ára árið 1972, þetta var
sá tími þegar maður fór að vakna
til vitundar um heiminn og hann fór
að stækka. Mér fannst mjög gaman
að rifja þetta upp og fletti til dæmis
upp á gömlum bíóauglýsingum og
Undir urðarmána með Gregory
Peck var einmitt sýnd í Hafnarbíó
á þessum tíma, eins og kemur fram
í bókinni.“

Auðvelt að týna sér í sviðsljósinu
Arnaldur gefur sjaldan færi á
löngum viðtölum. Síðast var rætt
við hann í þessu blaði fyrir fimm
árum, í tilefni Konungsbókar.
Þá var hann löngu búinn að festa
sig í sessi sem vinsælasti rithöfundur landsins og farinn að njóta
þó nokkurrar velgengni erlendis. Í millitíðinni hefur vegur hans
vaxið gífurlega, bækur hans seljast
í milljónum eintaka, hann er orðinn
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Kynningartilboð
um helgina á
BUZIL hreinsivörum

www.expo.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillu og/ eða myndabrengl.

Sérfræðingur frá Ræstivörum
kynnir Buzil hreinsivörurnar í
BYKO Breidd frá kl. 12 – 14 í dag.

40% meira endurkast!
Kaffi og kaka

199 kr.
Pizza og gos

199 kr.

Ódýrt og gott í Kaﬃhorninu
alla helgina!

Kynningartilboð alla helgina á
Light & Space málningu sem
endurkastar birtu allt að 40%
meira en venjuleg málning.
Kristján Sveinsson, málarameistari,
kynnir nýju málninguna í
BYKO Breidd í dag frá kl. 12 – 15.
Sadolin Light & Space er umhverfisvæn
málning og uppfyllir kröfurnar um
EU Blómið og Svansmerkið.
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að stofnun í íslensku bókmenntalífi
og nafn hans að hálfgerðu vörumerki. Hvaða áhrif hefur „Arnaldsiðnaðurinn“ á höfundinn?
„Ég er alltaf að reyna að halda
þessu frá mér. Það eina sem ég hef
áhuga á er að skrifa, segja mínar
sögur. Þetta hefur hlaðið gríðarlega utan á sig en ég vil helst fá að
vera í friði og fá næði. Auðvitað er
afskaplega gaman að bækurnar séu
svona vinsælar og þýddar á mörg
tungumál. Ég reyni að fylgjast með
þar sem þær koma út og er í sambandi við útgefendur. Ég hef aftur
á móti dregið mjög mikið úr ferðalögum, rétt eins og ég hef dregið
mikið úr viðtölum. Ég held að það
sé nefnilega mjög auðvelt að týnast
í þessu; leggjast í ferðalög, liggja á
hótelum og njóta sviðsljóssins. Það
vekur hins vegar engan áhuga hjá
mér, kannski vegna þess að ég byrjaði svo seint að skrifa. Ef ég væri
tuttugu árum yngri hefði þessi lífsstíll kannski freistað mín en ég er
einfaldlega kominn á þann aldur að
það höfðar ekki svo mikið til mín.“
Hann segist enn finna fyrir sömu
ástríðu gagnvart skriftunum og
áður.
„Sem betur fer, já. Það held ég
að helgist af því að ég hef náð að
halda þessu algjörlega aðskildu og
gætt þess að gefa mér tíma til að
einbeita mér að bókunum. Öðruvísi
hefði ég ekki getað skrifað eina bók
á ári í fimmtán ár, það kostar þetta.
Einsemdin er höfundinum svo dýrmæt, án hennar gerist ekkert. Að
geta setið við tölvuna, einn með
sína sögu, það er draumurinn.“

Fæst við alvöru skáldskap
Arnaldi er einatt hrósað fyrir
hversu gott vald hann hefur á
glæpasagnaforminu, svo gott að
mati sumra gagnrýnenda að nú sé
orðið tímabært að hann
taki sig til og skrifi
„hefðbundna“ – með
öðrum orðum „alvöru“
– skáldsögu. Þessi
umræða hefur ekki
farið framhjá Arnaldi,
sem þykir heldur lítið
gert úr glæpasagnaforminu.
„Mér finnst þetta satt
að segja heldur hlægileg umræða. Auðvitað
yddast maður með
hverri bók, ég vona að
minnsta kosti að ég sé
að skána sem höfundur.
Ég hef aldrei litið á það
sem ég hef verið að gera
sem annað en hreinar
og klárar bókmenntir –
„alvarlegar bókmenntir“, eins og það er stundum kallað. Þær eru inni
í þessu glæpasagnaformi og ég er mjög
sáttur við það. Ég komst
að því fljótlega eftir að
ég fór að skrifa að það
á furðu vel við mig að
búa til gátur; að setja upp mál sem
lesendur vilja vita meira um. Og ég
nýt þess einlæglega. Ég blæs á alla
umræðu um að ég eigi að færa mig
yfir í alvöru skáldskap, ég fæst við
hann nú þegar.“
Bækur Arnaldar fjalla enda
sjaldnast um glæpi sem slíka, heldur notar hann glæpasöguna til að
bregða ljósi á önnur málefni, samfélagsmein og mannlegar tilfinningar.
„Ég hef engan áhuga á íslenska
glæpaheiminum. Það sem ég hef
áhuga á er áfallið sem glæpurinn
veldur í lífi fólks; missirinn sem af
honum hlýst, reiðin og hefndin. Ég
er miklu frekar að fjalla um þessar
stóru tilfinningar en einhver glæpaplott. Mér er nokkuð sama þótt
lesandi komist að því hver morðinginn er um miðja bók, ef ég fæ bara
að segja mína sögu.“

„skýjaborgir frjálshyggjunnar“.
„Ég leit lengi á Erlend sem mótefni við því sem var að gerast; að
við ættum aðeins að hægja á okkur
og huga að því hvar við værum
og hvaðan við erum komin. Við
vorum bændasamfélag, sem þar
til fyrir nokkrum áratugum var
bláfátækt, en verðum á örskömmum tíma ein ríkasta þjóð heims. Í
kjölfarið ætlum við að kenna heiminum kaupsýslu og úr verður bóla
sem springur. Enginn vissi hvaðan
peningarnir komu og enginn veit
hvert peningarnir fóru en eftir sitjum við í rústum einhverrar frjálshyggju. Auðvitað er þetta að mörgu
leyti óskiljanlegt. Í bókum mínum
hef ég hins vegar alltaf verið að
leita aftur til einfaldari tíma, sem
Erlendur stendur fyrir. Ég er líka
að gera það í þessari bók, að leita að
einhverjum einfaldari sannleik um
lífið. Þetta var orðið allt of tryllt.“
Spurður hvort hann ætli að
skrifa meira um hrunið og afleiðingar þess segist Arnaldur sjálfsagt eiga eftir að gera það.
„Við erum í sjálfu sér enn inni í
storminum og sjáum ekki alveg út
ennþá, svo ég veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér með það. En
þetta eru erfiðir tímar og það er
margt söguefnið.“

Skilur reiðina í samfélaginu
Hvernig upplifir Arnaldur sjálfur
ástandið á Íslandi í kjölfar hruns?
„Ég hef í sjálfu sér ekki haft
mikinn áhuga á íslenskri pólitík,
mér finnst hún leiðinleg. Það er
aftur á móti enn mikil reiði í samfélaginu og ég skil ekki af hverju
ekki hefur verið reynt að sefa hana
á markvissari hátt. Reiðin stafar að
hluta til af stöðu heimilanna í kjölfar hrunsins, sem er mjög slæm,
og svo auðvitað vegna þess að það
virðist ganga mjög hægt að draga
menn til ábyrgðar. Ég, eins og hver
annar Íslendingur,
fylgist með því sem
er að gerast og skil
þá reiði.“
Bækur Arnaldar
hafa sem fyrr segir
selst í milljónum
eintaka og hann
fyrir vikið stórefnast. Hvaða áhrif
hefur það haft á
hann? Finnst honum
hann vera í verri
aðstöðu til að gagnrýna efnishyggju í
ljósi þess að hann
hefur auðgast?
„Ég hef efnast
eingöngu út á sölu
bóka minna og það
hefur ger t mér
kleift að sinna ritstörfunum alfarið.
Það er það eina sem
ég hef nýtt mér í
sambandi við þessar breyttu aðstæður. Ég hef frið til
að vinna að bókum
mí num en áður
þurfti ég að vinna tvö störf.“
Arnaldur segir það ekki fara í
taugarnar á sér að athyglin sem
beinist að honum snúi ekki síður að
sölutölum og peningum en sjálfum
ritverkunum.
„Þessi umræða er skiljanleg á
sinn hátt, það eru ekki margir rithöfundar í þessari stöðu sem ég er
í. Þetta er vissulega einhver leiðinlegasta umræða sem ég get hugsað
mér en hún er fylgifiskur þess að
maður selur margar bækur.“

Það er aftur
á móti enn
mikil reiði í
samfélaginu
og ég skil ekki
af hverju ekki
hefur verið
reynt að sefa
hana á markvissari hátt.

Mótefni við trylltum tíðaranda
Í bókunum birtist oft lágstemmd
en beinskeytt ádeila á íslenskan
tíðaranda og í Svörtuloftum var
útrásarbraskið tekið markvisst
fyrir. Sjálfur dró Arnaldur ekki dul
á það í viðtali árið 2006 að sér hugnaðist ekki efnishyggjan, sem var
allsráðandi, og í opnunarræðu sinni
á bókamessunni í Frankfurt gagnrýndi hann það sem hann kallaði

Les aldrei eigin bækur
Hjá Arnaldi er hver dagur öðrum
líkur, fyrir utan sumrin, þegar
hann leyfir sér að taka langt frí og
ferðast um landið. Þar fyrir utan
er hann rútínumaður, er sestur við
tölvuna klukkan níu að morgni. Í
hádeginu les hann í einn til einn og
hálfan tíma; Skagfirðingabók, Stefan Zweig, ljóð, Tinna og allt þar á
milli, áður en hann sest aftur við
tölvuna og vinnur fram eftir degi.
Hver bók byrjar á stórri hugmynd –
heimilisofbeldi, Austur-Þýskaland,
skákeinvígi – sem hann síðan býr
til aðstæður í.
„Ég veit yfirleitt ekki hvernig
bókin endar þegar ég sest niður og
byrja á henni. Oft kvikna persónur
í miðri sögu sem ég sníð til og reynast hafa mikið vægi þegar upp er

staðið. Dag eftir dag, þegar maður
situr við, kvikna svo allar þessar
milljón litlu hugmyndir sem gera
bók að bók. Það er það sem gerir
þetta starf svo skemmtilegt; maður
er alltaf að uppgötva eitthvað sem
maður vissi ekki að maður ætlaði
að skrifa um. Svo veit maður aldrei
hvort maður nái á annað borð að
klára sögu eða verði ánægður með
hana þegar henni er lokið. Segjum
sem svo að manni takist það, þá
taka við kannski þrír til fjórir mánuðir í að skoða hana, laga, bæta við
og taka úr.“
Hann hefur þó aldrei lent í því að
þurfa að kasta handriti sem hann
er langt kominn með. „Nei, en það
hefur komið hik á mann og ýmislegt hefur þurft að hugsa upp á nýtt
en sem betur fer hefur mér alltaf
tekist að klára bók.“
Þegar bókin er komin út lítur
hann svo á að hann hafi lokið sínu.
Hann hefur aldrei lesið eigin bók
eftir að hún er útgefin.
„Ég veit ekki hvers vegna; ég gef
mér bara ekki tíma til þess og hef í
sjálfu sér ekki mikinn áhuga á því.
Maður hefur lifað svo lengi með
þessum verkum og undir lokin er
óneitanlega komin þreyta í mann.
Þegar bókin er komin út þá einfaldlega snýr maður sér að öðru.
Það kemur fyrir að ég lesi einstaka
hluta, málsgreinar sem ég man að
voru mér að skapi, en aldrei heila
bók.“
Hann segir enga sérstaka ástæðu
fyrir því að 1. nóvember hafi orðið
fyrir valinu sem fastur útgáfudagur. „Ég er að minnsta kosti búinn að
steingleyma því, þessi dagur hefur
ekki neitt tilfinningagildi fyrir
mig þannig séð. Þetta er heppi-

legur tími til að setja bók á markað fyrir jólavertíðina og bara hefð
sem myndaðist. Mér finnst gott að
halda í hefðir.“

Stoltastur af Konungsbók
Spurður hvort hann sé stoltari af
einhverri einni bók en annarri
nefnir hann Konungsbók.
„Það er bók sem ég hafði mikla
ánægju af að skrifa og kynna mér
þá hluti sem koma við sögu í henni.
Ég er sérlega stoltur af því að hafa
tekist að koma hápunkti sögunnar í Gullfoss á siglingu sinni til
Íslands eftir að Halldór Laxness
fékk tilkynninguna um Nóbelinn.
Það eru svona hlutir sem maður
hefur gaman af, þótt aðrir hafi
það kannski ekki. Þetta er það
sem skáldsagan gefur manni; það
er hægt að leyfa sér svo margt og
leika sér með veruleikann með því
að snúa aðeins upp á hann.“
Konungsbók tileinkaði hann
föður sínum, Indriða G. Þorsteinssyni, á sínum tíma og hefur áður
rætt hversu mikil áhrif hann hafi
haft á sig. Fyrr á árinu kom skáldsagan 79 af stöðinni eftir Indriða
út í Þýskalandi og hefur hlotið lofsamlega dóma, sem er Arnaldi ekki
lítið ánægjuefni.
„Þýskir gagnrýnendur hafa tekið
bókinni fagnandi, sem er merkilegt í ljósi þess að bókin er skrifuð 1955. En hún á greinilega ennþá
erindi ekki síður erlendis en hér og
hefur sitt að segja nýjum lesendum. Það er mjög ánægjulegt að
verða vitni að því.
Það er hins ekki bara bókin hans
pabba sem gerir það gott; það er
með ólíkindum hversu mikið er
að koma út af íslenskum bókum í

Þýskalandi. Tækifærin sem það
felur í sér eru mikil, ekki bara þar
í landi heldur víðar. Ég þekki það
sjálfur, því eftir að byrjað var að
gefa út bækurnar mínar í Þýskalandi fyrir um áratug opnaði það
aðrar dyr og mörg önnur lönd bættust í hópinn.“

Rithöfundar láti ekki segja sér fyrir
verkum
Íslenska glæpasagan hefur fest sig
svo rækilega í sessi að það er auðvelt að gleyma hversu ungt þetta
form er; að ekki er nema hálfur
annar áratugur síðan það var álitið ómögulegt að semja trúverðuga íslenska glæpasögu. Arnaldur
hefur verið í lykilhlutverki í þeirri
þróun. Spurður hvaða þýðingu hann
telji glæpasöguna hafa haft fyrir
íslenskt bókmenntalíf hugsar hann
sig um.
„Mér dettur í fljótu bragði tvennt
í hug. Í fyrsta lagi hafa glæpasögurnar náð miklum vinsældum, ekki
bara sögunar mínar heldur annarra
líka. Þær hafa vakið áhuga á lestri
og íslenskum bókmenntum, ekki
síst meðal ungs fólks. Það hlýtur
að vera fagnaðarefni.
Í öðru lagi hefur velgengni glæpasögunnar opnað á þá hugmynd að
allt sé mögulegt. Það eru engin takmörk, rithöfundar geta leyft sér að
skrifa um hvað sem er. Ég man hvað
það var talið bjánalegt í fyrstu að
skrifa glæpasögu á Íslandi. Rannsóknarlögreglumaður sem heitir
Erlendur, það þótti ekki lítið asnalegt. Þetta sýnir að rithöfundar eiga
ekki að láta segja sér fyrir verkum.
Það á enginn að ákveða fyrir mann
hvað er hægt að skrifa um og hvað
ekki.“
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Níu ára stríði í Írak að ljúka
Barack Obama tilkynnti fyrir skemmstu að allt herlið Bandaríkjanna yrði flutt burt frá Írak fyrir árslok. Stríðið hefur staðið í tæp
níu ár, hundruð þúsunda hafa fallið og kostað Bandaríkjamenn hundruð milljarða dala. Þorgils Jónsson rifjar upp Íraksstríðið.

N

ok k u r t í m a mót
urðu fyrir síðustu
helgi þegar Barack Obama Bandaríkjaforseti lýsti
því yfir að frá og
með næstu áramótum yrði herafli Bandaríkjanna alfarinn út
úr Írak, eftir nær níu ára stríðsrekstur. Hermennirnir 39.000
sem nú eru í landinu verða komnir heim „í tæka tíð fyrir jólin“ eins
og Obama sagði, og aðeins nokkrir tugir hermanna verða eftir til
að verja sendiráðið í Bagdad. Þess
utan verða þó enn á sjötta þúsund
öryggisverktaka sem munu sjá um
að verja aðra bandaríska borgara, fyrirtæki og stofnanir í Írak
framvegis.
Í ávarpi sínu minntist Obama
ekki einu orði á að sigur hefði
unnist, enda hefur stríðið reynst
myllusteinn um háls Bandaríkjanna. Ekki er nóg með að það hafi
skaðað ímynd Bandaríkjanna á
alþjóðvettvangi varanlega; það
kostaði ríkissjóð mörg hundruð
milljarða dala og síðast en ekki
síst hafa tugir eða hundruð þúsunda karla, kvenna og barna látið
lífið í þessum darraðardansi.

Andstaða við innrás
Þetta átti ekki að vera neitt mál.
George W. Bush og stjórn hans
héldu því fram að Saddam Hussein, forseti Íraks, hefði verið með
í ráðum við undirbúning árásanna 11. september 2001 og ætti
gjöreyðingarvopn sem hann væri
reiðubúinn að nota. Hann væri
nú að viða að sér efniviði í kjarnorkuvopn og því þyrfti að stöðva
hann með öllum tiltækum ráðum,
áður en hann næði að valda tjóni.
Þessi stefna fyrirbyggjandi
hernaðaraðgerða hefur síðan verið
kennd við Bush.
Árslok 2002 einkenndust af
hörðum deilum á alþjóðasviðinu, þar sem bandarísk stjórnvöld reyndu að fullvissa önnur
ríki um að innrás Í Írak væri eina
svarið. Þeir fengu hins vegar ekki
sama hljómgrunn og fyrir innrás í Afganistan rúmu árið áður.
Í því tilfelli var takmarkið ljóst og
samúð heimsins var með Bandaríkjunum.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fékkst ekki til að samþykkja
harðari aðgerðir gegn Írak en óháð
vopnaeftirlit og það þótti Bush
ekki nóg.
Andstaða var mikil, jafnvel
meðal lykilríkja í NATO, en einnig meðal almennings sem safnaðist
saman í milljónatali í borgum um
allan heim hinn 15. febrúar 2003.
Leifturstríð og sigurvíma
Það reyndist þó vera til lítils vegna
þess að hinn 19. mars hófst innrásin í Írak, þar sem Bandaríkin, Bretland, Pólland og Ástralía sendu um
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Á HEIMLEIÐ Bandarískir hermenn á leið upp í flutningavél og burt frá Írak. Obama Bandaríkjaforseti tilkynnti fyrir skemmstu að

allur herafli yrði farinn heim fyrir áramót fyrir utan nokkra tugi sem myndu sinna öryggisgæslu við sendiráðið í Bagdad. Stríðið í
Írak hefur staðið í tæp níu ár og kostað um 4.500 hermenn Bandaríkjanna lífið.
NORDICPHOTOS/AFP

manna létu lífið í mánuði hverjum
í óvægnum hjaðningavígum.

MANNFALL Í ÍRAKSSTRÍÐINU
Íraski herinn og
öryggissveitir: 17.000

Verktakar: 1.500

Íraskir vígamenn: 26.320
Heildarfjöldi
látinna í stríðsátökum frá innrásinni
í mars 2003: Minnst
182.610 manns

Almennir íraskir
borgarar: 103.000
til 113.000

Her Saddams: 30.000

Hermenn bandamanna: 4.802
Þar af 4.484 Bandaríkjamenn
HEIMILDIR: IRAQBODYCOUNT.COM, ICASUALTIES.COM, AP

Erfitt er að segja með vissu hversu margir hafa látist af orsökum sem mætti tengja Íraksstríðinu ef taldir eru með almennir borgarar sem létust vegna skorts á læknisþjónustu, hungurs og
fleira. Sumir gera ráð fyrir að í kringum milljón manna hafi látist frá innrásinni 2003. Tölurnar
hér að ofan telja aðeins þá sem létust í beinum ofbeldisaðgerðum tengdum stríðinu.

200.000 menn inn í landið og mættu
lítilli mótspyrnu. Hersveitir óðu
áfram í átt að höfuðborginni Bagdad, sem var hernumin 9. apríl, og
hinn 1. maí var landið allt komið
undir stjórn innrásarhersins og
Saddam kominn í felur.
Saddam fannst þó áður en langt
um leið og var síðar dæmdur fyrir
glæpi sína og tekinn af lífi. Bush og
undirsátar hans reiknuðu í upphafi
með því að íraskir borgarar tækju
þeim sem hetjum eftir „frelsun“
landsins en annað kom á daginn.

2003 DESEMBER

■ Mars 2003 Bandaríski herinn gerir innrás
í Írak með fulltingi Bretlands, Póllands og
Ástralíu. Íslenska ríkisstjórnin hafði lýst yfir
stuðningi við aðgerðirnar.
■ Maí 2003 Írak er allt undir stjórn innrásaraflanna. Lýst er yfir lokum stríðsaðgerða í Írak.
■ Desember 2003 Saddam Hussein er handtekinn.
■ Janúar 2004 Ljóst þykir að engin gjöreyð-

2004 APRÍL

Martröð borgarastyrjaldar
Í upplausnarástandinu og tómarúminu sem myndaðist eftir sigur
innrásaraflanna blossaði upp mikil
úlfúð milli súnnía og sjía, sem bárust á banaspjótum í blóðugri borgarastyrjöld áður en langt um leið.
Það reyndist einnig vera frjór
jarðvegur fyrir Al Kaída-hryðjuverkanetið, sem varð afar öflugt
undir stjórn Abu Musab Al-Zarqawis.
Óöldin hófst í ársbyrjun 2006 og
stóð í rúm tvö ár, þar sem þúsundir

2006 JÚNÍ

ingarvopn er að finna í Írak.
■ Apríl 2004 Abu Ghraib-hneykslið kemst í
hámæli.
■ Janúar 2005 Fyrstu lýðræðislegu kosningarnar í Írak í hálfa öld eru haldnar.
■ September 2005 Colin Powell, fyrrverandi
utanríkisráðherra, játar að rökstuðningur fyrir
innrás hafi byggst á röngum gögnum.

Spilaborgin hrynur
Rökin fyrir stríðinu, það er að
Saddam hafi átt gereyðingarvopn,
hafi verið að reyna að smíða kjarnorkusprengju og hafi verið í samskiptum við Al Kaída, voru alltaf á
veikum grunni reist en þegar rannsóknir hófust féll spilaborgin.
Strax í byrjun árs 2004 fór að
renna upp fyrir bandarískum yfirvöldum að engin slík vopn væri að
finna í Írak. Þess utan kom í ljós að
engin tengsl voru milli Saddams og
Al Kaída.
Árið 2005, eftir tveggja ára leit,
var komist að þeirri lokaniðurstöðu að Saddam hefði ekki átt nein
gjöreyðingarvopn og líklega hefði
hann ekki gert tilraunir til að komast yfir slíkt frá lokum Persaflóastríðsins árið 1991.
Það sem skaðaði málstað Bandaríkjamanna einna mest voru hins
vegar pyntingarnar sem viðgengust í fangelsinu Abu Ghraib. Uppljóstrunin á meðferðinni á íröskum föngum vakti upp reiðiöldu um
allan heim og varð endanlega til að
svipta aðgerðir Bandaríkjamanna
lögmæti í huga verulegs hluta
almennings.
Raunverulegar ástæður
Í ljósi þess að grundvallarrök
fyrir innrásinni í Írak stóðust ekki

2008 DESEMBER

■ Júní 2006 Abu Musab al-Zarqawi, æðsti
maður Al Kaída í Írak, er felldur í sprengjuárás.
■ Desember 2006 Saddam Hussein er tekinn
af lífi.
■ Janúar 2007 Bandarískum hermönnum er
fjölgað til að hemja óöldina í Írak.
■ September 2007 Öryggisverðir Blackwater
skjóta 17 íraska borgara til bana á götu úti.

Hinn 1. maí 2003, rúmum mánuði
eftir innrásina í Írak, lenti George
W. Bush Bandaríkjaforseti í
orrustuþotu á þilfari flugmóðurskipsins USS Abraham Lincoln og
lýsti því yfir við hátíðlega athöfn
að hernaðaraðgerðum í Írak
væri lokið. Landið væri á valdi
bandalagsríkjanna og harðstjóranum Saddam Hussein hefði verið
endanlega steypt af stóli.
Í baksýn blakti stærðarinnar
borði ofan við brú skipsins þar
sem stóð Mission Accomplished,
„Áætlunarverki lokið“.
Ekki þarf að fjölyrða um hversu
mikið frumhlaup þar var um að
ræða þar sem stríðið stendur enn
í dag og ljótustu og blóðugustu
kaflar þess urðu ekki fyrr en margt
löngu eftir þessa uppákomu.
4.345 bandarískir hermenn hafa
látist við skyldustörf í Írak eftir að
„áætlunarverki lauk“.

skoðun hefur margt verið skrafað
og skeggrætt um raunverulegar
ástæður að baki.
Innanbúðarmenn í stjórn Bush
hafa síðar sagt að forsetinn hafi
allt frá embættistöku sinni stefnt
að því að fella Saddam. Þá gætu
Bandaríkjamenn hafa viljað koma
upp sterkum bandamanni á Persaflóasvæðinu til að vega upp á móti
Íran, auk þess sem Ísraelum stóð
mikill stuggur af hótunum Saddams í þeirra garð. Þá er olíuauður Íraks ríkulegur og þætti ýmsum
nokkru fórnandi til að ná þeim.

Fórnarkostnaðurinn
Það er erfitt að segja með fullri
vissu hver fórnarkostnaðurinn er,
en frá mars 2003 hafa að minnsta
kosti 103.000 íraskir borgarar látið
lífið í stríðsátökum og tæplega
4.500 bandarískir hermenn.
Enn í dag deyja daglega um tíu
almennir borgarar í sprengingum,
skotárásum og öðrum ofbeldisverkum sem tengjast stríðinu.
286 óbreyttir borgar hafa látist í
Írak það sem af er þessum mánuði
og 2,8 milljónir Íraka eru flóttamenn í eigin landi.
Þó hlýtur að vera fagnaðarefni
að Bandaríkjamenn séu á heimleið,
bæði fyrir Íraka sem vilja standa
á eigin fótum og ekki síður fyrir
almenning í Bandaríkjunum, sem
er langþreyttur á mannfalli og fjáraustri í vafasaman stríðsrekstur.

2011 OKTÓBER

■ Desember 2008 Skó er kastað í Bush forseta
á blaðamannafundi.
■ Febrúar 2009 Barack Obama, nýkjörinn forseti, útlistar brotthvarf herliðs frá Írak.
■ Júní 2009 Brottflutningur Bandaríkjamanna
hefst. Írakar taka öryggismál í sínar hendur.
■ 21. október 2011 Obama forseti lýsir því
endanlega yfir að herinn verði á brott fyrir
áramót.

ÖFLUG VIRKNI
án kemískra efna

NÁTTÚRULEGAR
ILMOLÍUR
ferskur ilmur

Allt sem þú þarft er smá
umhverﬁsvæn og húðvæn hreinsiefni sem virka

UMHVERFISVÆNT
framleitt samkvæmt
ströngustu umhverﬁsstöðlum

HÚÐVÆNT

án ertandi ilm- og litarefna

blettahreinsir

uppþvottalögur

baðherbergishreinsir

uppþvottaefni

yﬁrborðshreinsir

mýkingarefni

glerhreinsir

sturtuhreinsir

þvottaefni og mýkingarefni

Hagkaup

Víðir

þvottaefni

Þín Verslun Seljabraut

Fjarðarkaup
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MARGRÉT HELGA Fannst hún hafa lent á vitlausum flugvelli þegar hún kom aftur í Þjóðleikhúsið eftir 40 ára
fjarveru en fór fljótt að kunna vel við sig aftur.

VIGDÍS HREFNA Vonast til þess að leikverkið Hreinsun verði lóð á vogarskálar þess að fólk láti sig málefni á
borð við mansal og afleiðingar stríðs varða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Að standa með sínum karakter
Í annað sinn á þessu ári setja Margrét Helga Jóhannsdóttir og Vigdís Hrefna Pálsdóttir sig í fótspor sömu persónunnar, en þær
túlka hina eistnesku Aliide á mismunandi aldursskeiðum í leikverkinu Hreinsun. Leikkonurnar sögðu Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur meðal annars frá mikilvægi þess að reyna að skilja sinn karakter, sama hversu ljóta glæpi hann hafi gerst sekur um.

Þ

ar sem þær sitja og stinga saman
nefjum á meðan ljósmyndarinn
smellir af þeim myndum skilur maður vel að þær Margrét
Helga Jóhannsdóttir og Vigdís
Hrefna Pálsdóttir hafi í tvígang
verið fengnar til að túlka sömu manneskjuna.
Þær gætu verið náskyldar.
„Já, okkur finnst við dálítið líkar,“ segir
Vigdís Hrefna. Margrét Helga kinkar kolli
til samþykkis og bætir við: „Ég hef stundum
verið spurð að því hvort Vigdís sé dóttir mín.
Það eru sennilega kattaraugun og kinnbeinin
sem við höfum báðar. Ég er bara búin að fylla
dálítið vel upp í mínar kinnar!“
Þær eru ekki einungis áþekkar heldur
bera þær sig á einhvern hátt á líkan máta. Er
kannski skýringin á því að þær eru komnar
djúpt á kaf í sameiginlegan karakter sinn,
hina eistnesku Aliide, aðalpersónuna í leikverkinu Hreinsun?
Vigdís: „Stebbi [Stefán Jónsson leikstjóri]
vinnur mikla forvinnu og stillir leikhópinn vel
saman. Við höfum samt ekki unnið karakterinn saman að öðru leyti, en ég fylgist auðvitað
vel með Margréti í hennar senum …“
Margrét: … og ég með Vigdísi. En það er
auðvitað talsverður aldursmunur á okkur í
verkinu og fólk breytist með aldrinum. Þegar
Vigdís er á sviðinu er persónan mín að upplifa
sínar minningar.“
Vigdís: „En konan sem hún leikur er ekki
konan sem ég leik, í rauninni. Það sem kemur
fyrir mig gerir mig að þeirri manneskju sem
Margrét leikur.“
Margrét: „Já, hún er brennd af sínu lífi.“

Að standa með sínum karakter
Leikritið hefst stuttu eftir að Eistland öðlast sjálfstæði á tíunda áratug liðinnar aldar.
Gömul kona, Aliide, finnur unga ókunna
stúlku í garðinum sínum, illa til reika og á
flótta. Koma stúlkunnar neyðir Aliide til
að horfast í augu við skelfilega hluti úr fortíð sinni, frá þeim tíma þegar kommúnistar
hertóku landið. Þetta verk er ekkert léttmeti!
Hvernig setur maður sig í spor persónu eins
og Aliide?
Margrét: „Í fyrsta lagi verður maður alltaf að standa með sínum karakter. Réttlæta
gerðir hans og skilja hann.“

ENN

STÆRRI

Meira af Maryland
fyrir sama verð

Vigdís: „Einmitt, því allir hafa einhverjar
forsendur fyrir gjörðum sínum, líka þeir sem
gera slæma hluti.“
Margrét: „Það er svo auðvelt að dæma fólk.
En hvað er þetta fólk búið að lifa við? Hvernig væri maður ef maður hefði verið í þessum
sömu aðstæðum árum og áratugum saman?“
Vigdís: „Það finnst mér snilldin við þetta
verk. Um leið og Aliide gerir ófyrirgefanlega
hluti finnur maður til samkenndar með henni
og skilnings. Hún er í vonlausri aðstöðu.
Verkið tekur líka á því hvernig kúgun og
þöggun, burtséð frá stríðinu, eitra samfélagið. Það er nokkuð sem við getum lært af
í dag. Það er nauðsynlegt að ræða fortíðina
til að geta haldið áfram. Hún hverfur ekkert
með því að sópa henni undir teppi. Þá gerum
við bara sömu mistökin aftur.“

Að nýta sér neyð annarra
Eistar hafa upplifað að vera undir hæl bæði
Þjóðverja og Rússa. Eftir að Rauði herinn
hvarf á brott þaðan kom annar skaðvaldur,
rússneska mafían, sem meðal annars hefur
auðgast af því að selja eistneskar stúlkur í
vændi. Sögur af slíkum stúlkum kynnti leikhópurinn sér, í undirbúningi fyrir hlutverk
sín.
Vigdís: „Þetta verk og öll rannsóknarvinnan hafði mikil áhrif á okkur.“
Margrét: „Þetta kemur okkur öllum við.
Það þýðir ekki að draga fyrir gluggann og
hækka í sjónvarpinu þegar óþægilegir hlutir eru að gerast. Við erum meðsek, þótt við
séum ekki þátttakendur. Að sýna fálæti og
þykjast ekki sjá hluti fyrir framan þig, það
er í rauninni glæpur.“
Vigdís: „Ef þessi sýning getur orðið örlítið
lóð á vogarskálar þess að fólk hugsi sig tvisvar um, þegar kemur að hugmyndum þess um
mansal og afleiðingar stríðs, þá verð ég glöð.
Mér hefur til dæmis fundist með ólíkindum
hvað hún er lífseig þessi mýta um glöðu melluna. Það er búið að taka vændi niður á eitthvert kasjúalt plan. Það er bara eitthvað
fyndið grín að prófa að fá sér hóru. Þetta er
ekkert grín. Þú ert að nýta þér neyð annarrar
manneskju. Ef þú ert til í það, vertu þá meðvitaður um það!“
Margrét: „Það á ekki að vera neitt sport að
kaupa sér aðgang að annarri manneskju.“

Erfitt hlutverk í Eldfjalli
Margrét Helga leikur eitt aðalhlutverkanna í
kvikmynd Rúnars Rúnarssonar, Eldfjalli. Þar
leikur hún eiginkonu aðalsögupersónunnar,
ellilífeyrisþegans Hannesar, sem er í mikilli
tilvistarkreppu. Vigdís leikur eiginkonuna
unga og sést á myndskeiðum og ljósmyndum
sem eiga að túlka endurminningar Hannesar
frá því þau hjónin voru ung og ástfangin.
Vigdís: „Kvikmyndaferill minn finnst mér
alltaf svolítið fyndinn. Ég lék Julie Christie
unga í kvikmynd eftir Sally Potter, þegar ég
var þriggja ára. Seinna var ég statisti fyrir
Juliu Stiles fyrir A Little Trip to Heaven. Svo
núna er ég á ljósmynd hjá Rúnari í
Eldfjalli!“ segir Vigdís og hlær dátt.
„Ég spyr bara, hvað kemur næst?!“
„Vigdís mín, góðir hlutir gerast hægt!“ segir Margrét og talar
af reynslu. En þrátt fyrir áratugi
í bransanum er hlutverk hennar í
Eldfjalli eitt það erfiðasta sem hún
hefur glímt við á ferlinum. „Ég hef
alltaf brosað út í annað þegar ég hef
lesið viðtöl við leikara úti í heimi,
sem lifa sig svo inn í hlutverk sín
að þeir þurfa helst að fara í þerapíu
eftir myndir, þær hafi tekið svo á.
En þetta er í eina skiptið sem ég var
í smá tíma að jafna mig.“

sætavísa í Borgarleikhúsinu. Og svo man ég
næst eftir því hvað ég var heilluð að sjá hana
leika með Nemendaleikhúsinu. Ég man sérstaklega eftir því að hún söng eins og engill.“

Lent á vitlausum flugvelli
Margrét hefur verið fastráðin hjá Leikfélagi
Reykjavíkur frá því árið 1972. Nú er fastráðningin hins vegar runnin út þar sem Margrét er komin yfir sjötugt. „Eins og útrunnin jógúrt og fæ að ráða mér sjálf,“ eins og
hún lýsir því sjálf með stríðnislegu brosi á
vör. Ef til vill er hún heppin að vera útrunnin, því það gerði henni kleift að taka að sér
hlutverkið í Þjóðleikhúsinu, þar
sem hún hefur ekki stigið á svið
í 40 ár. Það var því stór stund
á fimmtudagskvöldið þegar
Hreinsun var frumsýnd. „Fyrst
þegar ég kom aftur fannst mér
ég hafa lent á vitlausum flugvelli. Flestallir sem ég vann
með eru horfnir, svo þetta var
skrýtið og svolítið erfitt. En
mér fór fljótt að líða vel,“ segir
Margrét. „Þjóðleikhúsið var
mín vöggustofa. Pabbi var að
vinna þarna, þarna fór ég fyrst
í leikhús tíu ára gömul og þarna
hófst minn leikferill.“
Margrét hefur ekki beinlínis lifað rólegu lífi ellilífeyrisþegans þetta árið. Þvert á móti
hefur það verið eitt það viðburðaríkasta á hennar ferli og hún hefur
slegið í gegn í hverju hlutverkinu á fætur
öðru – í leiksýningunum Fjölskyldunni og
Gauragangi og í sjónvarpsþáttunum Heimsendi, auk Hreinsunar og Eldfjalls. „Já, þetta
er stundum svona, safnast allt saman á sama
tíma og ég kvarta ekki yfir því. En ætli það
fari ekki að koma að því að ég taki frí. Ég
náði nefnilega bara sex dögum í sumarfrí,“
segir Margrét. En höfum það á hreinu að hún
er að tala um frí – ekki að setjast í helgast
stein. Hún sér fyrir sér að halda áfram að
leika, svo lengi sem hlutverkin bjóðast. „Ég
ræð auðvitað engu um það, enda stjórna ég
hvorki leikhúsunum né kvikmyndunum. En
„stara út um gluggann líf“, það er ekki fyrir
mig.“

Við erum
meðsek, þótt
við séum
ekki þátttakendur.

Aðdáendur úr fjarska
Leiðir þeirra Vigdísar og Margrétar hafa ekki legið saman áður
á leiksviðinu sjálfu, þar sem Margrét hefur
verið fastráðin hjá Leikfélagi Reykjavíkur og
leikið á fjölum Borgarleikhússins, á meðan
Vigdís hefur verið í Þjóðleikhúsinu. Þær hafa
þó fylgst með hvor annarri úr fjarska.
Vigdís: „Ég hef fylgst með Margréti með
aðdáun úr fjarlægð í langan tíma en við höfum
aldrei unnið saman áður. Ég man meira að
segja eftir því hvenær ég sá Möggu fyrst. Það
var í kvikmyndinni Kristnihaldi undir jökli,
þar sem hún lék á móti afa mínum, Baldvini
Halldórssyni. Það hefur verið mjög gefandi að
vinna með Margréti og læra af henni.“
Margrét: „Baldvin kenndi mér líka í Leiklistarskóla Þjóðleikhússins og ég vann stundum undir hans leikstjórn líka. En ég man fyrst
eftir henni Vigdísi þegar hún byrjaði sem

Heimsækið
Jólalandið
í Skútuvogi!

RÝMUM

FYRIR JÓLUM
Í BLÓMAVALI
Jólalstjörnurnar
komnar
stórar og flottar

1499 kr

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík
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Mario Balotelli er engum líkur
Framherjinn Mario Balotelli hagar sér eins og vanstilltur ítalskur sportbíll. Undarleg atvik utan vallar hafa einkennt ferilinn.
Sigurður Elvar Þórólfsson skoðaði bakgrunn ítalska landsliðsmannsins sem stelur fyrirsögnunum í bresku blöðunum nær daglega.

M

ario Balotelli er
ráðgáta,“ sagði
Dav id Plat t,
aðstoðarþjálfari
Manchester City,
á dögunum við
fréttamenn. Líklega er það besta
lýsingin á hinum 21 árs gamla
ítalska framherja. Skapgerð hans
og uppátæki minna reyndar á
íslenska veðrið. Ef „Super Mario“
er á svæðinu, þá er engin lognmolla.
Það má til sanns vegar færa að
Balotelli sé ráðgáta sem á eftir
leysa. Meira að segja hinn „sérstaki“ José Mourinho gafst upp á
því að reyna að ala Balotelli upp
þegar þeir voru báðir hjá Inter á
Ítalíu.
Balotelli hefur sýnt tilburði
sem benda til þess að hann sé eins
og vanstilltur ítalskur sportbíll.
Hávaxið vöðvatröll sem hleypur
hraðar en flestir aðrir, og skotfótur hans er ekki vanstilltur. Langt
því frá. Balotelli hefur átt sviðið
undanfarna mánuði, þó oftast vegna
furðulegra atvika utan vallar.
Þar má nefna að lenda í stórkostlegum vandræðum við að klæða
sig í æfingavesti við upphitun,
hann lét taka sig í „bólinu“ með
iPad-lófatölvu á varamannabekknum í landsleik gegn Færeyjum
og nýverið kveikti hann í húsinu
sínu með því að kveikja á flugeldum innandyra. Nokkrum dögum
síðar hófst auglýsingaherferð í

Manchester um örugga notkun á
flugeldum og þar var Balotelli að
sjálfsögðu helsti talsmaður herferðarinnar. Í stuttu máli sagt;
algjört rugl.
Eflaust er það heitasta ósk forsvarsmanna Manchester City að
Balotelli verði aðeins í heimsfréttum vegna afreka sinna á fótboltavellinum. „Super Mario“ gaf
fyrirheit um slíkt með því að skora
tvívegis í 6-1 sigri Man. City gegn
Englandsmeistaraliði Manchester
United á Old Trafford. Ungstirnið
kann að koma boltanum í markið.
Á því leikur enginn vafi. Óstöðugleikinn sem einkennir hann utan
vallar hefur vakið þá spurningu
hvort „Super Mario“ sé að að feta
sömu slóð og þekktir kappar á borð
við Paul Gascoigne, John Daly og
Dennis Rodman. Svo einhverjir séu
nefndir.
Þeir sem fjalla um ensku úrvalsdeildina í fótbolta eru án efa hæstánægðir með þá ákvörðun Man.
City að kaupa Balotelli frá Inter á
Ítalíu. Hann talar í fyrirsögnum
og það er alltaf eitthvað að frétta
af kappanum. Eigandi liðsins,
Sheik Mansour, hefur eflaust ekki
velt því fyrir sér að kaupverðið á
Balotelli slagar hátt í verðmiðann
á varðskipinu Þór, stolti íslensku
Landhelgisgæslunnar. Þór var 4
ár í smíðum í Síle og kostar um 5
milljarða kr. Hinn tvítugi Balotelli var verðlagður á „aðeins“ 4
milljarða kr.

■ HVAÐ SEGJA SPEKINGARNIR?

Maðurinn er snillingur
Guðmundur Benediktsson, umsjónarmaður Sunnudagsmessunnar

H

æfileikar hans á vellinum eru ótvíræðir en einnig er
alveg á hreinu að hann er ekki allra. Mancini virðist
ná því besta úr honum á meðan Mourinho og hann virtust
ekki alltaf vera að spila sama sönginn hjá Inter,“ segir Guðmundur Benediktsson, íþróttafréttamaður á Stöð 2 sport,
þegar hann var inntur eftir skoðun sinni á „Super Mario“.
„Ef hann heldur áfram að þróast sem knattspyrnumaður
og „atvikunum“ utan vallar fækkar er ég sannfærður um
að við munum tala um Balotelli sem einn besta framherja
Evrópu á næstu árum. Gleymum því ekki að strákurinn
er aðeins 21 árs og á sín bestu ár eftir ef allt verður eðlilegt. Það er alveg ljóst að heimur íþróttafréttamanna yrði
fátækari án hans í boltanum, Balotelli talar í fyrirsögnum.

Getur ekkert án Mancini
Hjörvar Hafliðason, sérfræðingur í Sunnudagsmessunni

B

alotelli er fljótur, með góða tækni og afburða spyrnumaður. Hann þrífst best með annan mann frammi
með sér eins og við sáum á sunnudaginn. En hans helsta
vandamál er auðvitað hann sjálfur. Þrátt fyrir að vera orðinn 21 árs gamall hefur hann aðeins leikið fimm landsleiki
og hefur í raun hvergi getað verið nema Mancini haldi í
höndina á honum. Undir það síðasta hjá Mourinho var
Portúgalinn búinn að fá sig fullsaddan af Balotelli og til
að mynda fékk „Super Mario“ ekki að spila sekúndu í
úrslitaleik Meistaradeildarinnar í fyrra með Inter.

Erfið æska og ósætti við fjölskylduna
Roberto Mancini, knattspyrnustjóri Man City, var ekki í vafa um
að hann væri ekki að kaupa köttinn
í sekknum. Mancini þekkti vel til
Balotelli eftir samstarf þeirra hjá
Inter. Og Mancini er ekki í vafa
um að Balotelli eigi eftir að komast í hóp bestu leikmanna heims.
Það þarf hins vegar að slípa demantinn aðeins betur til þess að
koma honum á stall með Lionel
Messi, Cristiano Ronaldo og Wayne
Rooney.
En hver er Mario Balotelli?
Hann er fæddur í Palermo á Ítalíu
sama ár og heimsmeistarakeppnin
fór fram á Ítalíu, 1990. Foreldrar
hans eru innflytjendur frá Gana og
frumbernska hans var ekki dans á
rósum. Balotelli glímdi frá fæðingu við alvarleg veikindi í meltingarfærum. Hann fór í fjölmargar aðgerðir og Barwuahs-hjónin
frá Gana hans sáu sér ekki fært að
sinna drengnum. Þegar hann var
þriggja ára var hann ættleiddur
af ítölsku hjónunum Francesco og
Silviu Balotelli, millistéttarfólki
með tvö börn – og
eins og gefur að
skilja eru þau
hvít á hörund.
„Super
Mario“ hefur
lítið
sem

ekkert samband við föður sinn eða
móður. Hann er sjálfur á þeirri
skoðun að blóðforeldrar hans hafi
yfirgefið hann þegar hann glímdi
við veikindin tveggja ára gamall.
„Ef ég væri ekki Mario Balotelli,
þá hefðu þau ekki sýnt neinn áhuga
á að hafa samband á ný,“ hefur fótboltamaðurinn látið hafa eftir sér.
Foreldrar hans eru með aðra
útgáfu af viðskilnaðinum og þau
leyna ekki vonbrigðum sínum.
Frumburður þeirra veit varla aura
sinna tal á meðan foreldrarnir lifa
við kröpp kjör í verksmiðjubæ
nyrst á Ítalíu. Balotelli vill ekkert
með þau hafa.
Móðir hans hefur sagt að sonur
hennar hafi breyst mikið. Hann
hafi ávallt verið glaður, hlegið og
brosið verið vörumerkið. Eitt er
víst. Mario Balotelli er ekki mikil
tilfinningavera á fótboltavellinum.
Hann brosir ekki. Aldrei. Ekki einu
sinni þegar hann skorar. Sem er
mjög undarlegt. „Ég er alltaf glaður, líka þegar ég brosi ekki. Framherjar eiga að skora, það er vinnan
mín og þess vegna brosi ég ekki,“
sagði Balotelli eftir leik þar sem
hann skoraði þrennu fyrir Man.
City gegn Aston Villa á síðustu
leiktíð. Þá vitum við það.

Mancini hefur tröllatrú á Balotelli
Það var Roberto Mancini sem fékk
Balotelli til Inter árið 2007. Balotelli hafði áður farið til reynslu
hjá Barcelona á Spáni, sem hafði
ekki áhuga á að semja við hann.
Mancini fór síðan frá Mílanóborg
og hinn eini sanni José Mourinho
tók við Inter. Skömmu síðar fór allt
til fjandans í samskiptum Balotellis og Mourinhos. Portúgalinn setti hann í bann í
janúar 2009 eftir margvísleg agavandamál. Mourinho
taldi að Balotelli væri latur.
Og strákurinn brást illa við
gagnrýni. Hann kastaði m.a.
keppnistreyju Inter í grasið
eftir tapleik gegn Barcelona í
undanúrslitum Meistaradeildarinnar. Hópur stuðningsmanna
Inter gerði sig líklegan til þess
að ráðast á Balotelli í kjölfarið.
Það má segja að Balotelli hafi lokið
keppni hjá Inter með því að mæta í
AC Milan-treyju í sjónvarpsspjallþætti. Það eru ekki margir sem
láta sér detta svona lagað í
hug. Aðeins „snillingar“ á
borð við Balotelli framkvæma
slíkt.
Eins og áður segir bíða forsvarsmenn Man. City eftir því að
aðeins afrek Balotellis á fótboltavellinum verði fréttaefni. Aðeins
tíminn mun leiða í ljós hvort sú
ósk rætist. Man. City er á toppi
ensku úrvalsdeildinnar og næsta
verkefni hjá Balotelli er í dag
gegn Úlfunum. Hvað gerist veit
enginn en spennandi verður það.

MARIO BALOTELLI
Fæddur 12. ágúst 1990
í Palermo á Ítalíu
Hæð:
1,88 m.
Leikstaða: Framherji.
Ferill:
2001-2005 Lumezzane, unglingalið
2005-2007 Lumezzane
2 leikir – 0 mörk
2007-2010 Inter
59 leikir – 20 mörk
2010- ?
Manchester City
22 leikir – 11 mörk
Landsliðsferill með Ítalíu:
2008-2010 U21 / 16 leikir – 6 mörk
2010 A-landslið
5 leikir – 0 mörk
Vikulaun: 18 milljónir kr.
Árslaun: 940 milljónir kr.

„Af því ég er ríkur“
Hinn 5. september í fyrra klessukeyrði Balotelli Audi-glæsibifreið
sína. Lögreglan var kölluð á svæðið
og samkvæmt starfsvenjum var
ástandið á bílstjóranum kannað.
Í rassvasa framherjans fann lögreglan 5.000 pund í seðlum eða
rétt tæplega eina milljón íslenskra
króna Þegar Balotelli var inntur eftir
því af lögreglunni af hverju hann
væri með hnausþykkt seðlabúnt í
rassvasanum, var svarið einfalt. „Af
því ég er ríkur.“

Í kvennafangelsi
Balotelli er enn sem komið er
ekki skilgreindur sem „góðkunningi lögreglunnar“. Sem betur fer.
Hins vegar var landsliðsmaðurinn
staðinn að verki í október á síðasta
ári í Brescia á Ítalíu. Þar keyrði hann
ásamt bróður sínum í gegnum hlið
á kvennafangelsi. Að sjálfsögðu
án leyfis. Hann var yfirheyrður á
staðnum og sagði Balotelli forvitnina hafa tekið völdin. „Super
Mario“ hafði aldrei séð kvennafangelsi og hann gekk bara í það verk af
miklum vilja.

Pílukastið
Pílukast er vinsælt á Bretlandseyjum
og Balotelli er alveg með það á
hreinu. Hann fór aðeins yfir strikið í
æfingum sínum þegar hann kastaði
graníthörðum og egghvössum pílum
í leikmann unglingaliðs Man City í
lok mars á þessu ári. Balotelli var
með útskýringar á reiðum höndum.
Honum leiddist. Skömmu áður hafði
Balotelli fengið 36 milljóna kr. sekt
frá Man City þar sem hann hafði
fengið rautt spjald í 16-liða úrslitum
Evrópudeildarinnar gegn Dynamo
Kiev. Balotelli fékk 18 milljóna króna
sekt fyrir pílukastið.
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ÞJÓÐFRÆÐINGUR Fyrri bók sína, Orðabelg Ormars ofurmennis, skrifaði Bryndís ásamt vinkonu sinni árið 1997 þegar þær voru aðeins fimmtán ára að aldri. Í millitíðinni hefur hún mestmegnis svalað skriftaþörfinni með

ritun fræðigreina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flugan hefur sjónarhorn barnsins
Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræðingur lítur ekki á sig sem rithöfund en hlaut þó Íslensku barnabókaverðlaunin í ár fyrir bók sína
Flugan sem stöðvaði stríðið. Hún sagði Kjartani Guðmundssyni frá sögunni, sem á rætur sínar að rekja til þekktra orðatiltækja.

M

ér finnst eins og
þessi saga hafi
alltaf verið til.
Hún er svo sjálfsögð. Það eina sem
þurfti var að koma
henni niður á blað,“ segir Bryndís
Björgvinsdóttir þjóðfræðingur, sem
fyrir skömmu hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin fyrir bók sína Flugan
sem stöðvaði stríðið.
Þetta er önnur bók Bryndísar en
sú fyrsta, Orðabelgur Ormars ofurmennis, sem hún skrifaði ásamt Auði
Magndísi Leiknisdóttur vinkonu sinni,
kom út árið 1997 þegar þær stöllur
voru einungis fimmtán ára gamlar.

Gerir upp vanlíðan
Í stuttu máli fjallar Flugan sem stöðvaði stríðið um húsflugur sem yfirgefa
heimkynni sín í leit að friðsælla og
fluguvænlegra lífi meðal góðra munka
í Nepal. Á ferðalaginu drepa þær niður
fæti í hinni ímynduðu borg Assambad,
þar sem stríð hefur staðið yfir árum
saman. Flugurnar skilja lítið í þeirri
áráttu mannfólksins að vera vont hvert
við annað og taka því til sinna ráða.
Flugurnar í bókinni ferðast til Nepal
og hin ímyndaða borg Assambad er
byggð á Kabúl, höfuðborg Afganistans.
Hefurðu persónulega reynslu af þessum slóðum?
„Ég hef komið til Nepal en aldrei
til Afganistans. Ég hef því ekki reynt
þessar hörmungar á eigin skinni, en
eins og margir aðrir hef ég áhuga á
landinu og þeim sorglegu atburðum
sem þar hafa gerst. Líklega vildi ég
gera upp vanlíðan mína vegna þessa
stríðs og langaði því að skrifa um það.
Hins vegar efaðist ég um rétt minn til
þess því ég er alls enginn sérfræðingur um þessi mál. Þess vegna ákvað ég
að búa til nýtt land fyrir söguna en las
mér vel til um Kabúl, skoðaði myndir
og notaði þær upplýsingar í sögunni.
Áin sem rennur í gegnum borgina,
haugur af strætisvögnum sem tæmdir hafa verið af olíu til að nýta í stríðsrekstur, appelsínugult landslagið og

fleira, allt þetta má finna í Kabúl.
Samtímis vildi ég búa til borg sem
gæti verið samnefnari fyrir alla staði
þar sem slíkar hörmungar eiga sér
stað. Ég vona að Assambad sé sannfærandi sögusvið.“

Sjónarhorn flugunnar og barnsins
Hvernig fæddist sú hugmynd að hafa
húsflugur í aðalhlutverkum og semja
barnasögu með stríð í forgrunni?
„Mörgum þykir það sérstakt og
vissulega er þetta óvenjuleg nálgun.
Ætli hugmyndin hafi ekki kviknað
út frá öllum þessum orðtiltækjum
sem allir þekkja. Að gera ekki flugu
mein, vera fluga á vegg og svo framvegis. Flugurnar eru þær verur sem
búa næst okkur mannfólkinu en flest
okkar pæla afar lítið í þeim. Við sjáum
flugurnar en ekki kyn þeirra, hugsanir og áform. Í okkar augum eru þær
bara að fljúga, skríða eða éta. Á sama
hátt sjá flugurnar bara gjörðir okkar
en ekki pólítík, kynþætti eða trúarbrögð. Þess vegna finnst flugunum
í bókinni svo óskiljan legt að mannfólkið valdi sjálfu sér skaða. Rétt eins
og þegar ég var lítil og botnaði ekki í
því hvers vegna börn voru skotin í Palestínu. Þegar við eldumst getum við
sett þessa hluti í samhengi, en vitum
samt að ekkert réttlætir þá. Flugurnar í bókinni hafa því sjónarhorn
barnsins. Einungis þannig fannst mér
ég geta skrifað um stríð, því ég taldi
það sjónarhorn geta veitt okkur einfaldari sýn á mannfólkið. Ég gat ekki
skrifað nákvæmar lýsingar á stríði
fyrir börn, en ég vildi heldur alls ekki
fegra stríð á nokkurn hátt. Mín ósk er
að þau börn sem lesa bókina átti sig á
gildi þess að bera virðingu fyrir lífinu
og þeim sem eru minni máttar á einhvern hátt.“
Lít ekki á mig sem rithöfund
Aðspurð segist Bryndís fyrst hafa
fengið hugmyndina að Flugunni sem
stöðvaði stríðið fyrir fimm árum. Tvö
ár hafi farið í að melta hugmyndina
og punkta hjá sér atriði, en sjálfar

skriftirnar hafi hún framkvæmt í
nokkrum góðum rispum samhliða því
að ljúka námi og sinna öðrum störfum. Hvert einasta smáatriði í sögunni
sé því þaulhugsað, ekki síður en það
veigamesta: hvernig lítil fluga fer að
því að stöðva heilt stríð.
Sumir barnabókahöfundar veigra
sér við að hafa boðskap í sögum
sínum. Það hefur bersýnilega ekki
truflað þig?
„Nei. Í raun lít ég ekki á mig sem
rithöfund. Í það minnsta ekki af
því tagi sem vaknar klukkan átta á
morgnana, fær sér jógíte og byrjar
að skrifa. Kannski er stærsta ögrunin sem ég stend frammi fyrir að finna
hjá mér sjálfstraust og trú á því að ég
get gert eitthvað þessu líkt. Stundum
er ég spurð að því um hvað ég ætli að
skrifa næst eða hvernig nútími rithöfundarins sé, en ég á erfitt með
að svara slíkum spurningum því ég
hef ekki hugmynd um hvað ég vil
gera næst. Ég veit bara að mér finnst
gaman að fást við hluti sem ég álít
mikilvæga. Helst vona ég að Flugan sem stöðvaði stríðið sé fyndin og
áhugaverð saga. Það er nauðsynlegt
að hún sé skemmtileg svo krakkarnir
nenni hreinlega að lesa hana.“
Þú lítur ekki á þig sem rithöfund
en samt fékkstu gefna út bók eftir þig
aðeins fimmtán ára gömul og enn í
grunnskóla. Hvernig kom það til?
„Ég kem alls ekki úr sérstakri
menningarfjölskyldu og var aldrei
beinlínis hvött til að leggja listir af
nokkru tagi fyrir mig. En í grunnskóla
hékk ég inni á bókasafni í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði í öllum frímínútum
og las og las og las. Eitt árið fékk ég
meira að segja jólakort frá bókasafnsverðinum þar sem hann þakkaði mér
fyrir allt gamalt og gott á árinu sem
var að líða. Fyrri bókin, Orðabelgur
Ormars ofurmennis, varð til þannig
að foreldrar mínir fóru til útlanda og
ég gisti hjá Auði Magndísi Leiknisdóttur, vinkonu minni, í tvær vikur.
Eina nóttina þar dreymdi mig að ég
hefði unnið til verðlauna fyrir barna-

bók. Þegar ég vaknaði sagði ég strax
við Auði: „Skrifum bók og fáum verðlaun!“ Það gekk alveg ótrúlega hratt
og vel fyrir sig og áður en við vissum af var bókin komin út. Við vorum
svo ungar og óhræddar og bókin fékk
rosalega góðar viðtökur. Þegar ég fer
út á lífið í dag, kannski á Kaffibarinn
eða ámóta staði, hitti ég stundum fólk
sem segir mér að Orðabelgur Ormars
ofurmennis sé uppáhaldsbókin þess.
Ég hef mjög gaman af því.“

Í raun lít
ég ekki á
mig sem
rithöfund. Í
það minnsta
ekki af því
tagi sem
vaknar
klukkan
átta á
morgnana,
fær sér jógíte og byrjar
að skrifa.

Svalar þörfinni með fræðigreinum
Eftir Víðistaðaskóla lá leið Bryndísar í Menntaskólann við Hamrahlíð og þaðan í Háskóla Íslands, þar
sem hún lauk BA-námi í sagnfræði.
Mastersnám í þjóðfræði stundaði hún
bæði við HÍ og Berkeley-háskólann
í Kaliforníu ríki í Bandaríkjunum.
Aðspurð segist Bryndís alla tíð hafa
haft þörf fyrir skrifa.
Hefur þér tekist að svala þörfinni
fyrir ritstörfin að einhverju leyti með
skrifum á fræðigreinum og ritgerðum?
„Leiðbeinendurnir mínir í gegnum tíðina hafa haft á orði að fræðigreinarnar mínir séu oft alveg á mörkunum að vera fræðilegar, því ég hef
verið mikið fyrir að koma fyrir í þeim
bröndurum og heimspekilegum pælingum. En kannski er það einmitt sú
tilhneiging sem gerir það að verkum
að fólk hefur gaman af að lesa þær.“
Hvernig er starf þjóðfræðingsins í
stuttu máli?
„Ég hef til að mynda verið að kenna
þjóðfræði, menningarfræði og fleira í
Háskólanum og Listaháskólanum, auk
þess að skrifa fræðigreinar. Eitt af því
sem ég hef rannsakað er það sem við
köllum þjóðfræði samtímans, sögur
og annað efni sem gengur munnlega
milli fólks. Í dag eru þetta flökkusögur, kjaftasögur og brandarar, en
var í gamla daga kallað þjóðsögur.
Ég hef unnið að uppsetningu gagnagrunns slíkra sagna síðasta áratuginn
á Íslandi, sem verður vonandi hægt
að nýta í þeim tilgangi að skilja samfélagsástandið, og okkur sjálf, betur.“
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TÖFRAFLAUTAN „Það kemur

væntanlega til með að taka
okkur þrjár til fjórar uppsetningar að læra til fulls á
sviðið og kynnast kostum þess
og göllum til hlítar. Það er fullkomlega eðlilegt í svona nýjum
kringumstæðum,“ segir Stefán
Baldursson óperustjóri.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Breyttar aðstæður Óperunnar
Íslenska óperan frumsýndi Töfraflautuna, sína fyrstu uppfærslu í Hörpu, um síðustu helgi. Kjartan Guðmundsson ræddi við
óperustjórann Stefán Baldursson um kosti og galla flutninganna úr Gamla bíói og rekstrarhliðina sem lítur öðruvísi út.

F

yrsta sýningin gekk ótrúlega
vel og mér heyrist almenn
ánægja ríkja með hana. Meðal
annarra voru hér nokkrir
blaðamenn frá stærstu enskumælandi óperutímaritunum
á borð við Opera Magazine og Opera Now
og þeir voru mjög ánægðir. Einn sagði að
uppfærslan væri stórkostleg og annar tjáði
okkur að þetta væri ein besta Töfraflautusýning sem hann hefði orðið vitni að. Þetta
lýsir vel andanum sem við finnum fyrir í
kringum okkur,“ segir Stefán Baldursson,
óperustjóri Íslensku óperunnar, sem frumsýndi Töfraflautuna eftir W.A. Mozart í Eldborgarsal Hörpu um síðustu helgi. Sýningin er sú fyrsta sem Íslenska óperan setur
upp í Hörpu, en hún hefur haft aðsetur sitt í
Gamla bíói frá árinu 1982.

Allt aðrar aðstæður
Aðspurður segir Stefán, sem hefur starfað
sem óperustjóri síðan 2007, vissulega viðamiklar breytingar fólgnar í flutningi Óperunnar í Hörpu.
„Aðstæður eru allt aðrar, til dæmis varðandi það hversu knappan tíma við höfðum
því það er svo mikið um að vera í þessum
stóra Eldborgarsal. Við komumst ekki inn
í hann nema síðustu tíu dagana til að koma
sýningunni í sviðsform, undirbúa lýsingu
og slíkt, en áður höfðum við æft í litlum
æfingasal í Hörpu í fimm vikur. Auðvitað
er það þannig að enginn veit fyrr en á reynir hvernig hlutirnir ganga upp. Menn eru að

þreifa sig áfram og kanna alla möguleika.
Mesti léttirinn fyrir okkur var líklega að
uppgötva hversu rosalega góður hljómburðurinn er í salnum, ekki bara á tónleikum
eins og sýnt sig hefur hjá Sinfóníunni síðan
í vor, heldur líka fyrir óperuflutning. Svo
góðan hljómburð hefðum við aldrei getað
fengið í Gamla bíói,“ segir Stefán.

Vandamál sem hægt er að leysa
Stefán dregur ekki dul á að heilmikil áskorun felist í að setja upp óperu á sviði sem er
í raun ekki leiksvið, heldur fremur hugsað
sem umgjörð fyrir hljómsveit og tónleika.
„Þess vegna kom það mörgum frumsýningargestum á óvart hversu mikið leikhús
þetta er, hversu margt er hægt að gera með
sviðsmynd, búningum og frábærri lýsingu.
Afar vel hefur tekist til með þessa sjónrænu þætti og það gefur okkur byr í seglin varðandi framhaldið. Þegar svo vel tekst
til í fyrsta sinn uppgötvar fólk að hægt er
að gera allt mögulegt þrátt fyrir ýmsa annmarka á á sviðsbúnaði og tækni. Það kemur
væntanlega til með að taka okkur þrjár til
fjórar uppsetningar að læra til fulls á sviðið
og kynnast kostum þess og göllum til hlítar.
Það er fullkomlega eðlilegt í svona nýjum
kringumstæðum.“
Óperustjórinn segir þó alla aðstöðu,
meðal annars fyrir áhorfendur og starfsfólk
utan sviðs, mun betri í Hörpu en áður hefur
verið. „Takmarkanir einskorðast við sjálfar
sviðsetningarnar. Sviðið í Eldborgarsalnum
er ekki eiginlegt leiksvið með hliðarsviði og

við flutninginn í Hörpu, að sögn Stefáns. Í
Gamla bíói eru sæti fyrir tæplega 500 en í
Hörpu komast rúmlega 1.400 áhorfendur á
hverja sýningu.
„Hvað reksturinn varðar erum við mun
betur sett nú,“ segir Stefán. „Þótt hvert einasta sæti væri skipað í Gamla bíói, eins og
mjög oft gerðist, urðum við samt að borga
með sýningarkvöldunum því óperuuppfærslur eru afar fjölmennar. Yfirleitt tóku
á annað hundrað manns þátt í sýningunum,
stórhljómsveitir, stórir kórar og einsöngvarar svo fátt sé nefnt. Í rauninni bjuggum
við við fjarstæðukenndar aðstæður í Gamla
bíói. Þótt stofnkostnaður við óperuuppfærslur sé alltaf mikill, og aukist frekar en
hitt í svona stóru húsi, eigum við nú möguleika á að koma út á sléttu á sjálfum sýningarkvöldunum eða jafnvel skila tekjum.“

ÓPERUSTJÓRI „Flestar forsendur til að setja óperur
á svið hafa breyst til hins betra,“ segir Stefán
Baldursson.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tæknibúnaði sem gerir kleift að hífa upp í
loft, sökkva niður úr gólfi og þar fram eftir
götunum. En þetta eru vandamál sem hægt
er að lifa með og leysa á hugvitsamlegan
hátt í hverri nýrri uppfærslu, svo vel megi
við una.“

Mun fleiri áhorfendur
Rekstrar- og fjármálahliðarnar á uppfærslum Óperunnar taka stakkaskiptum

Jafnvel bætt við aukasýningum
Fljótlega seldist upp á þær sex sýningar á
Töfraflautunni sem fyrirhugaðar voru og
því var ákveðið að bæta við tveimur sýningum til viðbótar. Örfá sæti eru laus á aukasýningarnar og þarf því að fara rúman áratug aftur í tímann til að finna viðlíka aðsókn
að íslenskri óperuuppfærslu. Stefán segir
jafnvel koma til greina að bæta við fleiri
sýningarkvöldum til að anna eftirspurninni.
„Flestar forsendur til að setja óperur á
svið hafa breyst til hins betra og við vonum
að það verði til þess að almenningur sæki
óperusýningar í meira mæli en verið hefur
undanfarin ár,“ segir Stefán.

■ ÁLIT FRUMSÝNINGARGESTA

Mjög góð sýning miðað við aðstæður

Fannst vanta alla spennu í uppfærsluna

Bergþór Pálsson baritónsöngvari

Sigurður Björnsson óperusöngvari

M

ér fannst þetta dásamlegt,“ segir barítonsöngvarinn Bergþór
Pálsson, sem var á frumsýningu Töfraflautunnar í Hörpu.
„Söngvararnir eru mjög jafnir, hljómsveitin mjög samtaka og flott
og útlitið fallegt. Í heildina þótti mér sýningin mjög góð miðað við
aðstæður.“
Bergþór segir að vissulega væri gaman ef óperuuppfærslur gætu
farið fram í leikhúsi fremur en tónleikahúsi eins og Hörpu. „En þetta
var vitað fyrir fram og ég lét það ekki fara í taugarnar á mér. Ég
reyni yfirleitt alltaf að fara með jákvæðu hugarfari á sýningar og
mér fannst Óperan leysa ýmis vandamál ótrúlega vel, sérstaklega
með lýsingu. Þegar allt kemur til alls þarf í raun ekkert nema góða
söngvara, því það er vel hægt að láta ímyndunaraflið leika lausum
hala. Mestu máli skiptir að það sé fólk á sviðinu sem maður trúir.
Umgjörðin er ekki alltaf númer eitt,“ segir Bergþór.

M

ér fannst vanta alla spennu í þessa uppfærslu á Töfraflautunni
og í raun skorti sýninguna ýmislegt sem prýða á óperusýningu.
Þetta staðfesti það sem ég óttaðist, að ekki er hægt að flytja óperur í
Hörpu svo vel sé,“ segir Sigurður Björnsson, óperusöngvari og fyrrverandi framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sem telst til
að hafa sungið Töfraflautuna um 150 sinnum í uppfærslum hér á landi,
í Þýskalandi og Austurríki á nærri sex áratuga ferli sem söngvari.
Sigurður segir mikið unnið með lýsingum í sýningunni, en veltir
fyrir sér hvort framtíðin sé sú að allar óperusýningar hér á landi byggi
mikið til á ljósum. „Það var ýmislegt sem kom einkennilega fyrir sjónir og einnig fyrir eyra. Í Eldborgarsalinn vantar baksvið og hliðarsvið,
eins og er í öllum stærri og minni óperuhúsum erlendis, þar sem hægt
er að athafna sig. Ég hef sagt það áður að Þjóðleikhúsið er eina húsið
hér á landi þar sem hægt er að flytja óperu,“ segir Sigurður.

RITZ-SKRIFTIR
Uppskriftasamkeppni Gestgjafans og Ritz

Ritz og Gestgjafinn efna nú til uppskriftarsamkeppni og leita að bestu
„Ritz-skriftinni“. Með „Ritz-skrift“ er átt við mataruppskrift sem annað
hvort inniheldur Ritz eða er borin fram með Ritz kexi. Innsendar
uppskriftir þurfa ekki að innihalda nákvæmt magn innihaldsefna, þ.e. nóg
er að telja upp t.d. túnfiskur, kotasæla, agúrka, rauðlaukur, graslaukur,
salt og pipar. Nánar á www.ritz.is.

Taktu þátt fyrir 11. nóvember.

Þú gætir unn
ið!
30.000 kr. gja
fakort,
Brunch á Vox
, áskrift
að Gestgjafan
um og
gjafakörfur!

Í samvinnu við
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Með lopa skal land byggja

Hin rammíslenska lopapeysa hefur fyrir löngu unnið sér sess í hugum og hjörtum landsmanna. Kjartan Guðmundsson og
Hólmfríður Helga Sigurðardóttir ræddu við nokkra sem komist hafa yfir sérprjónaðar peysur með óhefðbundnum mynstrum.

Gersemi sem ég klæðist bara á tyllidögum

Góð leið til að kynnast fólki

Þ

T

essi peysa er algjör gersemi,“ segir Úlfur Grönvold, myndlistarmaður og leikmyndahönnuður hjá RÚV, um
lopapeysu með merki Ríkisútvarpsins sem móðir hans,
Hjördís Guðbjörnsdóttir (sú
sama og prjónaði KR-lopapeysu
Þormóðs sem sést hér á síðunni)
prjónaði á hann.
Gott ef þetta var ekki hugmynd mömmu. Hún hefur yndi
af því að prjóna peysur á alla
fjölskylduna. En ég hef unnið
hjá RÚV af og til í ein tuttugu
ár og hætti því varla úr þessu.
Ekki eftir að hafa látið sjá mig
í þessari peysu,“ segir Úlfur og
hlær. „Þetta er samt sparipeysa
og ég klæðist henni eingöngu
á tyllidögum, þegar RÚV á
afmæli og slíkt. Ég tími ekki
að spandera svona fínni peysu í
smíðavinnu og annað róterí.“

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sannur Hafnfirðingur

helma Björk Jónsdóttir fatahönnuður,
sem hefur vakið athygli
fyrir hönnun á höttum
og höfuðskarti, flutti til
Seyðisfjarðar nú í sumar.
„Mig langaði svo í fallega
íslenska lopapeysu. Á
Seyðisfirði býr kona
sem heitir Bjarney og ég
heimsótti hana með hugmynd að peysu. Þá var
ég ólétt af Skorra Ísleifi
(sem er á myndinni með
mömmu sinni), þurfti að
halda hita á öllum líkamanum og úr varð þessi
síða peysa. Mér þótti það
skemmtileg pæling að
skella stóru T-i framan
á þar sem ég var nýflutt
til bæjarins og enginn
þekkti mig. Þetta er mjög
góð leið til að kynnast
fólki,“ segir Thelma.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Aðdáandi Space Invaders frá blautu barnsbeini

L

ogi Karlsson, sem stundar
doktorsnám í markaðsfræðum
í Ástralíu og er jafnframt markaðsstjóri Arctic Adventures, er
bróðir Úlfs Grönvold, eiganda
RÚV-lopapeysunnar. Bræðurnir
eru sannir Hafnfirðingar og lagði
Logi því hart að Hjördísi móður
sinni að prjóna á sig peysu með
vitanum víðfræga, skjaldarmerki
bæjarins.
Þetta er fyrsta óvenjulega peysan sem mamma var beðin um að
gera,“ segir Logi. „Það kom henni
dálítið á óvart þegar sonurinn tók
sig til og gerði nokkuð vel útfærða
teikningu af draumamynstrinu.
Hver vill ekki láta bæjarmerki
fallegasta bæjarfélags landsins
ylja sér um hjartarætur á köldum
vetrardegi?“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÆLLA ER AÐ

GEFA

Þ

etta er ein af þeim flíkum sem mér þykir vænst um. Bæði vegna þess að hún er svo flott og líka vegna
tilfinningagildisins,“ segir Oddur Snær Magnússon tölvuleikjaforritari, sem iðulega skartar forláta
lopapeysu með myndum úr Space Invaders-tölvuleiknum sem naut gríðarlegra vinsælda á níunda áratug
síðustu aldar. „Ég hef verið aðdáandi þessa tölvuleiks frá blautu barnsbeini. Ég hef meira að segja farið í
peysunni út á lífið og hún vekur hvarvetna húrrandi lukku.“
Peysan er með þeim fyrstu sem systir Odds, Margrét Gauja, gerði þegar hún fékk prjónadellu fyrir um
tveimur árum. „Ég fékk mér líka húðflúr með sömu fígúrum fyrir nokkrum árum og er tölvuleikjaforritari,
svo þetta er mér mjög kært,“ segir Oddur Snær.

Gekk stoltur um í KR-peysunni í sumar

EN ÞIGGJA
Sérblað um fyrirtækjagjafir kemur
út þann 9. nóvember.

BÓKIÐ AUGLÝSINGAR
TÍMANLEGA:

ÍVAR ÖRN HANSEN
S: 512 5429, GSM: 615 4349
ivarorn@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

É

g er nú svolítið tengdur þessu félagi,“ segir Þormóður Egilsson, íþróttakennari í Hagaskóla, um ástæður
þess að hann gengur um göturnar í lopapeysu alskreyttri merki Knattspyrnufélags Reykjavíkur.
Þormóður var fyrirliði KR í áraraðir og vann fjölda bikara fyrir KR á sínum leikferli. „Tengdamamma mín,
Hjördís Guðbjörnsdóttir, prjónaði þessa einstöku peysu á mig og gaf mér hana í afmælisgjöf í sumar. Það er
gaman að eiga svona grip. Ég átti mjög auðvelt með að ganga um í þessari peysu í sumar, enda gekk svo vel
hjá KR. Það verður áfram auðvelt, það er alveg pottþétt!“
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HEIÐUR
Torgið við tónlistarhúsið Hörpu
hlaut norræn arkitektaverðlaun í
vikunni, en það þykir besta
almenningsrýmið á Norðurlöndum.
SÍÐA 4

NOTAÐ & NÝTT
Áhugi á notuðum húsgögnum hefur aukist eftir
hrun og nú er aftur rúm
fyrir verslunarrekstur sem
lagði upp laupana í góðærinu.
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Norrænn borðbúnaður úr
ýmsum áttum á einu borði
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UNDIR SÓLINNI...
● Á FERÐ OG FLUGI Íslensk hönnun
er á meðal nýrra haustvara bandaríska framleiðslufyrirtækisins Fred and friends. Vörurnar voru kynntar á Facebook-síðu fyrirtækisins
í sumar og komu á markað nú í haust erlendis en von er á hurðarstopparanum í verslanir
hér á landi fyrir jól.
Hurðastopparinn Last Stop er eftir grafíska
hönnuðinn og vöruhönnuðinn Isak Winther
og dregur form sitt af pappírsskutlu. Isak
segir hugmyndina hafa sprottið út frá þeirri
tilhneigingu pappírsskutlna að lenda undir
hurð þegar þeim er kastað. Nánar má forvitnast um hönnun Isaks á www.magneat.com
og www.behance.net/winther.
● ENDURSPEGLA SÖGU

POSTULÍNSGERÐAR

Hönnuðurinn Hrafnkell Birgisson hefur undirskálina til vegs
og virðingar í línunni Hoch die
Teller. Þar endurheimtir Hrafnkell undirskálar úr postulíni frá
evrópskum flóamörkuðum og
blandar saman við gler svo úr
verða skemmtilegir vasar með
sögu. Sjá birkiland.is.

● ÖÐRUVÍSI VASI Nótt eina í desember
árið 1945 henti Frank Hayostek flöskuskeyti í
sjóinn. Það rak á fjörur írskrar mjaltakonu að
nafni Bredu O’Sullivan sem svaraði Hayostek
um hæl. Þetta varð upphaf sjö ára bréfaskrifta
milli þeirra Hayostek og O’Sullivan áður en þau
hittust loks í eigin persónu heilum sjö árum
síðar. Þar með er ekki öll sagan sögð því hún
varð síðan kveikjan að nýjasta útspili Bility,
blómavasanum Flöskuskeyti. Vasinn er samansettur úr flötum pakkningum sem raðað er
saman utan um tóma glerflösku. Hönnuður er
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir. Oddi framleiðir
alla vöruna, vasa og pakkningar. Fæst í Epal,
Minju, Mýrinni, Kraumi og víðar.
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Útgangpunktur Ólafar Jakobínu Ernudóttur var norrænn borðbúnaður og valdi hún að takmarka sig við hvítan lit með bláu ívafi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Borð minninganna
●

Hvít jól er yfirskrift jólasýningar sem var opnuð í Hönnunarsafni Íslands í gær. Þar gefur
að líta fjölbreyttan norrænan borðbúnað og stóla. Hvíti liturinn er allsráðandi með bláu ívafi.
„Við höfum leitað fanga á heimilum
fólks og víðar og sett saman á eitt
langborð; gamalt í bland við nýtt,
stál í bland við silfur, kristal í bland
við gler og kunnuglega hluti í bland
við framandi,“ segir hönnuðurinn
og sýningarstjórinn Ólöf Jakobína
Ernudóttir.
„Þegar mér var falið þetta verkefni ákvað ég að einskorða mig
við hvítan borðbúnað þótt sumt
sé með bláu ívafi,“ segir Ólöf og
nefnir postulínsstell með blárri

skreytingu frá Royal Copenhagen
sem hefur verið algengt jóla- og
sparistell á norrænum heimilum um langt skeið. Þá er að finna
diska, glös, hnífapör og ílát á sýningunni sem hönnunarsagan hefur
skilgreint sem framúrskarandi
hönnun og er orðin þekkt víða um
heim. Við borðið eru þrettán mismunandi stólar sem eiga það þó
sameiginlegt að vera hvítir. „Við
það ætti því að vera pláss fyrir
alla íslensku jólasveinana þó að

það hafi ekki endilega verið markmiðið,“ segir Ólöf.
Hún segir ýmsa hluti á sýningunni ekki endilega eiga þann stað
í hugum fólks að eiga heima á uppdekkuðu hátíðarborði þó aðrir eigi
það svo sannarlega. „Sýningin er
borð minninganna sem leiðir hugann að endurmati og endurnýtingu
sem á vel við á okkar tímum.“
Sýningin stendur til 15. janúar.
Upplýsingar um opnunartíma er að
finna á www.honnunarsafn.is. - ve
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Torgið við tónlistarhúsið Hörpu
hlaut norræn arkitektaverðlaun í
vikunni, en það þykir besta
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● Forsíðumynd: Valgarð Gíslason Útgáfufélag: 365
miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Ritstjóri: Vera Einarsdóttir vera@frettabladid.is Auglýsingar: Ívar Örn Hansen s. 512 5429 Útlitshönnuður:
Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is.
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Nýtt teppi á stigaganginn –
nú er tækifærið !!!!

Borðbúnaður er meðal annars frá Iittala
og Royal Copenhagen.

Eitt verð - niðurkomið kr. 6.390 m 2
Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
Heildarverð kr. 447.300
Endurgr. VSK og meðal skattaafsl (70.995)
Raunverð kr. 376.305
pr. íbúð aðeins 47.038

Komum á staðinn með prufur og mælum,
ykkur að kostnaðar lausu
Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Sýningin leiðir hugann að endurmati og endurnýtingu .

Hlutirnir eiga ekki endilega heima á
hátíðarborði í hugum fólks.

XEINN IX 11 10 001
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RITZ-SKRIFTIR

Uppskriftasamkeppni Gestgjafans og Ritz

Við leitum að bestu „Ritz-skriftinni“ en með
„Ritz-skrift“ er átt við mataruppskrift sem
annaðhvort inniheldur Ritz eða borin fram
með Ritz kexi. Nánar á www.ritz.is

Þú gætir
unnið m.a.
gjafabréf í
Smáralindina
o.m.fl.

Bryggja var á sama svæði og torgið er nú og skírskotar hönnun torgsins til bæði bryggjunnar og sjávarins. Myndin er tekin í
kringum árið 1940.
MYND/ MAGNÚS ÓLAFSSON/ LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Verðlaunin mikill heiður
●

Torgið við Hörpu er besta almenningsrýmið á Norðurlöndunum að mati alþjóðlegrar
dómnefndar Arkitekturmässan í Gautaborg. Arkitektastofan Landslag hannaði torgið.

Ertu þreytt(ur) á því
að vera þreytt(ur)?
PRENTUN.IS

Énaxin Total orkugefandi
fjölvítamíntöflur eru snilldar
lausn við orkuleysi og sleni.
1 tafla á dag inniheldur dagskammt af vítamínum og
steinefnum auk orkugefandi
jurta.
Einfalt og áhrifaríkt fyrir
alla, konur og kalla!
Fæst í apótekum,
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf

ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

„Þetta er mikill heiður, sérstaklega að vera í hópi þeirra sem einnig voru tilnefndir, en það eru allt
aðilar sem við berum mikla virðingu fyrir,“ segir Þráinn Hauksson,
landslagsarkitekt hjá Landslagi og
hönnunarstjóri torgsins við Hörpu,
en torgið hlaut norræn arkitektaverðlaun síðastliðinn mánudag.
Landslag hannaði torgið í samvinnu við Batteríið arkitekta,
Henning Larsen Architects og Ólaf
Elíasson. Þráinn segir verðlaunin
hafa mikla þýðingu.
„Þau hafa heilmikla þýðingu
fyrir okkur við að fá verkefni erlendis,“ útskýrir Þráinn, en Landslag vann einnig til alþjóðlegra
verðlauna fyrir hönnun snjóflóðavarnargarða á Siglufirði árið 2003.
„Þetta hjálpar okkur mikið að fá
athygli.“
Við hönnun torgsins við Hörpu
segir Þráinn að tillit hafi verið
tekið til svæðisins eins og það var,
en Harpa stendur á landfyllingu.
Sjórinn náði áður þangað sem
Seðlabankinn stendur nú.
„Við vildum halda í hafnar- og
strandyfirbragðið. Því unnum við
með vatn sem minnir á höfnina og
eins á lækinn sem rann úr tjörninni um Lækjargötuna. Þarna voru
einnig bryggjur í byrjun síðustu
aldar og við vildum skírskota til
þeirra. Við leyfðum okkur einfaldleika og hráleika svo fólk fengi tilfinningu fyrir því að Harpan væri
hluti af hafnarsvæðinu. Það fólst
einnig í verkefninu að skapa byggingunni það andrými sem hún þarf

Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt og hönnunarstjóri verkefnisins, segir verðlaunin
skapa atvinnutækifæri erlendis.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Haldið var í iðnaðar- og hafnaryfirbragð svæðisins með steypu, timbri og ryðguðu
járni.
MYND/BINNI

og leysa aðkomuleiðir að byggingunni fyrir akandi, hjólandi og gangandi vegfarendur,“ segir Þráinn.
„Þá vildum við tryggja góðar
gönguleiðir yfir Kalkofnsveginn
og tengja torgið alveg að Seðlabankanum.“

Arkitekturmässan í Gautaborg
var haldin í fyrsta skipti á dögunum
en áformað er að festa hana í sessi
sem stærsta norræna viðburðinn
meðal arkitekta, landslagsarkitekta
og skipulagsfræðinga, sem haldinn
verði annað hvert ár.
- rat

jafnvægi fyrir líkama og sál • heilsugjafavörur • gjafabréf
S k e i f u n n i 3 j · S í m i 5 5 3 8 2 8 2 · w w w. h e i l s u d r e k i n n . i s

Innandyra hjólabretta- og BMX-keppni verður
haldin í Laugardalshöll í dag klukkan 13. Fram koma
fremstu BMX- og hjólabrettamenn landsins, ásamt
Emmsjé Gauta, Erpi Eyvindarsyni og fjölda annarra skemmtikrafta. Aðgangseyrir er 500 krónur. Ókeypis veitingar í boði.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Gunnar Theodór Eggertsson stendur fyrir uppvakningahátíð um helgina í Bíói Paradís.

NÁMSAÐSTOÐ
Vantar þig aðstoð í einhverri námsgrein?
íslenska - stærðfræði - enska - danska - efnafræði - lestur
eðlisfræði - þýska - franska – spænska – stafsetning o.fl.
Öll skólastig - Réttindakennarar
Nemendaþjónustan sf

www.namsadstod.is

s. 557 9233

Gæði &

Glæsileiki

Mikið úrval af
fallegum skóm
og töskum

www.gabor.is

Sérverslun með

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Eilífðarunglingur
og kammerpönkari

V

ið í hljómsveitinni Malneirophrenia höfum svolítið
verið að leika okkur að því að halda kvikmyndatónleika og leggja músíkina okkar að gömlum
myndum. Ég hafði því samband við Bíó Paradís með
þá hugmynd að halda einhvers konar hryllingskvikmyndatónleika í kringum Hrekkjavökuna,“ segir Gunnar Theodór
Eggertsson, píanóleikari Malneirophreniu, um tildrög þess
að um helgina verður uppvakningahátíð í Bíói Paradís. Þar
verða sýndar sex kvikmyndir sem kljást við uppvakninga, eða
zombíur eins og Gunnar kallar það, á einn eða annan hátt.
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ULLARKÁPUÚRVAL-DÚNÚLPUR
- CREENSTONE GLÆSIKÁPUR

Fallega
Jólaskeiðin
frá Ernu
Verð 16.500,-

Skoðið sýnishornin á laxdal.is/yﬁrhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

ERNA

Skipholti 3, s.552 0775, erna.is

Sumum finnst laufabrauðsgerð órjúfanlegur hluti jólahalds. Þeir sem hafa lítinn
tíma til að gera brauðið frá grunni geta keypt
tilbúið deig til að skera út og baka. Þá fæst
yfirleitt tilbúið laufabrauð í næsta bakarí.

Vísir að danskri veislu
Með örlítilli fyrirhöfn og þolinmæði og skotheldar uppskriftir að vopni er hægt að útbúa fyrirtaks jólahlaðborð í heimahúsi. Þá er ekki úr vegi að leita í smiðju Dana, sem eru rómaðir fyrir ljúffenga matseld.

TVÆR GERÐIR AF GÓMSÆTU SMURBRAUÐI
Smurbrauð með rækjum og smurbrauð með reyktum laxi, kavíar og avókadómauki
Smurbrauð með rækjum

Danskar frikadellur með lauksósu og rauðkáli
Frikadellur, fyrir 4
350 g svínahakk
1 tsk. salt
1 egg
½ laukur
1 dl mjólk
4 msk. hveiti
pipar
Fínsaxið lauk og blandið saman við
kjöt, egg og salt í skál. Hellið mjólk
smám saman út í. Bætið við hveiti
og notið pipar eftir smekk. Mótið
átta frikadellur úr deiginu með
matskeið. Bræðið smjör á pönnu.
Steikið bollurnar á pönnunni í allt
að 5 mínútur á hvorri hlið.

Smyrjið rúgbrauðssneiðar með
smjöri. Leggið salatblað ofan og því
næst rækjur. Sprautið majónesi ofan
á rækjur. Leggið tómat- og sítrónubát fallega ofan á.
Smurbrauð með reyktum laxi og
kavíar
Smyrjið rjómaosti að eigin vali
á rúgbrauðssneiðar, sem hafa
verið skornar út í hringi með móti.
Formið reyktan lax eins og rós og
leggið ofan á. Á toppinn fer vænn
skammtur af kavíar. Punkturinn yfir
i-ið er örlítið af avókadó-mauki
(sjá uppskrift fyrir neðan) skreytt
með dilli eða öðru fersku kryddi.
Avókadómauk
2 avókadó
tómatur
laukur
kóríander
örlítið af
sýrðum rjóma
tabaskósósa,
eftir smekk
1 msk. sítrónusafi
salt, eftir smekk

SÍGILDAR KJÖTBOLLUR

Rauðkál
1 miðlungsstór rauðkálshaus
2 græn epli
1 dl sykur
2/3 dl óblönduð sólberjasaft
2/3 dl rauðvínsedik
½ tsk. salt
1 msk. smjör

Maukið avókadó í skál. Skerið
lauk smátt og bætið út í ásamt
tómatnum, handfylli af kóríander,
sítrónusafa, Tabaskósósu og sýrðum
rjóma. Hærið vel saman. Geymið
maukið í um klukkatíma áður en
þess er neytt.

Sneiðið rauðkálshaus og fjarlægið
kjarnann. Skerið eplin í ferninga.
Setjið allt í stóran pott. Hitið rólega.
Látið suðuna koma upp við vægan
hita í allt að 2 klukkustundir eða þar
til hráefnin hafa blandast vel saman
og tekið
á sig
fallegan
rauðan
lit.

Lauksósa
1 laukur
1 msk. smjör
½ l mjólk
2 stk. kjötkraftur
1 dl vatn
matarlitur
salt og pipar
Fínsaxið lauk og steikið upp úr
smjöri á pönnu í mínútu. Bætið við
vatni og kjötkrafti. Látið sjóða í allt
að 5 mínútur. Hrærið saman mjólk
og hveiti. Bætið út í lauksoðið. Látið
suðuna koma rólega upp. Látið
blönduna malla í allt að 5 mínútur.
Hrærið. Bætið við matarlit. Kryddið
með salti og pipar eftir smekk.
Berið frikadellurna fram ásamt
sósunni, rauðkálinu, soðnum eða
brúnuðum kartöflum og grænmeti
eftir smekk.
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ÞRÍR GÓÐIR ÚR SAMA GRUNNI
Súkkulaði-jólaís, Eggjapúnsís og Bailey‘s-ís eru allir tilvaldir á
hátíðaborð.
Súkkulaði-jólaís
Grunnur:
1,3 dl mjólk
4½ msk. undanrennuduft
1,3 dl sykur
2 matarlímsblöð
½ tsk. vanilludropar
½ l matreiðslurjómi
Viðbót:
100 g uppáhaldssúkkulaðið
skorið smátt og því bætt út
í lokin.
Leggið matarlímsblöðin í
kalt vatn í 5-10 mínútur.
Hitið mjólkina, undanrennuduftið og rjómann upp í 50 gráður. Blandið öllu saman við með
töfrasprota eða í blandara. Hitið upp í 75 gráður og kælið vel.
Gert í ísvél: Frystið í ísvél samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.

Jón Birgir ætlar að kenna fólki að búa til léttan ís með eplum og kanil með jólalegri lykt og bragði á námskeiðunum.

Gert án ísvélar: Hellið þunnu lagi af ísblöndunni í málmskál. Setjið skálina
í frystikistu í klukkustund. Takið skálina úr frystinum, skafið frá börmunum
og hamist á henni með gaffli. Frystið aftur í hálftíma og endurtakið tvisvar
til þrisvar. Gott er að þeyta ísinn með handþeytara áður en hann er alveg
frosinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jólaísinn útbúinn heima
Fátt er betra en heimagerður ís á hátíðlegum stundum. Jón Brynjar Birgisson kennir ísgerð á námskeiðum Landbúnaðarháskólans á næstunni, fyrst í Keldnaholti 31. október. Svo er hann með nýja ísbók.
„Ég fer ekki alveg hefðbundnar leiðir við ísgerðina, eins og að
nota egg og þeyttan rjóma heldur halla mér við fituminna hráefni. Þannig ís getur hver sem er
búið til heima í eldhúsi,“ segir Jón
Brynjar Birgisson mjólkurfræðingur. Hann fullyrðir að hægt sé
að gera möndlu- og Toblerone-ís
eða hvern annan sem fólki finnst
ómissandi á jólahlaðborðið þótt
dregið sé aðeins úr fitunni, án

þess að það komi niður á bragðinu.
„Ísinn verður bara ferskari fyrir
vikið og hentar vel ef fólk er satt
eftir aðalréttinn,“ bendir hann á.
Jón Brynjar verður leiðbeinandi á ísgerðarnámskeiðum sem
Endurmenntun Landbúnaðarháskóla Íslands stendur fyrir á
næstunni, bæði sunnan og norðan
heiða, því fyrsta nú á mánudaginn
í Keldnaholti. Þar verður farið í
val hráefna og þróun uppskrifta.

Nánari upplýsingar eru á www.
lbhi.is/namskeid
„Uppskriftir í nýju bókinni
minni og á námskeiðunum byggi
ég upp þannig að ég er með eina
grunnblöndu, nokkurs konar
þykkni, sem hægt er að búa til á
20-30 mínútum og geymist í vikur
eða mánuði í kæli eða frysti. Úr
því er svo hægt að búa til mjólkurís, jógúrtís eða sorbet.“

Eggjapúnsís
Sami grunnur og í Súkkulaði-jólaís
Viðbót:
5 eggjarauður
1 msk. romm (má einnig nota koníak
eða viskí)
1 tsk. múskat
Aðferðirnar þær sömu og í Súkkulaðijólaís.

Bailey’s-ís
Sami grunnur og í Súkkulaði-jólaís
nema hvað matreiðslurjómanum er
sleppt.
Viðbót:
1 dl Baileys-líkjör
örlítill brúnn matarlitur (má sleppa)
Aðferðirnar þær sömu og í Súkkulaðijólaís.

gun@frettabladid.is
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Vigdís Grímsdóttir sýnir málverk í Kaffihúsi Gerðubergs um þessar mundir.
Á sýningunni eru málverk af rauðum köttum sem tengjast nýjustu bók
Vigdísar, Trúir þú á töfra? Sýningin stendur til 20. nóvember. Kaffihúsið er opið
virka daga milli klukkan 10 og 16 og um helgar frá klukkan 13 til 16.

GLÆSILEGAR DANSKAR

INNRÉTTINGAR
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

KOMDU MEÐ EÐA SENDU
OKKUR MÁLIN OG VIÐ
HÖNNUM, TEIKNUM OG GERUM
ÞÉR HAGSTÆTT TILBOÐ.

NÝKOMNAR Í ÚRVALI
ÚLPUR OG KÁPUR
VALDAR DÚN - OG VATTKÁPUR
50 % afsl.

ARKITEKTÞJÓNUSTA

"TLBMJOEr,ÓQBWPHVSr4ÎNJ
'BYXXXGSJGPSNJT

HOLLUR

BITAFISKUR
+ 80% prótín
Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

TA
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R
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Ö
TOPPV

Mörkinni 6 - Sími 588 5518
Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
www.topphusid.is

NÆG BÍLASTÆÐI

Askur Yggdrasill er meðal þeirra hljómsveita sem keppa á Rokkstokk í kvöld í Frumleikhúsinu í Reykjanesbæ.

Ungt tónlistarfólk keppir
Keflavík var lengi vel vagga rokktónlistar og bílskúrsbönd í hverri götu. Hljómsveitarkeppnin Rokkstokk
fer fram í Reykjanesbæ í kvöld þar sem ungt fólk á Suðurnesjum er hvatt til dáða í tónlistinni.

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

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

Spenna er í loftinu í Reykjanesbæ
fyrir hljómsveitakeppninni Rokkstokk sem fram fer í Frumleikhúsinu í Reykjanesbæ í kvöld. Í
fyrra fylltist húsið af áhorfendum
en keppnin er fyrir tónlistarfólk
á aldrinum 13-25 ára og vegleg
peningaverðlaun eru í boði.
Rokkstokk var endurvakin í
fyrra en keppnin hefur áður verið
haldin þrisvar sinnum, á árunum
1997-1999. Tónlistarmenn sem
kepptu þá eru margir vel þekktir í tónlistinni í dag. Klamedía X
sigraði á Rokkstokk 1998 og varð
kunn hljómsveit en meðal meðlima þeirrar hljómsveitar var
Bragi Valdimar Skúlason, betur
þekktur í dag sem Bragi Baggalútur.

Silfurfálkinn tók þátt í Rokkstokk 1999 en maðurinn þar á bak
við var Sigurður Guðmundsson,
kenndur við Hjálma. Brain Police
var síðan sigurhljómsveit keppninnar 1999.
„Jú, það er svona von fólks að
þessi keppni hvetji ungt hæfileikaríkt tónlistarfólk hér til
dáða. Keppnin lá í dvala nokkuð lengi og síðustu árin hefur
orðið hér á svæðinu mikil breyting frá því sem áður var í tónlistinni, þegar bílskúrsbönd
voru í öðrum hverjum skúr. Það
er gaman ef þetta nær að vekja
tónlistarlífið almennilega til lífsins,“ segir Davíð Óskarsson,
frístunda leiðbeinandi félagsmiðstöðvarinnar Fjörheima.

SamSuð, samstarfsvettvangur
félagsmiðstöðva á Suðurnesjum,
stendur að keppninni í samstarfi
við Rás 2 sem mun útvarpa upptökum frá tónleikunum í þættinum Skúrnum. Keppnin er styrkt
af Menningarráði Suðurnesja.
„Sex hljómsveitir eru skráðar
til leiks en peningaverðlaun eru
veitt hljómsveitinni í fyrsta sæti,
100.000 krónur, og einnig fær svokölluð hljómsveit hússins sérstaka
viðurkenningu. Húsið opnar klukkan 17.30 og hljómsveitirnar byrja
að spila klukkan 18,“ segir Davíð.
Hljómsveitirnar koma fram við
afbragðs aðstæður hvað hljómgæði og aðra tæknivinnslu varðar.
„Þá er þetta að sjálfsögðu vímulaus skemmtun.“ juliam@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

miðjuþjálfun og lóð

EXTRA 4x3

miðjuþjálfun og lóð
EFLIR a l m a n n ate n g s l / H N OTS KÓ GUR g r afís k h ö n nu n

Skráning í síma 581 3730

Nýtt 12 tíma námskeið, EXTRA 4x3 í 40 mínútur
3x í viku í heitum sal - Mitti, mjaðmir, magi og handleggir
12:10 mánud/Sara, miðvikud/María, föstud/Guðný
1x í viku í tækjasal: Hákeyrslu brennsla!
12:10 fimmtud/Fanney

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Einungis 18 konur komast að á hvert námskeið
Verð aðeins: 12.900.Tilboð til korthafa JSB: 9.900.Velkomin í okkar hóp!
Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Eru hryllingsmyndir sérstakt
áhugamál hans? „Já, þær eru það.
Og þegar kom að því að velja þema
fyrir þessa hátíð valdi ég uppvakningana, sem eru alltaf vinsælir. Reyndar er hryggjarstykki
hátíðarinnar ekki uppvakningamynd heldur fyrsta ítalska kvikmyndin í fullri lengd, L’Inferno
sem byggir á hinum Guðdómlega gleðileik Dantes og á einmitt
hundrað ára afmæli í ár. Hún gerist í helvíti þannig að þrátt fyrir
að hún sé ekki zombíumynd fannst
mér hún falla vel inn í þemað.“
Malneirophrenia leikur undir
myndinni kammerpönk á píanó,
selló og bassa og Gunnar segir
tónlist sveitarinnar falla mjög
vel að gömlum kvikmyndum. „Við
spilum eiginlega nítjándu aldar
pönk, mikla blöndu af klassík og
rokki, og tónlistin okkar er mjög
kaflaskipt. Við leikum okkur
síðan að því að slíta lögin í sundur
og púsla þeim saman á ný þannig
að þau passi við atburðarás kvikmyndarinnar í hverju tilviki. Svo
semjum við auðvitað nýja kafla
inni á milli.“
Auk L’Inferno verða sýndar
fimm myndir frá ýmsum löndum frá árunum 1932-1979. Nöfn
þeirra gefa sterka vísbendingu
um innihaldið; Night of the Living
Dead, The Grapes of Death og Let
Sleeping Corpses Lie svo nokkrar
séu nefndar. Þrjár myndir verða
sýndar í dag og þrjár á morgun

Hryllingsmyndirnar eru orðnar kvikmyndafræðilegt áhugamál hjá Gunnari Theodóri
Eggertssyni, bókmennta- og kvikmyndafræðingi og kammerpönkara. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Sumir vaxa upp úr þessu en aðrir festast í því að verða
eilífðarunglingar og það á líklega við um mig.“
og hefst dagskráin klukkan 18. En
hvað er það sem heillar við hryllinginn? „Hjá mér, eins og líklega
mjög mörgum, vaknaði áhuginn
á hryllingsmyndum á unglingsárunum,“ segir Gunnar. „Sumir
vaxa upp úr þessu en aðrir festast
í því að verða eilífðarunglingar og

það á líklega við um mig. En auðvitað horfi ég allt öðruvísi á þessar myndir núna heldur en ég gerði
til að byrja með. Nú horfir maður
ekki til að verða fyrir hryllingi
eða hræðslu; þetta er meira orðið
kvikmyndafræðilegt áhugamál.“
fridrikab@frettabladid.is

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

- spennandi framtíðarstörf í góðu starfsumhverfi
Réttingamenn

)ÚMEVSFIGWBSTUPGOB§ÈSJ§)KÈGZSJSU

Viljum ráða vana réttingamenn á verkstæði okkar á Akureyri.
Í starfinu felst vinna við allar almennar bílaréttingar.
Menntunar- og hæfniskröfur
t4UBSGTSFZOTMB
t4WFJOTQSØGÓCJGWÏMBWJSLKVOCJGSFJ§BTNÓ§JF§BTBNCSJMFHNFOOUVO
tFLLJOHÈ$"#"4UKØOBNBUTLFSöOVFSLPTUVS
t4OZSUJNFOOTLB TUVOEWÓTJPHÚHV§WJOOVCSÚH§

LJOVTUBSGBVNNBOOTÈTUÚ§VNÈ

Nemi í bifreiðasmíði

)FLMV #FSOIBSEPH½TLKVFOBOOBTUBVL¢FTT

Viljum ráða nema til að starfa með og við hlið vanra réttingamanna
við almennar bílaréttingar.
Hæfniskröfur
t"§WJ§LPNBOEJTÏCZSKB§VSÓOÈNJ
t4OZSUJNFOOTLB TUVOEWÓTJPHÚHV§WJOOVCSÚH§

MBOEJOV
#ÓMBWFSLTU§J)ÚMETFSTUB§TFUUWJ§%SBVQOJT
HÚUVÈ"LVSFZSJBSFSSFLJ§WFMCÞJ§BMIMJ§B
CJGSFJ§BWFSLTU§J'KÚMEJTUBSGTNBOOBÓEBHFS
VN
7FSLTU§J§FS¢KØOVTUVB§JMJGZSJSCÓMBVNCP§JO
WJ§HFS§JSÈÚMMVNÚ§SVNUFHVOEVNCÓMB.

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2011
Upplýsingar um starfið veitir Ari Þór Jónsson - þjónustustjóri í síma 840-6060
Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið arij@holdur.is.

Starfsfólkið mótar stefnuna
Íslandsbanki er framsækið fjármálafyrirtæki sem veitir viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu. Bankinn leggur áherslu á gott starfsumhverfi, öfluga liðsheild og er jafnréttissinnað fyrirtæki.
Starfsfólk bankans viðhefur fagleg vinnubrögð, framsýni og jákvætt viðhorf í öllu sínu starfi.

Forstöðumaður
Fyrirtækjaráðgjafar

Helstu verkefni:
Að leiða uppbyggingu íslenskra fyrirtækja og
fjármálamarkaða
Móta sterka liðsheild og stýra krefjandi verkefnum
Sækja og fylgja eftir viðskiptatækifærum
Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð bankans
Daglegur rekstur, uppbygging og þróun deildar

Íslandsbanki óskar eftir að ráða forstöðumann Fyrirtækjaráðgjafar. Forstöðumaður heyrir undir framkvæmdastjóra Markaða en á sama sviði eru að auki verðbréfamiðlun, gjaldeyrismiðlun, millibankaviðskipti
og greining. Hjá Mörkuðum starfar kraftmikill hópur sérfræðinga sem býr yfir mikilli þekkingu og reynslu
af fjárfestingabankastarfsemi.
Fyrirtækjaráðgjöf veitir alhliða ráðgjöf við kaup og sölu á fyrirtækjum ásamt því að koma að endurskipulagningu fyrirtækja. Meðal verkefna eru ráðgjöf í tengslum við skipulegan verðbréfamarkað, s.s. skráningu á
markað, frumútboð verðbréfa, hlutafjáraukningar og yfirtökur fyrirtækja.

Hæfniskröfur:
Þekking á helstu verkefnum fyrirtækjaráðgjafar
Starfsreynsla á fjármálamarkaði

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Björn Davíðsson, framkvæmdastjóri Markaða, sími 844 3390, netfang:
tryggvi.davidsson@islandsbanki.is.

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember.

Frumkvæði og leiðtogafærni

Tengiliður á Mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Gott vald á íslenskri og enskri tungu

www.islandsbanki.is
islandsbanki@islandsbanki.is
Sími 440 4000

Hæfni í mannlegum samskiptum
Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð

2

29. október 2011 LAUGARDAGUR

(¹SKËLAFÁLAG 3UÈURLANDS OG
+ATLA JARÈVANGUR LEITA AÈ
+2!&4-)+,5- %).34!+,).') ¥
+2%&*!.$) 34!2& 2%+342!234*«2!
NÕSTOFNAÈS JARÈVANGS ¹ 3UÈURLANDI
¥ BOÈI ER SPENNANDI STARF Å METNAÈARFULLU UMHVERFI 2EKSTRAR
STJËRINN HEFUR RÅK T¾KIF¾RI TIL AÈ SÕNA FRUMKV¾ÈI AÈ NÕSKÎPUN
¹ SV¾ÈINU VINNA AÈ GERÈ FR¾ÈSLUEFNIS VEITA STUÈNING VIÈ
VERKEFNI OG FYRIRT¾KI ¹ SV¾ÈINU OG ÖRËA REKSTRARUMHVERFI
JARÈVANGSINS
!È VERKEFNINU STENDUR STJËRN OG ÎFLUGT NET FAGAÈILA RESTRAR
STJËRINN ÖARF ÖVÅ AUK FRUMKV¾ÈIS AÈ TAKA VIRKAN Ö¹TT Å
TEYMISVINNU 2EKSTRARSTJËRINN TEKUR Ö¹TT Å AÈ SKAPA OG ÕTA ÒR
VÎR ¹HUGAVERÈU BYGGÈAÖRËUNARVERKEFNI SEM TEKUR ¹ FLESTUM
KIMUM SAMFÁLAGSINS 3TARFIÈ KREFST MIKILLAR SKIPULAGSH¾FNI
FAGLEGRA VINNUBRAGÈA OG VILJA TIL AÈ N¹ FRAMÒRSKARANDI ¹RANGRI
Å Ö¹GU BYGGÈARINNAR

Starfsfólk
Traustir og samviskusamir starfsmenn óskast í vaktavinnu við afgreiðslu á kassa,
í bensínafgreiðslu og smurþjónustu á Shell stöðvum og á Stöðinni.

(¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAPRËF SEM NÕTIST Å STARFI
o -IKIÈ FRUMKV¾ÈI OG LIPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o &RAMÒRSKARANDI SKIPULAGSH¾FNI
o &RUMKV¾ÈI OG SVEIGJANLEIKI Å STARFI
o 2EYNSLA AF NÕSKÎPUNARSTARFI
o 2EYNSLA AF REKSTRI

Hæfniskröfur:
Leitað er að glaðlegum, dugmiklum og þjónustulunduðum einstaklingum sem eru
reiðubúnir að leggja sig fram um að mæta kröfum og væntingum viðskiptavina okkar.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri.

*ARÈVANGURINN N¾R YFIR SVEITARFÁLÎGIN ÖRJÒ 2ANG¹RÖING EYSTRA
-ÕRDALSHREPP OG 3KAFT¹RHREPP OG ER GERT R¹È FYRIR AÈ STARFSTÎÈ
OG BÒSETA REKSTRARSTJËRANS VERÈI Å EINHVERJU ÖESSARA SVEITAR
FÁLAGA 5M FULLT STARF ER AÈ R¾ÈA OG UM LAUNAKJÎR FER EFTIR
SAMKOMULAGI

ENNEMM / SÍA / NM47244

Tekið er á móti umsóknum á skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir.
Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2011.

5MSËKNIR MA MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG STARFS
REYNSLU BERIST (¹SKËLAFÁLAGI 3UÈURLANDS EIGI SÅÈAR EN 
NËVEMBER .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA 3IGURÈUR 3IGURSVEINSSON
SIGURDUR HFSUIS S   OG 3TEINGERÈUR (REINSDËTTIR
STEINGERDUR SUDURIS S   EN AUK ÖESS ER BENT ¹
WWWKATLAGEOPARKIS

Deildarstjóri
í Eignadeild
Hæfniskröfur

Helstu verkefni

Nánari upplýsingar

»

Menntun sem nýtist í starﬁ og haldgóð
reynsla af rekstri.

»

»

Færni í mannlegum samskiptum, miðlun
upplýsinga og skipulögð vinnubrögð.

Ábyrgð á daglegri þjónustu er lýtur að
húsnæði, tækjum, veitingaþjónustu,
mötuneyti og annarri rekstrarþjónustu.

»

Starfsmannamál í samráði við
forstöðumann.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug
Ólafsdóttir hjá Mannauði í síma 410 7905
eða gudlaug.olafsdottir@landsbankinn.is
og Valgeir Valgeirsson, forstöðumaður
Eignadeildar, í síma 410 7840 eða
valgeir.valgeirsson@landsbankinn.is.

»
»

Innkaup sem tengjast rekstri og þjónustu.

»

Verklagseirlit.

»

Reynsla af innkaupum, vörustýringu,
samninga- og áætlanagerð er æskileg.

Umsjón með rekstrar- og þjónustusamningum í samráði við forstöðumann.

Umsókn merkt „Deildarstjóri í Eignadeild“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember nk.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

NBIHF.(LANDSBANKINN),KT.471008-0280

Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf deildarstjóra
nýrrar einingar innan Eignadeildar Landsbankans.
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$EILDARSTJØRIÈHAGDEILDAR
(AGDEILDINÈHEYRIRÈUNDIRÈFJÉRMÉLASVIÈSPÓTALANSÈOGÈVINNAÈARÈÈSTARFSMENN
SEMÈ LEGGJAÈ RÓKAÈ ÉHERSLUÈ ÉÈ ÉRANGURSRÓKÈ SAMSKIPTIÈ OGÈ GØAÈ JØNUSTUÈ VIÈ
VISKIPTAVINIÈOGÈÚLLÈSVIÈSPÓTALANSÈ°ÈBOIÈERUÈSPENNANDIÈVERKEFNIÈHJÉÈÚFLUGU
OPINBERUÈFYRIRTKIÈÓÈKREFJANDIÈSTARFSUMHVERFI
(ELSTUÈVERKEFNIÈDEILDARINNARÈERUÈSÚFNUN ÈÞRVINNSLAÈOGÈÞTGÉFAÈUPPLâSINGAÈ
UMÈSTARFSEMIÈOGÈREKSTURÈ,ANDSPÓTALAÈ¨ARÈMÉÈNEFNAÈFRAMLEISLUMLINGAR
STARFSEMISUPPLâSINGARÈ OGÈ âMSARÈ HEILSUHAGFRILEGARÈ OGÈ REKSTRARLEGARÈ
GREININGARÈÉÈVERKEFNUMÈOGÈSTARFSEMIÈ,3(È%INNIGÈANNASTÈDEILDINÈUMSâSLU
REKSTRARÉTLUNARÈ,3(ÈÈ

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG

» 3TâRIRÈOGÈBERÈÉBYRGÈÉÈDAGLEGUMÈREKSTRIÈDEILDARINNARÈOGÈHEFURÈFRUMKVI
AÈUMBØTUMÈSTARFSEMINNAR
» 4EKURÈÉTTÈÓÈSTJØRNUNÈOGÈSTEFNUMØTUNÈFJÉRMÉLASVISÈOGÈSAMHFIRÈSTARFSEMIÈ
OGÈSTARFSHTTIÈDEILDARINNARÈMEÈHLISJØNÈAFÈSTEFNUÈ,3(

(FNIKRÚFUR

» (ÉSKØLAMENNTUNÈÉÈSVIIÈVISKIPTA ÈOGÈHAGFRIÈEAÈÚNNURÈSAMBRILEGÈ
MENNTUNÈSEMÈNâTISTÈÓÈSTARFI
» (ÉSKØLAMENNTUNÈÉÈSVIIÈHEILBRIGISGREINAÈOGÈREYNSLAÈAFÈSTÚRFUMÈÉ
SJÞKRAHÞSIÈERÈSKILYRI
» 2EYNSLAÈÉÈSVIIÈSTJØRNUNARÈOGÈMANNAUSMÉLA
» -JÚGÈGØÈSAMSKIPTAHFNI ÈFRUMKVIÈÓÈSTARFIÈOGÈHFILEIKIÈTILÈAÈSKYNJAÈNâÈ
TKIFRIÈOGÈLEITAÈNâRRAÈLAUSNAÈHVAÈVERKEFNIÈDEILDARINNARÈVARAR
» -JÚGÈGØÈTÚLVUKUNNÉTTA
» -JÚGÈGØÈFRNIÈÓÈÓSLENSKUÈOGÈENSKUÈTAL ÈOGÈRITMÉLI

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR

» 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈNØVEMBERÈ
» 3TARFSHLUTFALLÈERÈÈOGÈVEITISTÈSTARFIÈFRÉÈOGÈMEÈÈDESEMBERÈÈ
EAÈEFTIRÈSAMKOMULAGI ÈTILÈÈÉRAÈÓÈSAMRMIÈVIÈSTEFNUÈ,ANDSPÓTALAÈUM
RÉNINGUÈYFIRMANNA
» 3TARFSHLUTFALLÈERÈÈOGÈVEITISTÈSTARFIÈFRÉÈOGÈMEÈÈDESEMBERÈÈEA
EFTIRÈSAMKOMULAGI
» 5MSØKNÈFYLGIÈNÉMS ÈOGÈSTARFSFERILSKRÉ
» 5PPLâSINGARÈVEITIRÈ-ARÓAÈ(EIMISDØTTIR ÈFRAMKVMDASTJØRIÈFJÉRMÉLASVIS
MARIAHEI LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈ
» 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈSKRIFSTOFUÈ
FRAMKVMDASTJØRAÈFJÉRMÉLASVIS È,3(È%IRÓKSGÚTUÈ ÈÈ2EYKJAVÓK

,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUM
STARFÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS ÈUNDIRÈuLAUSÈSTÚRFhÈ%FÈEKKIÈERUÈTÚKÈÉÈA
SKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUTÈOGÈHJÉ
MANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN

Starfsmaður í innkaupadeild
Norðurál leitar að jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til starfa
í innkaupadeild fyrirtækisins að Grundartanga
Helstu verkefni eru:
› Innkaup á hráefnum og rekstrarvörum fyrir
verksmiðjuna
› Samskipti og samningagerð við birgja
› Töluleg úrvinnsla gagna
› Önnur tilfallandi verkefni
›
›
›
›
›
›

Menntunar- og hæfniskröfur:
Vörustjórnunar- og / eða rekstrarfræði
Lipurð í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð íslensku- og enskukunnátta
Haldgóð tölvuþekking
Reynsla af ﬂutningamálum æskileg

Hvað veitum við?
› Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki
í stöðugri sókn
› Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
› Starfsþjálfun og símenntun

› Atvinnuöryggi, traustar tekjur og laun að hluta
árangurstengd
Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Aksel Jansen,
innkaupastjóri, aksel@nordural.is,
sími 430 1000 / 430 1048.
Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störﬁn fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfar fjöldi sérfræðinga með
fjölbreytta menntun auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæﬁngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.
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Byggingafræðingur (Arkitekt) /
Pípulagningamaður

3!5-!+/.! «3+!34
«SKUM AÈ R¹ÈA VANA SAUMAKONU TIL STARFA
6INNUTÅMI FR¹  TIL 
5PPLÕSINGAR HJ¹ VERKSTJËRA Å SÅMA  

"ATIK EHF "ÅLDSHÎFÈI   2VK S  

+ERHËLSSKËLI

+ENNARI ËSKAST

Vantar Byggingafræðing með réttindi til að skrifa upp á
byggingarnefndarteikningar til vinnu á vesturlandi Noregs.
Vantar Pípulagningarmann með réttindi til vinnu á vesturlandi
Noregs.
Nánari upplýsingar veitir Sigþór Ari í síma 664-5075 /
0047-48089964 eða sas@vsas.is

GRUNNSKËLADEILD

/KKUR VANTAR ÎFLUGAN OG HRESSAN UMSJËNARKENNARA Å GËÈAN
STARFSMANNAHËP SEM FYRST 4ÅMABUNDIN R¹ÈNING FRAM ¹
VORIÈ 3TARFSHLUTFALL 
+ENNSLUGREINAR
o ¥SLENSKA SAMFÁLAGSFR¾ÈI LÅFSLEIKNI ENSKA
ÒTIVISTARSMIÈJA OG FJÎLSMIÈJA Å   BEKK
o (ÎNNUN OG SMÅÈI Å   BEKK
o 4ËNMENNT Å   BEKK
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN STARFSREYNSLU OG
UMSAGNARAÈILA BERIST TIL SKËLASTJËRA EIGI SÅÈAR EN
 NËVEMBER NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR (ILMAR "JÎRGVINSSON SKËLASTJËRI Å
SÅMA   OG   NETFANG HILMAR KERHOLSSKOLIIS
HEIMASÅÈA HTTPWWWKERHOLSSKOLIIS

36%)4!2&¡,!')¨
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"¾JARSTJËRI ËSKAST
,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA B¾JARSTJËRA Å 3VEITARFÁLAGINU
6OGUM 6IÈ LEITUM AÈ KRAFTMIKLUM AÈILA TIL AÈ LEIÈA ¹FRAM
HALDANDI UPPBYGGINGU Å SVEITARFÁLAGINU
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o (¹SKËLAMENNTUN SEM NÕTIST Å STARFI ER SKILYRÈI
o 2EYNSLA AF STJËRNUN OG REKSTRI ¾SKILEG ¶EKKING OG
REYNSLA Å OPINBERRI STJËRNSÕSLU ER SKILYRÈI
o *¹KV¾ÈNI OG FRAMÒRSKARANDI H¾FNI Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM
5MSËKNUM SKAL SKILA FYRIR  NËVEMBER ¹ SKRIFSTOFU
3VEITARFÁLAGSINS 6OGA )ÈNDAL  EÈA ¹ NETFANGIÈ
SKRIFSTOFA VOGARIS
5MSËKN SKAL FYLGJA STARFSFERILSKR¹ OG KYNNINGARBRÁF ÖAR SEM
GERÈ ER GREIN FYRIR ¹ST¾ÈU UMSËKNAR OG RÎKSTUÈNINGUR FYRIR
H¾FNI VIÈKOMANDI Å STARFIÈ

Hefur þú rétta
þjónustuandann?
Þjónustufulltrúar óskast...

5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR )NGA 3IGRÒN !TLADËTTIR
INGASIGRUN VOGARIS
S  

3ÎLUMAÈUR ËSKAST

...í símaver
Starfið felst í að veita upplýsingar og ráðgjöf um reikninga og
farsímaþjónustu. Viðkomandi þarf að vera tölulæs og nákvæmur. Unnið er í
vaktavinnu.
...í tækniver
Starfið felst í að veita upplýsingar og ráðgjöf um net-, heimasíma- og
sjónvarpsþjónustu Vodafone.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á tækni og nýjungum. Unnið er í
vaktavinnu.
Umsækjendur þurfa að hafa góða ensku- og tölvukunnáttu, vera með ríka
þjónustulund, sýna frumkvæði og hafa mikinn metnað í að veita
afburðaþjónustu. Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg.
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2011. Áhugasamir eru
hvattir til að sækja um á vodafone.is. Nánari upplýsingar veita Guðný
Halla Jónsdóttir (gudnyj@vodafone.is), deildarstjóri símavers, og Gróa
Helga Eggertsdóttir (groae@vodafone.is), deildarstjóri tæknivers.

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp
starfsmanna sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA SÎLUMANN Å VERSLUN OKKAR
Å -ÎRKINNI  5M ER AÈ R¾ÈA LIFANDI SÎLUSTARF
HJ¹  MANNA FYRIRT¾KI 3TARFIÈ FELUR Å SÁR MIKIL
SAMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI TILBOÈSGERÈ OG ÒTLIT
VERSLUNARINNAR
(¾FNISKRÎFUR
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
OG SÎLUH¾FILEIKAR
o .¹KV¾MNI Å VINNUBRÎGÈUM
o 3TUNDVÅSI OG HELGUN AÈ STARFI
o ¶EKKING ¹ /FFICE HUGBÒNAÈINUM 7ORD %XCEL
o 2EYNSLU Å SÎLUMENNSKU
o !LDUR L¹GMARK  ¹RA
5MSËKNIR SENDAST ¹ VALDIMAR DIMARIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  NËVEMBER 
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST

,YSTADUN -ARCO -ÎRKIN   2EYKJAVÅK
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Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að öflugum
einstaklingum til þess að takast á við spennandi verkefni sem framundan eru hjá
okkur. VAKI er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar fyrir
fiskeldi. Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum umboðsaðila
eða dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn eru 18 talsins á Íslandi og 9 starfa í
dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is

Vilt þú vinna hjá alþjóðafyrirtæki?

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 6. nóvember nk.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Sölu- og markaðsfulltrúi

Helstu verkefni
Um er að ræða hönnun og uppbyggingu á hugbúnaði
fyrir framleiðslustýringu fyrir notendur erlendis, ásamt
samtengingu við upplýsingar úr tæknibúnaði frá VAKA.
Auk þess felur starfið í sér frekari þróun á núverandi búnaði.

Helstu verkefni
Kynning og markaðssetning á hátæknibúnaði til að telja og
stærðarmæla fisk í laxveiðiám víða í Evrópu. Samskipti við
vísindamenn ásamt þátttöku í ráðstefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði
• Þekking á C#, Delphi og SQL
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun ásamt tækniþekkingu
• Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumálakunnátta mikill kostur
• Starfið gerir kröfur um skipulögð vinnubrögð, eldmóð og frumkvæði
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Hugbúnaðarsérfræðingar
.BSFMFSNF§TUSTUVIVHCÞOB§BSGZSJSULKVNÈ¶TMBOEJPHFSÓGBSBSCSPEEJÈIFJNTWÓTVÓ¢SØVO
IVHCÞOB§BSTFNTUâSJSIÈ¢SØV§VNULKVNPHLFSGVNÓNBUWMBWJOOTMV6OOJ§FSÓTÏSGS§JOHBUFZNVN
FGUJS"HJMFIVHNZOEBGS§JPHMÚH§ÈIFSTMBÈGBHMFHWJOOVCSÚH§
7J§MFJUVNB§NFUOB§BSGVMMVPHIVHNZOEBSÓLVGØMLJUJMB§UBLB¢ÈUUÓVQQCZHHJOHVÈOâKVNWÚSVNTFN
CZHHKBTUÈWÏMCÞOB§JPHIVHCÞOB§J

Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum

.BSFMFSBM¢KØ§MFHUIÈULOJGZSJSULJ
ÓGBSBSCSPEEJÓ¢SØVOPHGSBNMFJ§TMV

Starfssvið:

Starfssvið:

ULKB IVHCÞOB§BSPHMBVTOBGZSJS

t ÈUUUBLBÓ¢SØVOOâSSBIVHCÞOB§BSMBVTOB
ÓÚøVHVTÏSGS§JOHBUFZNJ

t 1SØGBOJSOâSSBøØLJOOB
IVHCÞOB§BSMBVTOBÓÚøVHV
TÏSGS§JOHBUFZNJ

NBUWMBJ§OB§)KÈGZSJSULJOVTUBSGB

t )ÚOOVO GPSSJUVOPHQSØGBOJSøØLJOOB
TUKØSOLFSGBGZSJSNBUWMBLFSö

VNNBOOTÓGJNNIFJNTÈMGVN 
¢BSBGVNÈ¶TMBOEJ

t 6QQCZHHJOHTKÈMGWJSLSBQSØGBOB
7J§CKØ§VNVQQÈHØ§B
WJOOVB§TUÚ§V TLJMWJSLBTUBSGT¢KÈMGVO 

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

t )ÈTLØMBQSØGÓUÚMWVOBSGS§J WFSLGS§JF§B
TLZMEVNHSFJOVN

t )ÈTLØMBNFOOUVOÈSBVOHSFJOBTWJ§J

t 3FZOTMBBGIVHCÞOB§BSHFS§

t FLLJOHPHSFZOTMBBGIVHCÞOB§BSHFS§PH
IVHCÞOB§BSQSØGVOVN

t FLLJOHÈ$

t FLLJOHÈ$

PH-JOVYFSLPTUVS

CBSOBIFSCFSHJ GSBNÞSTLBSBOEJ
Ó¢SØUUBB§TUÚ§VPHHPUUGÏMBHTMÓG

PH-JOVYFSLPTUVS
www.marel.com

t FLLJOHÈSBVOUÓNBÞSWJOOTMVPHTUâSJOHVNFSLPTUVS
Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Tjörvi
Sigurðsson, gunnar.sigurdsson@marel.com og Haukur
Hafsteinsson, haukur.hafsteinsson@marel.com
í síma 563 8000.

TWFJHKBOMFHBOWJOOVUÓNB NÚUVOFZUJ 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haukur
Hafsteinsson, haukur.hafsteinsson@marel.com
í síma 563 8000

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§OØWFNCFSOL&JOVOHJTFSUFLJ§WJ§VNTØLOVNÈIFJNBTÓ§V.BSFM 
www.marel.com/jobs
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Vilt þú spennandi og líflegt
framtíðarstarf í ferðaþjónustu?

(LUTVERK ¶JËÈSKJALASAFNS ¥SLANDS ER SÎFNUN OG
VARÈVEISLA SKJALA OG ANNARRA SKR¹ÈRA HEIMILDA
ÖJËÈARSÎGUNNAR TIL NOTKUNAR FYRIR STJËRNVÎLD
STOFNANIR OG EINSTAKLINGA TIL ÖESS AÈ TRYGGJA
HAGSMUNI OG RÁTTINDI ÖEIRRA OG TIL NOTKUNAR VIÈ
VÅSINDALEGAR RANNSËKNIR OG FR¾ÈIIÈKANIR

ÞJÓÐSKJALASAFNS ÍSLANDS

&J¹RM¹LASTJËRI Å ¶JËÈSKJALASAFNI
,AUST ER TIL UMSËKNAR STARF FJ¹RM¹LASTJËRA ¶JËÈSKJALASAFNS
¥SLANDS
(LUTVERK ¶JËÈSKJALASAFNS ¥SLANDS ER EFTIRLIT MEÈ OPINBERRI
SKJALAVÎRSLU OG VIÈTAKA SÎFNUN OG VARÈVEISLA SKJALA OG ANNARRA
SKR¹ÈRA HEIMILDA ÖJËÈARSÎGUNNAR TIL NOTKUNAR FYRIR STJËRNVÎLD
STOFNANIR OG EINSTAKLINGA TIL ÖESS AÈ TRYGGJA HAGSMUNI OG
RÁTTINDI ÖEIRRA OG TIL NOTKUNAR VIÈ VÅSINDALEGAR RANNSËKNIR OG
FR¾ÈIIÈKANIR

ALP bílaleiga leitar að starfsmanni með drifkraft og metnað til starfa í
Reykjavík. Leitað er eftir einstaklingi með ríka þjónustulund og áhuga á
ferðaþjónustu.
AFGREIÐSLA/ÞJÓNUSTUVER
Starfið felur í sér afgreiðslu á bílaleigubílum, kynningu og sölu á
þjónustu fyrirtækisins ásamt öflun og viðhaldi viðskiptasambanda.
Unnið er á dagvöktum.
HELSTU VERKEFNI:
• Afhending og móttaka bílaleigubíla
• Gerð leigusamninga
• Samskipti við erlenda og innlenda viðskiptavini
• Sala til erlendra og innlendra viðskiptavina

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR:
• Bílpróf er skilyrði
• Tungumálaþekking er skilyrði (helst 2 tungumál)
• Hreint sakavottorð
• Tölvuþekking
• Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
• Snyrtimennska
• 20 ára lágmarksaldur

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is. Umsóknarfrestur er til 6. Nóvember 2011.
Leitað er eftir bæði konum og körlum. Reynsla og áhugi á ferðaþjónustu og bílum er kostur. Launakjör eru
samkvæmt samningi Verslunarmannafélags Reykjavíkur. Alp er umboðsaðili AVIS og BUDGET á Íslandi. AVIS og
BUDGET starfa á heimsvísu, með starfsstöðvar í yfir 160 löndum.

3TARFIÈ FELST Å YFIRUMSJËN MEÈ DAGLEGUM REKSTRI SKRIFSTOFU STARFS
MANNASTJËRN OG LAUNAVINNSLU FJ¹RM¹LASTJËRN OG YFIRUMSJËN
MEÈ BËKHALDI OG SKJALAVÎRSLU STOFNUNARINNAR 6IÈKOMANDI TEKUR
Ö¹TT Å ÕMSUM ÎÈRUM VERKEFNUM
'ERÈ ER KRAFA UM MENNTUN Å VIÈSKIPTAFR¾ÈI REKSTRARFR¾ÈI EÈA
SAMB¾RILEGA MENNTUN ¶¹ ER KRAFIST KUNN¹TTU Å BËKHALDI OG
TÎLVUVINNSLU ¹SAMT REYNSLU AF FJ¹RM¹LASTJËRN BËKHALDI
¹¾TLANAGERÈ OG ÒRVINNSLU GAGNA ¶EKKING ¹ BËKHALDS OG
STARFSMANNAKERFUM RÅKISINS ER ¾SKILEG
'ËÈ KUNN¹TTA Å ENSKU OG EINU .ORÈURLANDAM¹LI ER ¹SKILIN
,EITAÈ ER AÈ FJÎLH¾FUM OG ¹HUGASÎMUM STARFSMANNI MEÈ LIPRA
FRAMKOMU
,AUN SKV KJARASAMNINGUM RÅKISINS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER NK
¥ UMSËKN SKAL GREINA FR¹ MENNTUN OG STARFSREYNSLU 6OTTORÈ UM
MENNTUN FYLGI
5MSËKNIR SENDIST TIL ¶JËÈSKJALASAFNS ¥SLANDS ,AUGAVEGI  
2EYKJAVÅK EÈA ¹ NETFANGIÈ ATVINNA SKJALASAFNIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ÖJËÈSKJALAVÎRÈUR Å SÅMA  

Knarrarvogur 2 t 104 Reykjavík t Sími 591 4000 tavis.is

¶JËÈSKJALAVÎRÈUR

Sérfræðingur í iðnstýringum
Hjá Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar starfa tæplega 300 manns.
Fyrirtækið skipƟst í 9 svið allt frá hönnun Ɵl uppsetningar véla og vélasamstæðna
ásamt viðhaldsvinnu. Fyrirtækið hefur sérhæŌ sig í lausnum fyrir stóriðjur bæði hér heima
og erlendis. Vegna stóraukinna verkefna auglýsir fyrirtækið eŌir sérfræðingi í iðnstýringum.

Starﬁð
Um er að ræða starf sérfræðings í iðnstýringum í starfsstöð fyrirtækisins í Hafnarfirði.
Gerð er krafa um menntun og reynslu af rafmagnshönnun ásamt góðum meðmælum.
Viðkomandi þarf af hafa a.m.k. 2 - 4 ára starfsreynslu og geta starfað sjálfstæƩ og sem hluƟ af teymi.
Í boði er vinna hjá vaxandi fyrirtæki á sviði hug- og vélbúnaðarþróunar þar sem lögð er áhersla á
sjálfstæði starfsmanna og hvatning Ɵl að ná góðum árangri í starfi.

Nánar um helstu verkefni
• Rafmagns, iðnstýringa og skjákerfahönnun
• Yfirlit yfir innkaup og verð
• SamskipƟ við birgja
• Aðkoma að Ɵlboðagerð
• Áætlanagerð
• Ferlagerð

Menntunar- og hæfniskröfur
• Rafmagnsiðnfræði, tæknifræði eða verkfræði
• Þekking og reynsla af hönnun og uppsetningu á iðnstýringum og raflögnum skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum, úthlutun verkefna, teymisvinnu, skipulagshæfni
og sjálfstæðum vinnubrögðum
• Frumkvæði
Nánari upplýsingar veiƟr Einar Rögnvaldsson í síma 575 9700.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu VHE.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE er stór vélsmiðja sem býður upp á ýtarlegar
lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu á starfssvæði viðskiptavina sinna.
VHE hefur sérhæŌ sig í lausnum fyrir stóriðjur, með sérstakri áherslu á áliðnaðinn.
Allt ferli hönnunar og smíði eru framkvæmd með eigin aðföngum.
Ýtarlegri upplýsingar um starfsemi VHE má finna á www.vhe.is

HUGVIT Í VERKI

Vélaverkstæði
Hjalta Einarssonar ehf.
Melabraut 27 • IS-220 Hafnarfjörður • Iceland
tel +354 575 9700 • fax +354 575 9701
www.vhe.is • vhe@vhe.is
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Veist
þú hvað
VR gerir
fyrir þig?
VR býður atvinnuleitandi félagsmönnum
upp á fjölda áhugaverðra námskeiða,
þeim að kostnaðarlausu. Um er að
ræða ýmiss konar námskeið sem auka
þekkingu, hæfni og reynslu.

Nánar á www.vr.is

Störf
í boði

Alterna leitar eftir kraftmiklu og framtakssömu
fólki til þess að slást í lið með sístækkandi
starfsmannahópi Alterna.

Þjónustufulltrúi

6WDUŔ§IHOXU¤V UDOPHQQDVOXRJµMªQXVWX¤µMªQXVWXYHULRJYHUVOXQ

Virðing
Réttlæti

Sölufulltrúi
6WDUŔ§IHOXU¤V UV¤PDVOXVNUQLQJXRJHIWLUI\OJQLYL§VNLSWDYLQD
Árangurstengd laun í boði.
Viðkomandi aðilar þurfa að eiga auðvelt með samskipti og geta leiðbeint og
útskýrt fyrir viðskiptavinum. Þjónustulund og góð tölvuþekking eru skilyrði,
reynsla úr Śarskiptageiranum er kostur. Sölulaun í boði.

6\VWXUI\ULUWNL$OWHUQD,0&VODQGOHLWDUHIWLU
ŕXJXPWNQLPQQXP¤HIWLUIDUDQGLVWUI
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLGA

MATSAÐILAR
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir til umsóknar tímabundin störf tveggja matsaðila til að vinna við sameiginlegt
tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins og
sveitarfélaga um ytra mat á grunnskólastarfi. Verkefnið er styrkt
af Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Um er að ræða hlutastörf (50%) í sex mánuði. Til greina kemur
að ráðningartímabil verði styttra en þá í hærra starfshlutfalli.
Störfin fela í sér ytra mat á grunnskólum með sérstakri áherslu
á mat á kennslu, stjórnun og innra mati. Hvor aðili metur þrjá
grunnskóla ásamt fulltrúa úr nærsamfélagi viðkomandi skóla.
Í verkinu felst undirbúningur, gagnaöflun í skólunum, skýrslugerð og endurgjöf til skólanna. Einnig felst í starfinu að meta
framkvæmd tilraunarinnar að henni lokinni ásamt öðrum
hlutaðeigandi aðilum.
Umsækjendur skulu hafa réttindi til kennslu í leik-, grunn
eða framhaldsskóla en mega þó ekki vera starfandi í skóla á
skólaárinu 2011-2012. Lögð er áhersla á þekkingu á matsfræðum
og reynslu í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Kennslureynsla á
grunnskólastigi er æskileg og reynsla í stjórnun grunnskóla er
kostur. Leitað er að einstaklingum sem hafa til að bera frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum. Gott vald á
íslensku máli og ágætis hæfni í mannlegum samskiptum og
framsetningu upplýsinga í ræðu og riti er skilyrði. Góð tölvuþekking, þ.m.t. Excel og Word, til öflunar og úrvinnslu upplýsinga, er nauðsynleg.
Nánari upplýsingar veitir Björk Ólafsdóttir, verkefnisstjóri hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
netfang: bjork.olafsdottir@samband.is

7NQLPD§XUIDUV¤PDVYL§L
&RUH(QJLQHHU

6WDUŔ§IHOXU¤V UNHUŔVUHNVWXURJYDQGDPODJUHLQLQJXV¤PVW§YDUKOXWD
6¤PVW§YDUKOXWLQQVDPDQVWHQGXUDIE±QD§LIU+XDZHL
*UXQQµHNNLQJKHOVWXVDPVNLSWDVW§OXP*60RJ,3HUVNLO\U§L

7NQLPD§XUVYL§LYLU§LVDXNDQGL
þjónustu 9$6(QJLQHHU 
6WDUŔ§IHOXU¤V UNHUŔVUHNVWXURJYDQGDPODJUHLQLQJX¤YLU§LVDXNDQGL
µMªQXVWXNHUIXPDUEHUKHOVWD§QHIQD606RJ006NHUŔ
*UXQQµHNNLQJKHOVWXVDPVNLSWDVW§OXP*60RJ,3HUVNLO\U§L

7NQLPD§XUVDPµWWLQJDVYL§L
,QWHJUDWLRQ(QJLQHHU

6WDUŔ§IHOXU¤V UµUªXQRJYL§KDOGV UODXVQDVHPKDIDµDQQWLOJDQJD§VDPµWWD
PLVPXQDQGLNHUŔI\ULUWNLVLQVHNNLQJS\WKRQSHUOSKSYHIVW§OXPRJ
YHIµMªQXVWXPHUVNLO\U§L

2-3 ára reynsla á þessum sviðum eða sambærilegum er æskileg.
Háskólapróf í tækni- eða verkfræði er kostur. Enskukunnátta
er skilyrði. Viðkomandi þarf að geta tekið bakvaktir til móts
við aðra starfsmenn tæknideildar.

Umsóknir skal senda ásamt ferilskrá á atvinna@alterna.is
UmsóknarfrestXUHUWLOQªYHPEHU11

Upplýsingar um verkefnið má ennfremur nálgast á vef Sambands
íslenskra sveitarfélaga á: http://www.samband.is/media/mat-ogrannsoknir-a-skolastarfi/Tillogur-faghops_a-heimasidu.pdf
Miðað er við að ráðið verði í stöðurnar frá 1. janúar 2012.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf matsaðila, ásamt
ferilskrá berist eigi síðar en 14. nóvember 2011 til Sambands
íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128
Reykjavík eða á netfangið samband@samband.is

%orJart±ni  Ŋ sími   Ŋ ZZZ.alterna.is
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Fjármálastjóri
Arctic Adventure er íslenskt ævintýra og afþreyinga fyrirtæki sem leggur áherslu á vistvæna ferðamennsku í
einstakri náttúru Íslands. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti síðastliðin ár og starfsmannafjöldi er á bilinu
40-140 eftir árstíðum. Vinnustaðurinn er opinn, skemmtilegur og andrúmsloftið afslappað.
Nú leitar fyrirtækið að öflugum fjármálastjóra og hvetur konur jafnt sem karla með marktæka reynslu af
fjármálastjórn og/eða rekstri að sækja um.

Starfssvið:
• Ábyrgð á fjármálastjórn fyrirtækisins.
• Umsjón með fjárstýringu og sjóðsstreymi.
• Áætlanagerð og eftirfylgni.
• Innheimta og reikningagerð.
• Kostnaðareftirlit og upplýsingagjöf.
• Yfirumsjón með fjármáladeild, yfirsýn
ákvarðana og eftirfylgni þeirra.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Marktæk reynsla af fjármálastjórn.
• Reynsla af áætlanagerð og rekstri.
• Yfirgripsmikil þekking á bókhaldi og
bókhaldsforritum (t.d. DK og Excel).
• Sjálfstæði í starfi og ákvarðanaþor.
• Yfirsýn, talnagleggni og skipulagshæfni.
• Ríkir samskiptahæfileikar og félagslyndi.

Umsóknir skulu merktar „Fjármálastjóri“ og eru áhugasamir hvattir til að senda umsókn og öll fylgigögn á
netfangið radningar@hugtak.is eða bréfleiðis að Höfðabakka 3, 110 Reykjavík.
Umsjón með ráðningu hafa Guðlaugur Örn Hauksson (gudlaugur@hugtak.is) og Geir Birgisson
(geirb@hugtak.is). Frekari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 571-5000.
Umsóknarfrestur 8.nóvember 2011.

3PORTÅS EHF ËSKAR EFTIR ÎFLUGUM BËKARA

Ekkert án okkar
Störf ætluð fólki með hreyﬁhömlun
Undirbúningur að opnun Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar
Sjálfsbjörg hefur sl. tvö ár unnið að undirbúningi þekkingarmiðstöðvar. Þar er ætlunin að veita upplýsingar sem bæta
stöðu og styrkja hag hreyﬁhamlaðs fólks í samfélaginu,
sem jafningja meðal borgaranna. Upplýsingarnar skulu
vera óháðar og taka mið af þörfum hreyﬁhamlaðra.
Starf þekkingarmiðstöðvarinnar skal vera sýnilegt í samfélaginu
og miðað er við að helstu verkefni hennar geti orðið eftirfarandi: Að miðla upplýsingum um réttindamál, aðgengismál
og hjálpartæki með það að markmiði að skapa ný lífsskilyrði og
aðstoða fólk til sjálfsbjargar. Einnig að standa fyrir námskeiðum,
meðal annars í formi jafningjafræðslu og gefa út leiðbeiningar
fyrir aðstandendur og aðra.
Í anda „ekkert án okkar“ er hér með auglýst eftir ﬁmm hreyﬁhömluðum einstaklingum í hlutastörf (20-50% starf). Þeir
munu mynda hóp til að halda áfram undirbúningi að stofnun
miðstöðvarinnar. Eitt af verkefnum undirbúningshópsins verður
að byggja upp grunn upplýsinga ætluðum viðskiptavinum
þekkingarmiðstöðvarinnar. Áætlað er að undirbúningshópurinn
starﬁ frá desember 2011 til júní 2012.

Við leitum að fólki sem meðal annars hefur:
• Víðtæka menntun og/eða reynslu sem nýtist í þessari
undirbúningsvinnu
• Þekkingu og skilning á þörfum hreyﬁhamlaðra
• Góða almenna tölvuþekkingu
• Góða samstarfshæﬁleika
Við hvetjum alla til að kynna sér upplýsingar um þekkingarmiðstöðina á heimasíðu Sjálfsbjargar, www.sjalfsbjorg.is.
Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar í síma 899 0065.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2011 og skal umsóknum ásamt ferilsskrá skilað á netfangið tryggvi@sbh.is.

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

Starf

Stofnun

Nýtt
Lögfræðingur
Landlæknisembættið
Yfirlæknir
Landlæknisembættið
Rafmagns- og/eða tölvuverkfr.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Sérfr. í ríkisfjárm. (ritari fjárlagan.) Alþingi
Fræðimaður
HÍ, Ranns.m. í jarðskjálftaverkf.
Sérfræðingur í barnalækningum
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Læknakandídatar
Landspítali, menntadeild
Rannsóknarst.dr. Kristjáns EldjárnsÞjóðminjasafn Íslands
Læknakandídatar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Forstöðum. Viðskiptafr.stofnunar HÍ, viðskiptafræðideild
Eftirlitsdýralæknar í Suðurumdæmi Matvælastofnun
Sérfræðingur í plöntusjúkdómum Matvælastofnun
Hjúkrunardeildarstjóri, afleysing
Landspítali, geðsvið
Deildarstjóri hagdeildar
Landspítali, hagdeild
Vaktstjóri
Vegagerðin
Java forritari
Landsb.s. Íslands, Háskólab.s.

Staður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Seltjarnarnes
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Reykjavík

Nr. á vef
201110/073
201110/072
201110/071
201110/070
201110/069
201110/068
201110/067
201110/066
201110/065
201110/064
201110/063
201110/062
201110/061
201110/060
201110/059
201110/058

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

Starfatorg.is

3PORTÅS EHF ER ÎFLUG HEILDSALA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU SEM FLYTUR
INN OG DREIFIR MÎRGUM AF FLOTTUSTU ÅÖRËTTA OG ÒTIVISTARVÎRU
MERKJUM LANDSINS
,EITAÈ ER EFTIR EINSTAKLINGI MEÈ MIKLA REYNSLU AF BËKHALDS
STÎRFUM OG GËÈA KUNN¹TTU Å .AVISION6IÈKOMANDI ÖARF AÈ BÒA
YFIR GËÈRI TÎLVUKUNN¹TTU N¹KV¾MNI OG SKIPULAGNSH¾FNI
3TARFSSVIÈ
o &¾RSLA BËKHALDS
o !FSTEMMINGAR
o 2EIKNINGAÒTSKRIFT
o )NNHEIMTA
o 4OLLSKÕRSLUGERÈ
o ®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF OG ÖARF VIÈKOMANDI AÈ GETA HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST
HUGASAMIR ERU VINSAMLEGA BEÈNIR UM AÈ SENDA UMSËKN ¹
ASTA SPORTISIS ¹SAMT FERILSKR¹
5MSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT  NËVEMBER 
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+ERHËLSSKËLI

GRUNNSKËLADEILD

+ENNARI ËSKAST
/KKUR VANTAR ÎFLUGAN OG HRESSAN UMSJËNARKENNARA Å GËÈAN
STARFSMANNAHËP SEM FYRST 4ÅMABUNDIN R¹ÈNING FRAM ¹
VORIÈ 3TARFSHLUTFALL 

Óskar eftir yfirþjóni,
matreiðslumanni
og starfsmanni í þvottahús
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.
Almennar hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

+ENNSLUGREINAR
o ¥SLENSKA SAMFÁLAGSFR¾ÈI LÅFSLEIKNI ENSKA
ÒTIVISTARSMIÈJA OG FJÎLSMIÈJA Å   BEKK
o (ÎNNUN OG SMÅÈI Å   BEKK
o 4ËNMENNT Å   BEKK
5MSËKNIR MEÈ UPPLÕSINGUM UM MENNTUN STARFSREYNSLU OG
UMSAGNARAÈILA BERIST TIL SKËLASTJËRA EIGI SÅÈAR EN
 NËVEMBER NK
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR (ILMAR "JÎRGVINSSON SKËLASTJËRI Å
SÅMA   OG   NETFANG HILMAR KERHOLSSKOLIIS
HEIMASÅÈA HTTPWWWKERHOLSSKOLIIS

Sendið inn umsóknir á http://www.grand.is/Islenska/storf/

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel sem
leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.
Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

SKÍFAN LEITAR AF SÖLUMANNI
Í 80% STARF
Skífan leitar að opnu
opn og lífsglöðu fólki með áhuga
kvikmyndum og tölvuleikjum.
á tónlist, kvik
viðkomandi hafi góða þjónustulund.
Skilyrði að viðkom
Áhugasamir sen
sendi umsókn á vinna@skifan.is
KRINGLAN · LAUGA
LAUGAVEGUR · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

Framtíðarstarf á heimili
fatlaðs fólks í Hafnarfirði
Starfsfólk vantar í 50% stöður í vaktavinnu. Um er að
ræða önnurhver helgi, dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Í boði eru stöður fyrir þroskaþjálfa og/eða uppeldismenntað fólk. Einnig er laus staða fyrir annað starfsfólk.
Í starfinu felst almenn þjónusta við fólk með fjölþættar
fatlanir, gerð einstaklingsáætlana og þjálfunaráætlana. Grunn
tölvukunnátta er æskileg og hæfni í mannlegum samskiptum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar við
hlutaðeigandi stéttafélag.

Ráðningarþjónusta

Vélfræðingur/vélstjóri
Fyrirtæki á sviði framleiðslu plastumbúða m.a fyrir matvælaiðnaðinn óskar eftir
að ráða vélfræðing/vélstjóra til starfa.
Um fullt starf til framtíðar er að ræða.

Starfssvið

Hæfniskröfur

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.

· Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur
á framleiðsluvélum og róbótum

· Vélfræði eða vélstjóranám

Upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Holm Forstöðumaður
í síma 664-5798. Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á
netfangið lindaholm@hafnarfjordur.is

· Almenn viðgerðarvinna og smíði

· Góð þekking á rafmagni og iðnstýringum

· Önnur tilfallandi störf

· Frumkvæði og drifkraftur

· Góð þekking á vökvakerfum

· Góð samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til 4. nóvember 2011

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Málmiðnaðarmenn og rafeindavirkjar
Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum fagmönnum. Við veitum góða starfsþjálfun og vekjum
athygli á að störfin henta jafnt konum sem körlum.

Málmiðnaðarmenn

Rafeindavirkjar

Málmiðnaðarmenn vinna við smíði úr ryðfríu
stáli, samsetningu og frágang tækja og búnaðar.
Við leitum að áhugasömum og hæfileikaríkum
málmiðnaðarmönnum og veitum þjálfun í smíði
samkvæmt gæðakröfum Marel.

Marel óskar eftir að ráða rafeindavirkja í framleiðslu á
rafeindabúnaði. Um að ræða fjölbreytta vinnu þar sem
meðal annars er unnið við sjálfvirkar áröðunarvélar og
lóðningarvélar auk þess að setja saman og gæðaprófa
flókinn rafeindabúnað.

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel,
www.marel.com/jobs
Nánari upplýsingar um störf rafeindavirkja veitir Aðalheiður María Vigfúsdóttir, adalheidur.vigfusdottir@marel.com
og málmsmiða Axel Jóhannsson, axel.johannsson@marel.com í síma 563 8000.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki
í fararbroddi í þróun og framleiðslu
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa
um 3500 manns í fimm heimsálfum,
þar af um 400 á Íslandi.
Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu,
skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi,
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott
félagslíf.

www.marel.com
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KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF

Trésmiðir.
Icelandairhotel Marina.
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir
trésmiðum í tímabundna vinnu við gifsveggi
og ﬂeira í nýtt hótel, Hótel Marina við
Mýrargötu sem mun opna í apríl 2012.
Áhugasamir aðilar vinsamlegast haﬁð
samband við Jens í síma 896-6621 eða á
netfangið jens@skjanni.com

Námsráðgjafi við Hörðuvallaskóla
Leikskólakennari í sérkennslu við leikskólann Marbakka
Sérkennslustjóri við leikskólann Rjúpnahæð
Forstöðuþroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk
Matreiðslumaður við Álfhólsskóla
Umsjónarkennari við Álfhólsskóla
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

ǃǐǂǐǍ˹ƼǓ
ísland

hands
noregur

ƼǎǏǊǉƽƼǇǏǄƾ

ǆǀǍǁǄ

GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI

Laus staða hjúkrunarfræðings við
Heilsustofnun NLFÍ
Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings við
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði.
Um er að ræða 60% - 100% starfshlutfall, unnið
er á þrískiptum vöktum samkvæmt óskavaktakerfi.
Hjúkrunarfræðingar HNLFÍ hafa meðal annars umsjón
með sérverkefnum og fræðslu auk þess að taka þátt í
þverfaglegri teymisvinnu.
Vinna er hafin við gerð þjónustusamnings við
Velferðarráðuneytið sem tryggir áframhaldandi rekstur
stofnunarinnar.
Hægt er að nýta starfsmannabifreið eða strætisvagna milli
Reykjavíkur og Hveragerðis en möguleiki er á húsnæði á
staðnum.
Nánari upplýsingar veita: Magna F. Birnir hjúkrunarforstjóri,
magna@hnlfi.is sími 860 6521og Valdís Brynjólfsdóttir
hjúkrunardeildarstjóri valdis@hnlfi.is, sími 861 9657.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember nk.
Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða
aldis@hnlfi.is. Öllum umsóknum verður svarað.

lettland

svíþjóð
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ

Snjall
„appari“
óskast!

Hands, stærsti söluaðili MICROSOFT DYNAMICS AX í Noregi,
leitar að reyndum ráðgjöfum á sviði Microsoft-lausna til
starfa í Stavanger. Flestir viðskiptavinir fyrirtækisins starfa
innan olíugeirans og í tengdum iðnaði.
Starfssvið
˾ åƒÑÔËÐËàÓØØËàÓƒßÚÚÝÏÞØÓØÑßÙÑ
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Menntun og starfsreynsla
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Auglýsingastofan PIPAR\TBWA leitar
að verkefnastjóra til að stýra þróun
snjallsímaforrita (apps).
Viðkomandi þarf að vera opin(n), með mikla
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. Kunnátta í forritun og reynsla af þróun
snjallsímaforrita er æskileg.
Helstu verkefni
\ þróun snjallsímaforrita (apps)
\ verkefnastjórnun við framleiðslu þeirra
\ greining á markaði og sölutækifærum
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla
út umsóknarformið á Facebook-síðu stofunnar,
facebook.com/pipartbwa fyrir 2. nóvember nk.

Hluti af Skýrr-fjölskyldunni
ËØÎÝÏÜÝÞôÜÝÞÓÝŊÖß̋ÙÑƓÔŇØßÝÞßËƒÓÖÓ
ÓÍÜÙÝÙÐÞãØË×ÓÍÝ̋ÖËßÝØËĜÙÜÏÑÓÙÑ
ÓÍÜÙÝÙÐÞÙÖÎÏÜÞÓÐÓÏÎËÜÞØÏÜ˛ãÜÓÜÞôÕÓƒ
ÏÜÝĀÜÒôÐÞĜÐÔåÜÒËÑÝÖËßÝØß×ÐãÜÓÜÝÞŇÜÙÑ
×ÏƒËÖÝÞŇÜÐãÜÓÜÞôÕÓĜÙÜÏÑÓ˛ÞËÜÐÝ×ÏØØ
ÐãÜÓÜÞôÕÓÝÓØÝÏÜßß×͓͑͑ÞËÖÝÓØÝ˜ƓËÜËÐß˛Ɠ˛Ì˛
͓͑ĜÞËàËØÑÏÜ˛
ËØÎÝÌƇƒßÜßÚÚåÐÔŊÖÌÜÏãÞÞŴÜàËÖÝÞËƒÖËƒÜË
ÖËßÝØËÐÜåÓÍÜÙÝÙÐÞ˜ÏØÝŊ×ßÖÏÓƒÓÝÌÜÏÓÞÞ
ŴÜàËÖËÐÏÓÑÓØÖËßÝØß×ÝÏ×ÒËÐËàÏÜÓƒƓÜŇËƒËÜ
×ÏƒƓËÜÐÓÜØÙÜÝÕÝËÞàÓØØßÖĜÐÝËƒÖÏÓƒËÜÖÔŇÝÓ˛

ËØÎÝÏÜÎŇÞÞßÜÐĀÖËÑÕƇÜÜ˜ÝÏ×ÒÏÐßÜß×
͒˛͒͑͑ÝÞËÜÐÝ×ÏØØ˛ÇËÜËÐÝÞËÜÐËß×͖͑͑ÒÔå
ÕƇÜÜåSÝÖËØÎÓÙÑ͗͑͑ÞÓÖàÓƒÌŇÞËÜÒÔåÐÔŇÜß×
ÎŇÞÞßÜÐĀÖŊÑß×ÐãÜÓÜÞôÕÓÝÓØÝ˜ÏØƓËßÏÜß
ßÑßÜâĜÏãÕÔËàĜÕ˜ ÏÜÐÓĜàĜƓÔŇƒ˜ÝÞÙØ
ËÖÞÓÍĜ ÏÞÞÖËØÎÓÙÑ ËØÎÝĜÙÜÏÑÓ˛ÕƇÜÜ
ÌƇƒßÜÐÔŊÖÌÜÏãÞÞËÜÖËßÝØÓÜÙÑƓÔŇØßÝÞß˜ÝÏ×
ÝÚËØØËÜßÚÚÖƇÝÓØÑËÞôÕØÓÐÜåÞÓÖ˛

Hjá PIPAR\TBWA starfa 26 manns. Stofan er sú
fyrsta á landinu sem hefur sérdeild samfélagsvefja,
en þar starfa þegar fjórir sérfræðingar. PIPAR\TBWA
er hluti af TBWA sem er ein af framsæknustu samstarfskeðjum auglýsingastofa í heiminum. Þar starfa
um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

PIPAR\TBWA – Tryggvagötu 17 – 101 Reykjavík
Sími 510 9000 – www.pipar-tbwa.is
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Vesturferðir ehf var stofnað árið 1993. Ferðamálasamtök Vestfjarða og yfir 50 fyrirtæki,
einstaklingar og stofnanir í Vestfirskri ferðaþjónustu keyptu nýlega fyrirtækið með
það að markmiði að stórefla Vesturferðir þannig að ferðaskrifstofan gegni hlutverki
sameiginlegrar sölugáttar allrar ferðaþjónustu á Vestfjörðum.

Skipulags- og byggingardeild

Auglýsing
um skipulagsmál í Sveitarfélaginu Árborg.
Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 með síðari
breytingum, auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu
að deiliskipulagi af landi Skipa land nr. 165566 í Sveitarfélaginu
Árborg.
Um er að ræða deikliskipulag á sumarhúsalóðum sem teknar eru út
úr jörðinni Skipum Lnr. 165566 Stokkseyri. Stærð sumarhúsalóðana
er 1,08 ha og 1,00 ha.
Aðkoma að lóðunnum er um aðkomuveginn að Skipum og gegnum
bæjarhlaðið.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir sumarhúsi allt að 150 m2 og
geymslum/gestahúss allt að 40 m2.
Teikning og greinargerð, vegna tillögunnar mun liggja frammi á
skrifstofu framkvæmda – og veitusviðs Árborgar að Austurvegi 67 á
Selfossi frá og með 27. október til og með 24. nóvember 2011.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út 8. desember 2011 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu framkvæmda- og veitusviðs
Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að
skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og
byggingarfulltrúa í netfangi skipulag@arborg.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan
ofangreinds frests, teljast samþykkja hana.
Selfossi, 24. október 2011.
_______________________________
Bárður Guðmundsson, skipulags- og
byggingarfulltrúi Árborgar.

Framkvæmdastjóri óskast
Starfssvið
• Dagleg stjórnun og yfirumsjón með
starfsemi fyrirtækisins
• Frumkvæði að stefnumótun, þróun og áætlanagerð
• Frumkvæði að vöruþróun í samráði við ferðaþjóna
á svæðinu
• Skipulagning og þátttaka í öflugri markaðssetningu
fyrirtækisins
• Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila.
• Ráðning annars starfsfólks eftir þörfum
• Önnur verkefni í samráði við stjórn.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum.
• Reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi
æskileg
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á
frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnu
brögð.
• Mikil samstarfs- og samskiptahæfni er nauðsynleg
• Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg.
• Reynsla af stjórnun og starfi í ferðaþjónustunni er
æskileg og myndi nýtast vel í þessu mikilvæga
starfi.

Umsóknarfrestur er til 14. nóvember nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á atvinna@vesturferdir.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og
umsóknir sem trúnaðarmál. Vesturferðir eru með skrifstofu á Ísafirði og gert er ráð fyrir að framkvæmdastjóri
búi á norðanverðum Vestfjörðum.

2ANNSËKNARSJËÈUR
(RAFNISTU AUGLÕSIR EFTIR
UMSËKNUM UM STYRK
²R SKIPULAGSSKR¹ 2ANNSËKNARSJËÈSINS
b%ITT AF MEGINMARKMIÈUM SJËÈSINS ER AÈ STUÈLA AÈ NÕJUNGUM OG
ÖRËUN Å M¹LEFNUM ALDRAÈRA 3JËÈURINN ER OPINN ÎLLUM ÖEIM SEM AÈ
STUNDA RANNSËKNIR FORMLEGT N¹M EÈA HVAÈ ANNAÈ SEM MUN EFLA
ÖENNAN M¹LAFLOKK HÁR ¹ LANDIm
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  OG SKULU UMSËKNIR
SENDAR ¹ NETFANGIÈ RANNSOKNARSJODUR HRAFNISTAIS

5MSËKN SKAL FYLGJA
A STUTT LÕSING ¹ VERKEFNINU
B TÅMA OG KOSTNAÈAR¹¾TLUN
C AÈRIR STYRKIR SEM SËTT ER UM FYRIR SAMA VERKEFNI
3Ò KVÎÈ FYLGIR STYRKVEITINGU AÈ NIÈURSTÎÈUR VERKEFNISINS SÁU KYNNTAR
¹ (RAFNISTU Å R¾ÈU OG RITI AUK ÖESS AÈ RANNSËKNARSJËÈURINN ¹SKILUR
SÁR RÁTT TIL AÈ KREFJAST ENDURGREIÈSLU INNAN  ¹RA EF H¾TT HEFUR VERIÈ
VIÈ VERKEFNIÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU (RAFNISTU
WWWHRAFNISTAIS EÈA HJ¹ FR¾ÈSLUSTJËRA (RAFNISTU
RDÅSI (ULDU %IRÅKSDËTTUR Å SÅMA  
3TJËRN 2ANNSËKNARSJËÈS (RAFNISTU

Styrkir úr þróunarsjóði innflytjendamála 2011

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal
Auglýst er eftir umsóknum um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordal
sem Seðlabanki Íslands veitir. Ákveðið var að veita styrkinn í tilefni
af 50 ára afmæli Seðlabanka Íslands á árinu 2011. Tilgangur með
styrknum er að styðja viðleitni einstaklinga sem miðar að því að varðveita menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur fengið í arf.
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands
fyrir 1. desember 2011. Fjárhæð styrksins nemur 1.500.000 kr. og
verður fjárhæðinni úthlutað í lok árs.
Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurgeirsson framkvæmdastjóri
á skrifstofu seðlabankastjóra.
Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík · Sími: 569 9600

Innflytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr þróunarsjóði innflytjendamála. Tilgangur sjóðsins er að efla
rannsóknir og þróunarverkefni á sviði innflytjendamála
með það að markmiði að auðvelda gagnkvæma aðlögun
innflytjenda og íslensks samfélags. Að þessu sinni verður
sérstök áhersla lögð á eftirfarandi viðfangsefni:
• Þróunarverkefni sem unnin eru í sveitarfélögum og
miðast að því að auka aðgengi innflytjenda að samfélaginu.
• Þróunarverkefni og rannsóknir sem vinna gegn fordómum, auka fjölmenningarlega færni og hvetja til virkrar
þátttöku innflytjenda í samfélaginu.
Önnur verkefni koma einnig til álita.
Styrkir verða almennt veittir félögum, samtökum og
opinberum aðilum. Grasrótar- og hagsmunafélög innflytjenda eru sérstaklega hvött til þess að sækja um í sjóðinn.
Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir styrkir til
rannsókna. Til ráðstöfunar eru 10 milljónir króna. Styrkir
geta verið að hámarki 75% af heildarkostnaði verkefnis.
Unnt er að sækja um á íslensku og ensku.
Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2011. Sótt
skal um styrk á sérstöku umsóknareyðublaði sem
er aðgengilegt á heimasíðu velferðarráðuneytisins,
(velferðarraduneyti.is). Þar er einnig að finna stefnu
ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda, framkvæmdaáætlun
ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda og reglur þróunarsjóðs
innflytjendamála með nánari upplýsingum um skilyrði
styrkveitinga. Trúnaðar er gætt við meðferð umsókna.
Nánari upplýsingar fást í velferðarráðuneyti í síma 545
8100 og með tölvupósti á netfangið postur@vel.is

Heilsutengd
ferðaþjónusta
Hvatningarverðlaun iðnaðarráðherra
Til að tryggja áframhaldandi þróun á sviði heilsuferðaþjónustu
á Íslandi hefur iðnaðarráðherra ákveðið að veita ein hvatningarverðlaun að fjárhæð 1.000.000 kr. til áhugaverðra verkefna á sviði
heilsuferðaþjónustu. Verðlaunin verða veitt í desember nk.
Hverjir geta tekið þátt:
Hópar fyrirtækja, stofnana og einstaklinga sem vinna sameiginlega
að áhugaverðum verkefnum á sviði heilsuferðaþjónustu sem eru í
þróun og miða að því að lengja ferðamannatímabilið.
Umsóknum skal skilað til Ferðamálastofu eigi síðar en 20. nóvember nk. á sérstöku
umsóknareyðublaði á www.ferdamalastofa.is. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Hlín
Sigurðardóttir, sigrun@ferdamalastofa.is, s. 535 5500.
Heilsuferðaþjónusta er ferðaþjónusta sem felur í sér að ferðamaðurinn geti notið sem aðalþáttar
og hvata ferðar eftirfarandi heilsuþátta: Vatns og vellíðanar, líkamsræktar, íþrótta og hreyfingar,
endurhæfingar og heilsubætandi meðferða, hátæknilækninga. Auk mismunandi afþreyingar.
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Til sölu

Útboð

EIGNIR ÞROTABÚS TIL SÖLU
Skiptastjóri þrotabús BK-hreinsunar ehf. óskar
eftir tilboðum í tæki í eigu þrotabúsins.
Um er að ræða þvottavélar, hreinsivélar, þurrkara, loftpressu,
merkivél, hitapressu, þvottakassa, blautpressur, skyrtupressu,
körfur, vigtar, saumavélar o.fl.
Hægt er að gera tilboð í eignirnar í einu lagi, stakar eða ákveðnar
eignir saman.
Skiptastjóri áskilur sér rétt til að meta tilboð og hafna öllum
tilboðum.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skiptastjóra að
Laugavegi 3 í síma 520-1050 eða á netfanginu LL3@LL3.is
Tilboð skulu berast fyrir 7. nóvember 2011 í tölvupóstfangið
LL3@LL3.is
Hulda Rós Rúriksdóttir hrl., skiptastjóri.
Lögmönnum Laugavegi 3 – 101 Reykjavík

Hársnyrtistofa, 50% eignarhlutur til sölu
Stofan er í traustum rekstri og vel staðsett í rúmgóðu húsnæði
við Bergstaðastræti spölkorn frá Skólavörðustíg.
Auk hefðbundinnar hársnyrtiþjónustu sérhæfir fyrirtækið sig
í umboðssölu með vöru og persónulega þjónustu
til viðskiptavina sem þjást af hármissi.
Nýr eigandi fengi leiðsögn og þjálfun eftir þörfum.
Hér er um spennandi tækifæri að ræða fyrir fagfólk á þessu sviði.
Upplýsingar veitir Hugrún Stefánsdóttir í síma 861-2100
Hár og heilsa ehf

3VEINSPRËF Å EFTIRTÎLDUM IÈNGREINUM VERÈA HALDIN
Å MAÅ OG JÒNÅ EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST

Auglýsing um sveinspróf

F.h. Umhverfis- og samgöngusviðs
Reykjavíkurborgar:
Kaup á bromadiolon 0,005% vaxstaukum og kyrni.
Útboðsgögn fást á 3.000 kr. frá og með 31. október
2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni
12-14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 17. nóvember 2011 kl. 14:00 í
Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12726

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

¥ MATV¾LAGREINUM Å MAÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  APRÅL

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í
¥ BYGGINGAGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL
desember,
janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Bátur til sölu

 APRÅL

Í matreiðslu,
framreiðslu,
og kjötiðn í desember.
¥ PRENTGREINUM
Å MAÅ pbakaraiðn,
JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR
ER TIL  APRÅL
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.
¥ LJËSMYNDUN Å SEPTEMBER p OKTËBER 5MSËKNARFRESTUR
TIL  JÒLÅ og pípulögnum í desember. Sveinspróf í málaraiðn
Í húsasmíði
í janúar.
¥ M¹LMIÈNGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR TIL  MAÅ
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.
¥ VÁLVIRKJUN Å SEPTEMBER 5MSËKNARFRESTUR TIL  JÒNÅ

Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember.
¥ SNYRTIGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ

Í snyrtigreinum í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

¥ BÅLGREINUM Å MAÅ p JÒNÅ 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ

Í bílgreinum
Umsóknarfrestur
til 1. desember.
¥ HÎNNUNARí janúar/febrúar.
OG HANDVERKSGREINUM
Å MAÅ p er
JÒNÅ
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar.
$AGSETNINGAR PRËFANNA
VERÈA BIRTAR ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
Umsóknarfrestur
er til 1. desember..
UM LEIÈ OG Ö¾R LIGGJA FYRIR

Álfur SH 414
sknr.7466 er til sölu.
Vikingur 9,3 metrar
á lengd og 2,82 á
breidd. Báturinn er
7,5 bt. 360 hp Volvo
árg.2003 með rúma
5000 tíma.
Riðfrítt línuspil frá
Beitir og línurenna. Hörku, línu, færa og netabátur í toppstandi með úrvals siglingartækjum. Verð 16,9 millj.
Báturinn er í Hólminum. Engin skipti. Ekkert áhv.
Allar nánari uppl. gefur Ásmundur S-895 3000.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyriss-EÈ UMSËKN SKAL LEGGJA FRAM AFRIT AF N¹MSSAMNINGI
jóðsyfirlit
og burtfararskírteini
með einkunnum
eða staðfestingu
LÅFEYRISSJËÈSYFIRLIT
OG BURTFARARSKÅRTEINI
MEÈ EINKUNNUM
skóla
því að nemi SKËLA
muni útskrifast
í desember
EÈA áSTAÈFESTINGU
¹ ÖVÅ AÈ NEMI
MUNI2011.
ÒTSKRIFAST Å MAÅ


Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir
+OSTNAÈUR PRËFTAKA SS EFNISKOSTNAÈUR ER MISMUNANDI EFTIR
iðngreinum.
IÈNGREINUM

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang:
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ OG M¹ N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
www.idan.is og á skrifstofunni.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Hjólastígar 2011 ? Fossvogsdalur, II áfangi.
Útboðsgögn verða seld á geisladiski á kr. 3.000
frá og með 1. nóvember 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14.
Opnun tilboða: 15. nóvember 2011 kl. 10.00,
í Borgartúni 12 -14.
Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12728

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

VEFFANG WWWIDANIS OG ¹ SKRIFSTOFUNNI

Dagsetningar og nánari upplýsingar um prófin er að finna á
www.idan.is.
)¨!. FR¾ÈSLUSETUR
3KÒLATÒN 
 2EYKJAVÅK
3ÅMI  
"RÁFSÅMI  
WWWIDANIS

TIL SÖLU

ÚTBOÐ

Útboð

Útboð nr. 15141 - Sólhlíð 20, Vestmannaeyjum
- HSV - Endurbætur Heilsugæslu
Fasteignir ríkissjóðs óskar eftir tilboðum í verkið: „Sólhlíð 20,
Vestmannaeyjum – HSV – Endurbætur Heilsugæslu.

15139 – Gervihnattadiskar og örbylgjuloftnet
Tilboð óskast í gervihnattadiska og örbylgjusenda í umsjá
Landhelgisgæslu Íslands sem staðsettir eru á öryggissvæðinu á
Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða sjö gervihnattadiska og þrjá
örbylgjusenda. Mastrið er ekki hluti af búnaðinum. Um ástand
búnaðarins er ekki vitað. Óskað er eftir tilboðum í búnaðinn í
einu lagi. Tilboðsfjárhæð skal innifela kostnað við búnaðinn og að
fjarlægja hann og ganga snyrtilega frá í samráði við seljanda.
Búnaðurinn selst í því ástandi sem hann er í.
Búnaðurinn verður til sýnis hjá Landhelgisgæslu Íslands/Keflavíkurflugvelli á skrifstofutíma í síma 425 5000.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá
Ríkiskaupum.
Tilboðseyðublöð ásamt myndum eru einnig aðgengileg á
heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir
kl. 10.00 þann 8. nóvember 2011 þar sem þau verða opnuð í
viðurvist bjóðenda er þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð
Icelandairhotel Marina
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska
eftir tilboðum í innanhússfrágang í nýtt
hótel, Hótel Marina við Mýrargötu sem
mun opna í apríl 2012.
Um er að ræða eftirfarandi verkþætti:
•
•
•
•
•
•

Innihurðir.
Glerhurðir og glerskilrúm.
Innréttingar.
Kerﬁsloft.
Glerveggi.
Gólfefni, parket og teppi.

Áhugasamir aðilar vinsamlegast haﬁð
samband við Sævar í síma 692-9867
eða á netfangið saevar@skjanni.com

Verkið fellst í endurnýjun á stórum hluta fyrstu hæðar sjúkrahúss
Vestmannaeyja en þar er og verður starfsemi heilsugæslunnar,
rannsóknarstofur og mötuneyti sjúkrahússins. Einnig er hluti kjallara verkstaður þar sem betrumbæta á loftræstingu í heilsugæsluhluta. Helstu verkþættir eru:
• Rif innréttinga, lagna, búnaðar, loftræstingar og raflagna
• Götun veggja vegna breytts skipulags heilsugæslu
• Styrking húshluta vegna veggrofs
• Endursmíði innveggja, lofta og uppsetning innréttinga og hurða.
• Uppsetning loftræstibúnaðar
• Uppsetning raflagna og búnaðar
• Uppsetning hita- og hreinlætisbúnaðar
• Málun og frágangur.
Lok framkvæmdatíma er 01.05.2012.
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða til
sýnis og sölu á kr. 3.500.- frá og með mánudeginum 31. október
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 14. nóvember 2011 kl.
11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI
Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Toyota LC90

Til sölu Toyota Land Cruiser 120 GX, 8
manna. Árg. ‘08. Einn eigandi og ekinn
aðeins 53 Þ. Km. Einstaklega vel með
farinn bíll. Gott verð aðeins 6.650 þ.
Uppl. í síma 860 2275.

‘97 árg. Ek. 290þ, bsk, 36-38” br. Er
á 35” dekkjum læstur fram/aftur,
loftdæla + kútur, kastarar og vinnuljós.
Aðeins 1 milljón staðgreitt, engin skipti.
Upplýsingar í síma 7701058 http://
myndir.id10t.is/tilsolu/

Ofurtilboð 890.þ stgr.

Toyota LC, VX 100 ‘03. Disel, ssk. Ekinn
143þ.km. Tems, Lúga, Navi, 7manna,
leður. 33” dekk. Verð 4.5m. S: 696
8350

Ti sölu FORD EXPLORER XLT árg 2002
ek.130.þ km. 4,0L sjálfskiptur einn með
öllu. ásett verð 1.490.þ fæst á 890.þ
uppl 896-5290
Toyota corolla xli 1.6 árg. ‘97 Ek. 283þ.
km. Verð 380þ. uppl. í S: 694 6054.
Fiat Stilo station árg. 03. Ek. 115 þ.
Nýleg tímareim. 1 eigandi. Selst ódýrt
vegna flutningar á 340 þ. S. 864 6455.

Toyota Avensis Wagon Sol 03/2004 ek
132 þ.km sjálfskiptur, flottur bíll á góðu
verði aðeins 1290 þús

Mazda 5 sport-týpa, 7 manna bíll
skráður 4 jan. 2008 ekinn 90 þús. verð
2,4 milj. Upplýsingar í síma 896 0982.

Fínn veiðibíll

Ssang Young Musso árg. 1997 til sölu.
Keyrður 250.000 km. Hleður illa. Verð
kr. 250.000. Uppl. í síma 865-1410.

BMW 318 sjáfssk. árg. ‘01 ek. 200þús.
Ný yfirfarin. Verð 800þús. Uppl. s. 693
2991.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr
38”. Árgerð 2007, ekinn 38 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.980.000.
Rnr.147255.

Tilboð

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Til sölu Peugeot 308 árg. 2010,
sjálfskiptur,
ekinn
10þ.km.
Óaðfinnanlegur bíll. Uppl. í s. 8972806
Elvar. Verð kr. 3.200.000.

Vegna Flutninga: Pajero Sport 2003 k.
138þ. tilboð. M bilaðan bensíntank og
m. olíuleka. Leður, topplúga, og ofl. vel
með farinn. Einnig Hjólhýsi Palomino
Yearling 11fet vel með farið árg. 2000
S:6641115

Til sölu Cherokee ‘94. 2,5 L - beinskiptur.
Ný skoðaður. Gamall en góður. Ek. 186
þús. Verð 320 þús. Uppl. í s. 897 9252.
Til sölu Lexus 400 Hybrid Luxuari, 4x4
árg.’07, 273 hestöfl. Ekinn 60 þús. Km.
Uppl. í síma 892 4588.

0-250 þús.

SUZUKI Swift gl 4wd. Árgerð 2009,
ekinn 52 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.780.000. Rnr.119635.

Til sölu Subaru Forester 4wd skutbíll,
2.0l, sj.sk. árg.2000 ek.151 þús.km. Smá
útlits blúsaður en í góðu standi, sk. ‘12.
Dráttarkr., leður, sumar- og vetrardekk.
Algengt verð 490.000 kr. Helgartilboð:
290.000 kr. S:660-8632

VW Polo árg.1997 til sölu í mjög fínu
standi, keyrður 184 þús. Ásett verð 190
þús. Uppl. 898 5426.
Toyota Land Cruiser LX 120 árg. ‘03
ek. 160. þús. 35”, sjálfsk., Dísel,dráttak.
Verð 3.650.000,- uppl síma 867-8303

ný skoðaður og ódýr !!!

Hyundai Accent árg ‘01, ekinn aðeins
136þús, bsk, 3 dyra, ný skoðaður
og í góðu lagi, ásett verð 420þús.
Tilboðsverð aðeins 290 þús, uppl í
s:659-9696

M.BENZ C c230k. Árgerð 2004, ekinn
56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.480.000. Rnr.147238.mögul á 90%
láni

Porsche Cayenne Árgerð 04/2007,
ekinn 93þ.km. Mjög gott eintak sem
er á staðnum! Verð 6.590.000kr.
Raðnúmer 152459. Sjá nánar á www.
stora.is

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

VW Golf árgerð 1999 til sölu. Ekinn 175
þúsund, beinskiptur. Þarfnast viðgerðar.
Verð 400þ. Á sama stað eru Sportfelgur
undir Golf. Verð 75þ. Upplýsingar í síma
565 7035 milli 18-21 á kvöldin.
Til sölu R-Kangoo 1,4. Ek. 150.000.
Skoðaður ‘12. Þarfnast smá lagfæringar.
180.000. Uppl. í s. 897 9252.

Peugeot 307 árgerð 2005, Beinskiptur,
ekinn 84.000 þús. , ný tímareim, nýr
barki, nýskoðaður. Verð 1.200.000.
Uppl. 867-4136

Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI árg. 2008
5 gira ekin um 67 .km Topp bílar gott
viðhald aðeins 2 bílar í boði ! Verð áður
2.2 mil Verð nú 1790 þús !!!!

Dodge Neon ‘95. Ek. 61 mílur.
Sjálfskiptur. Ný tímareim. Ný skoðaður.
Verð 290 þús. Hyundai Elantra ‘97.
Sjálfskiptur. Ný tímareim. Verð 230 þús.
S. 777 0150

Bíl til sölu Nissan Terrano, árg. 00, ek.
76 þkm. bsk. nýsk. góð vetradekk. V.
680 þ. Bíll í toppstandi. Uppl. 774 1756

Suzuki SX4 2008 1,6 beinskiptur. Verð
2150 þús. Áhvílandi 1.6 m. Skipti á
ódýrari. Sími 844-2879.

Til sölu Peugeot 307 SW árg. 2003.
Ek 138 þús. 7.manna m/Glerþaki.
Beinskiptur, vel með farinn bíll. Uppl.
S:869 5219

Diesel 7 manna

LAND ROVER Defender 110 tds
storm stw. Árgerð 2005, ekinn 127
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 3.800.000.
Rnr.175596.

Peugeot 406 HDI árg 2000,ekinn
338.000
km,7
manna
,nýleg
kúpling,tímareim
ofl,mikið
endurnýjaður,sk 12,cd,rafmagn í
rúðum,dráttarkrókur. DIESEL. Verð
400.000 STGR. S. 862 0043

Til sölu Land Rover Freelander, árg. ‘00,
nýsk. Disel, V. 450 þ. Uppl. 869 4523.

Til sölu Opel Astra ‘99. Ekinn 190þkm.
Skoðaður, í góðu ástandi. Verð 250þ.
Uppl. í síma 660-1818

HONDA Accord sedan special edition.
Árgerð 2007, ekinn 84 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.590.000. Rnr.147227.

Subaru Impresa ‘97, keyrður 201,000,
Nýskoðaður í okt ‘11. Body aðeins
ryðgað. Tilboð 170.000. Upplýsingar í
síma 8609703.

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

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

Volvo 460, ek. 99700, kram gott,
sjálfssk., nýskoðaður, árg 96, er á
vetrardekkjum óska eftir tilboði. S. 899
2420.

250-499 þús.
Ford Explorer XLT árg. 08, ek. 110 þkm.
Auka dekk, áhvílandi 1.350.000. V. 3 m.
Uppl. 861 6131

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

Mazda R6 árgerð 2006. Aðeins ekinn
84.000 km, sjálfskiptur, steingrár. Vel
með farinn. Ásett verð 1.600 þ.kr. Uppl.
Veittar í síma 693 8011

BMW 5 525xi e60. Árgerð 2007, ekinn
38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
6.680.000. Rnr.130689.

Klár í veturinn! Toyota corolla 99 4WD
ek. 270þús. Ný skoðaður, ný v.dekk. V.
350þús. S. 893 1461.
Til sölu Daihatsu Terios ‘97. Ek. 200
þús. Skoðaður ‘12. V. 290 Þ. Sími 699
1414.

SUBARU B9 Tribeca. Árg 12/2006,
ek 63 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 7manna,
leður, lúga omfl, Flottur og vel búinn
bíll, Ásett verð 3.990.000. Rnr.191649.
ATH er ekki 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

BMW X5 4,8i sport. Árgerð 2007, ekinn
93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
7.990.000. Rnr.174108.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

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

benz E 280 cdi 1.390.

Nissan Terrano 2,7 Disel ‘02. Ek. 155
þús. Ásett 1260 þús tilboð 990 þús.
S. 844 1717

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

Til sölu Toyota Avensis árg. 2000.
Verðhugmynd 390.000. Ekinn 242.000.
Næsta skoðun 2012. Ný tímareim fylgir,
ný olía og sía á vél. Dráttarkúla. Uppl
Sigurður s-8929662 eða siggi@ro.is

TILBOÐ 370 ÞÚS!!!

SKODA OCTAVIA 1,6 árg’99 ek.171
þús,beinskiptur,5
dyra,skoðaður
2012,cd,álfelgur,ný massaður! flottur og
rúmgóður bíll sem eyðir litlu! ásett verð
490 þús! TILBOÐ 370 ÞÚS! s.841 8955

6

29. október 2011 LAUGARDAGUR

250-499 þús.

4x4 sjálfskiptur

Suzuki Vitara 2.0 v6, árg. ‘96, 4x4, ekinn
210þús. sjálfskiptur, 5 dyra, gott eintak
af bíl, Tilboðsverð 360þús. uppl. í s:
659-9696.
Jeep Grand Cherokee Limited Árgerð
1998, ekinn 118 þ. KM. Vél bensín V8
5.2 L Góður og ryðlaus bíll. Þarfnast
smávægilegra lagfæringa Auka álfelgur
og brettakantar fylgja. Verð tilboð. Uppl.
síma 849 8900.
Opel Vectra árg 99 ekinn 178þ næsta
skoðun 2012 S:8221483
Til sölu Hyunday Accent árg.’99, ek.
95000 km, ný tímareim ofl. Uppl. 898
1467.

500-999 þús.

Garðyrkja

Ssangyong Rexton RX-320 árg.’03
ek. 74.000 mikið breyttur með öllum
búnaði, 35”dekk, verð 1,9mill S. 693
2991.

M.B Sprinter ‘05. Ekinn 465 þ. 17
manna. Verð 4.0 millj. Uppl. í s. 840
4151

Vörubílar
Dekkjavélar

Bílar óskast

Affelgunar og Ballancevélar. Minnum
einnig á varahlutaþjónustu fyrir
vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050
okspares@simnet.is

!!! 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.
ÓDYR BÍLL ÓSKAST, ræð við að greiða
30þús. svara í síma:666-6096
Vantar SUZUKI SWIFT 87-88 árg
Skoða allt! Gott verð fyrir góðann bíl.
S:6975067

Varahlutir
Renault Premium 420 CD árg. ‘02.
26-6x2. Uppgerður gírkassi og nýir
spíssar. Uppl. í s. 898 9006.

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar allar
tegundir koma til greina. S. 893 5517.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

Bílapartasala

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

Kerra til sölu,nánari uppl. 898 9006.

Jeppar

Húsbílar
Lyftarar

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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

Tilsolu SuzukiGrandvitara ar2000
vel2000 sjalfsk. skod2012 ekin142000k
m,vhum.795000iskupl.8652269 skoda
skifti litil odyrt bil

250 kall

Til sölu Isuzu Trooper ‘95. Lítur vel út.
Ek. 203 þús. Vantar púströr og pínu lítið
meira. S. 660 1055 Hannes eða 660
1050 Gunnar.

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.

Sendibílar
Lancer ‘99 tilboð 300þús!

Ek 163þ. nýsk. ssk. með rafmagni.
Svolítið af hagkaupsdældum. 1300 vél,
nýleg heilsárs dekk, ryðlaus. Frekari
uppl. í 659 3459

ÞJÓNUSTA
Bókhald
Pípulagnir
Fjórhjól
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Bátar

Tilboð

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

Hreingerningar

Til sölu toyota avensis station 99árg
ssk ek.249Þ rafmagn í rúðum og leður,
M-endurnýjaður V.530Þ S. 848-4321

1-2 milljónir

Benz Actros 1843 árg. 2002 ekinn 280
þús. Ásett verð 4.900 þús + vsk. sími:
691 1068.

Til sölu Mazda 6 station 2007. Ekinn 78
þús. Ekkert áhvílandi. Verð 1.980 þús.
Uppl. í síma 663 5590 Ragnar.

Til sölu Honda fjórhjól, upplýsingar í
síma 893-8060.

Til sölu Kubota smágrafa, upplýsingar í
síma 893-8060.

2 milljónir +

Vélsleðar
Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Hópferðabílar

Til sölu Artic cat 1000 cross f. snopro
árg ‘07. Ek. 1000 km. Einn með öllu.
Uppl í s. 844 5169 orn@adakris.is

Vinnuvélar
Seltjarnarnes og
Vesturbær

Volvo Cross Country XC70 AWD
árg. ‘04. ek. 70 þ míl. V. 2.3 M. stgr.
Áhvílandi 950 þ. S. 861 6131.

Pípulagnir

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

Iveco ‘05. Ekinn 298 þ. 20 manna. Verð
3.8 millj. Uppl. í s. 840 4151

Einstæðri 2ja barna móður vantar
sárlega íbúð til leigu sem fyrst.
meðmæli ef óskað er sími 699 7081
email embla@inbox.is

Til sölu 1/6 hlutur í þessum bát.
Staðsettur í Króatíu. 30 tonna réttindi
þarf á þennan bát. Upplýsingar
snekkjan@gmail.com

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

Grásleppuveiðimenn

Grásleppunetin komin, margir litir.
Flottóg, býtóg og felligarn og margt
fl. Heimavik ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

Skötuselsnet

Skötuselsnet felld og ófelld. Heimavík
ehf. S. 892 8655 www.heimavik.is

Hjólbarðar
Til sölu Bridgestone, loftbóludekk,
DMZ3 99Q 215/70R16. Notuð 5
mánuði, undir Honda CRV. Ný rúmar
140 þús. Verð kr. 90.000,- 892 3935

Til sölu

(23.924)34/&!
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Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á
stigagöngum og sameignum. S. 618
3469.

Bókhald-ársreikningarVSKuppgjör-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.

Málarar

Pawel ræsting

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

Löggiltur málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Sími 6601787

Vy-þrif ehf.

20% afsláttur fyrir
eldriborgara og húsfélög.

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

Fagleg vinnubrögð og sanngjarnt verð.
Uppl. s. 774 5775.

Vantar þig hjálp jólaþrif tek að mér
alþrif í heimahúsum tek einnig að mér
að koma viku- eða hálfsmánaðarlega í
venjuleg heimilisþrif, góð meðmæli og
100% trúnaður uppl: 852 3266.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Húsaviðhald

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Ræstingar
Tek að mér öll almenn heimilsþrif.
Sanngjarnt verð.Jenný, sími: 615-1635.

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

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

Þjónusta

6INS¾LL 0IZZASTAÈUR

,IGGUR ÖÒ MEÈ VÎRUR ¹ LAGER

4IL SÎLU 0IZZASTAÈUR ¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
Å RÒMGËÈU HÒSN¾ÈI MEÈ LEYÙ FYRIR  MANNS Å
SAL 'ËÈUR BÒNAÈUR MA ELDOFN 6INS¾LL Å 4AKE
!WAY -JÎG GOTT VERÈ &R¹B¾RT T¾KIF¾RI
5PPL  

6IÈ ERUM MEÈ HÒSN¾ÈI OG STARFSFËLK
TIL ÖESS AÈ KOMA VÎRUM Å VERÈ
!LLT KEMUR TIL GREINA FATNAÈUR LEIKFÎNG
RAFMAGNST¾KI SNYRTIVÎRUR OÚ

&YRIRT¾KJASALA ¥SL NANAUSTUM WWWATVIS
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Topp Verktakar ehf

Verslun

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

Spádómar

Líkamsræktartöðvar og
Íþróttahús ATH!

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500.
Tímapantanir í síma 845 8896.

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

Spásími 908 6060

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

Ýmislegt

Veisluþjónusta

Heimasala á Borgarholtsbraut 62 í
Kópavogi í dag frá 10-14 síminn er
868-7483.

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.

Allt fyrir Hrekkjavökuna
í Partýbúðinni:

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

Námskeið

Heilsuvörur
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda
Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is
Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara,
uppþvottavélar. Síðumúli 37, neðan
verðu. Opið alla helgina. S. 847 5545.
Gegnheilt eikarparket. Lakkað og
ólakkað. 18,5mm x 130mm. Uppl. í
síma 897-3820

Óskast keypt
Kaupi gull !

RAFVIRKJUN S. 896 6025

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEILSA
Tvær hæðir stútfullar af flottum
vörum, yfir 400 nýjir vöruliðir.
Fullorðinsbúningar, Barnabúningar,
Hárkollur, Andlitslitir, Fylgihlutir, Vopn,
Grímur, Vampírutennur, Nornahattar,
Nornakústar,
Borðbúnaður,
Köngulóarvefur, Loft-, vegg- og
borðskraut, Gasblöðrur, Þurrís, o.fl.,
o.fl. Opið til kl 11-18 þri og mið, en
11-20 fim, fös og laugardag. Verið
velkomin, Partýbúðin, Faxafeni 11
(Hagkaupsplaninu), s. 534-0534

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

Snerting heilar líkaman og sál. Ekta
vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur
og karla. Nálægt Foldatorg. Tímapöntun
nauðsynleg. Sími: 698 8301 www.
tantra-temple.com

af völdum vörum til októberloka. Ditto,
Smiðjuvegi 4 (græn gata) Opið mán-fös
12-18, lau 12-15 S.517-8060. ditto.is

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

Rafvirkjun

TANTRA NUDD

20-35% afsláttur

Spásíminn 908 5666

KEYPT
& SELT
Til sölu

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

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

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.

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

Þjónusta

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Trésmíði

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

BYRJENDANÁMSKEIÐ
Í
YOGA
01. nóvember. Jógastöðin www.
yogastodin.com S: 5885711 og 6918565

Viðgerðir
Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur
Glæsilegar kristall ljósakrónur, vegljós,
glöss og skartgrypir til sölu. Bohemia
Kristall, Glæsibær S:571 2300

Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Snyrting
EKKERT SEX NUDD,
En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR,
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg
verð og þú kemst fljótt að. Opið frá
12-18 alla daga nema sun. JB Heilsulind.
S. 823 8280.

Kaupi óuppleyst frímerki á pappír gegn
hæsta verði, einkum nýleg. S: 7724949, naphila@internet.is

Önnur þjónusta

NORSKA/NORWEGIAN 4 vikur, I:
mán-fös19:45-20:15, start 31/10,
28/11. II mán-fös kl 18-19:30 start
31/10, 28/11. III: 16:15-17:45start
31/10, 28/11. ENSKA f. Fullorðna,Stig
I kl 10:15-11:45 og 16:15-17:45,
mán-fös, 4 vikur: 31/10, 28/11. ENSKA
f börn 8 vikur: lau eða sun; 5-8 árakl.
10-11, 9-12 ára lau eða sun kl.11-12:15.
SPÆNSKA: 4 vikur mán-fös kl 18-19:30
byrjar 31/10, 28/11.ICELANDIC,
4 weeks Md to Fr. Level I: 8:159:45 or 18-19:30, start 31/10, 28/11,
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli
5, s.5881160, www.iceschool.is

Ökukennsla

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

Tveir smiðir með meistararéttindi geta
bætt við sig verkefnum s.s viðhald,
parket, inréttingar, nýsmíði ofl. S. 898
9602.

NORSKA/Norwegian
I, II & III ENSKA f fullorðna ENGLISH f Adults ENSKA f. BÖRNENGLISH f. ChildrenICELANDICSpænska. Aukatímar:
stærð

Til sölu

Sjónvarp
Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Vélar og verkfæri
Óska eftir overlock iðnaðarvél m.
coverstitch og flatlock-saum. Sími 862
3782.

Til bygginga

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars
Seljum glerbrautakerfi frá
finnska framleiðandanum
Jokke.
Kerfið er létt og viðráðanlegt í notkun, sterkbyggt
og traust.
Einföld og hagstæð lausn
sem eykur vellíðan á
heimili þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð
greiðslukjör

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

Kvistir

Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning
tekur aðeins einn dag. Frábær
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

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

Hreinsa þakrennur

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

Hrekkjavakan 2011

Green-house

Fallegur danskur fatnaður, bjóðum
uppá heimakynningar. Uppl. s. 777
2281. Green-house. Opið 10-14

Ertu klár? Hjá okkur færðu allt sem
þarf: Búninga, farða, vampírutennur,
litalinsur, skraut ofl. Úrvalið er á
hokuspokus.is. Velkomin í Hókus Pókus
Laugavegi 69. S-551-7955.

Til sölu timbur 2x4-1x6 og dokað, gott
í vinnupalla, selst ódýrt. Uppl. 8935235
Timburvinnuskúr til sölu, ca. 20 fet.
Staðsettur í Kópavogi. Uppl. í s. 7722990.

Mælum svalir og gerum
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í
handrið úti sem inni, ásamt
glerskjólveggi og þök.

10 ára framleiðsluábyrgð

Skjól á svölunum
allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm: 660 4088
vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is
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Gistiheimili Guesthouse

HEIMILIÐ
Dýrahald

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Þessir
yndislegu
10
vikna
papillonhvolpar eru í leit að nýju
heimili. Heilsufarsskoðaðir og örmerktir
með ættbók frá Hundaræktarfélagi
Íslands. Uppl.í síma 663-2828 eftir kl.18

Geymsluhúsnæði
Tökum í geymslu tjaldv- felli- hjólPallhýsi- húsbíla- mótorhjól- fjórhjólkerrur. S 8671282

ATVINNA

www.buslodageymsla.is

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

Atvinna í boði

Aðalfundur DECUS Íslandi, verður
haldinn 18. nóv. kl. 15. að stórhöfða 29,
sjávarmegin.Venjuleg aðalfundarstörf
skv. lögum félgasins. Stjórnin (
decusis@gmail.com)

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

Söluturn með grill og ís óskar eftir
ábyrgu starfsfólki í 100% vinnu. Uppl. á
salagrill@salagrill.is

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.
Vetrargeymsla fyrir
ferðavagna!

Starfsmaður óskast við þrif á verslun
miðsvæðis í Rvk tvisvar sinnum í
viku. Þriðjudaga frá 9-12 og föstudaga
frá 9-12. Viðkomandi þarf að vera
vandvirkur og stundvís. Upplýsingar í
síma 821-1414.

geymslur.com

Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar
í síma 821 4445.

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

Hreinr. Golden Retriever hvolpar t.
sölu. Afh. 8v nóv. Örm. Spraut. Ættbók.
hilmargolden.123.is S. 698 0110 eða
899 2988.

Gallerí Voff hundaskóli-fagmennska í
20 ár. Það er aldrei of seint ! og það
er alltaf gaman. Námskeið fyrir hunda
7mán og eldri hefst þri 8. nóv. Uppl í
S:5667368 /8622006

booking@thomsenapartments.com
www.thomsenapartments.com

Herbergi í 101!
Til leigu fullbúið herbergi í
miðbæ Rvk. Aðgangur að baði,
eldhúsi, þvottahúsi og fríu
interneti. Laus strax. Á besta
stað í bænum.
Upplýsingar í síma 661 7015
og 898 8685.

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

107 Bílskúr 30 þ. Mjög góður. Engar
viðgerðir. Sími 860 0360

Gisting

3ja herbergja íbúð
á aðeins 15.000,4ra herbergja íbúð
á aðeins 17.000,Nánar upplýsingar í síma 519
0905 eða

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK
Gott verð, dags, viku- og
mánaðarleiga.

Bílskúr

Vinna í Svíþjóð! Óska eftir fagmanni
í þakvinnu. Verður að geta unnið
sjálfstætt og hafa margra ára reynslu
av þakpappa. Laun ca. 450þ isk./mán.
Traust fyrirtæki. info@is-tak.se merkið
„umsókn”
Óskum eftir starfskrafti í fullt og
hlutastarf í eldhúsi og sal. 18 ára
aldurstakmark. Umsóknir sendist á
rubytuesdayice@gmail.com
Ruby
Tuesday Höfðabakka og Skipholt.

Atvinna óskast

Apartment for rent in
Þingholt
Beautiful 2 bedroom apartment
in downtown Reykjavik for
rent. The apartment is with
furniture and all equipment.
The apartment is for rent for
1-7 months.
For further information
please call
824 5003.

Ýmislegt

Tækifæri - Áskorun

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

Glæsilegt
nóvembertilboð
Fallegar 3ja og 4ra herbergja
íbúðir til leigu í miðbæ
Reykjavíkur.

Fundir

Geymi tjaldvagna,
fellihýsi og búslóðir.

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

Gisting í miðbæ
ReykjavíkurThomsen Apartments

TILKYNNINGAR

TIL LEIGU - ÞINGHOLT
Falleg 3ja herbergja íbúð í
miðbæ Reykjavíkur til leigu.
Íbúðin leigist með húsgögnum
og öllum búnaði í 1-7 mánuði.
Nánari upplýsingar
í síma 824 5003.

Hann á afmæli í dag. Uppáhalds
bróðir okkar Pétur Björn Jónsson er
FERTUGUR í dag. Hann á móti kveðjum
í síma 820 2056. Kv Systurnar

Einkamál

63 ára karlmaður lærður húsasmiður
vantar vinnu. Margt annað kemur til
greina. 844 7901, Guðmundur.

Viðskiptatækifæri
Aukavinna - Viðskipti ?

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

Karlmaður á besta aldri óskar eftir
að kynnast manni á svipuðu reki.
Möguleiki á sambandi. S. 664 2450

MyPurpleRabbit.com

Djörf stefnumót, heit samskipti.
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Spjalldömur 908 5500

Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Fagleg og persónuleg þjónusta

Ég er 10 vikna og langar til að eignast
fjölskyldu. Björgvin s. 825-6437 &
brich@simnet.is. ..ég á líka tvö systkini.

Til leigu vesturbæ Rvk. Stór íbúð +
bílskúr í tvíbýli. Laus 1. des. 2011.
Langtímaleiga. Uppl. í s. 865 9611.

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

Til leigu 3ja herb. kj. íbúð í R. 109.
Reykleysi og reglusemi áskilinn. S.695
1790.

Sími 898 4125

109 Rvk - Seljahverfi Gott herb.
,aðgangur að baðherb., ísskáp, neti o.fl.
Reglusemi áskilin. Uppl. 891 7630.

Malarhöfða 2 • 110 Reykjavík
www.fasteignasalan.is

Enskur Cocker Spaniel

Yndislegir Enskir Cocker Spaniel
hvolpar til sölu. Mjög góðir foreldrar.
Tilbúnir til afhendingar, örmerktir
heilsufarsskoðaðir og bólusettir Ættbók
frá HRFI. Myndir á www.facebook.
com/fragotu S:6951714

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Byssur
Rjúpnaveiði og gisting á veiðislóð á
Héraði s:8946258

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Opið
hús

3 herb. íbúð í einbýlishúsi til leigu.
Uppl. í s. 860 3600

Opið
Opið
hús
hús

Til leigu parhús á svæði
203 Kópavogi

Glæsilegt 195fm, 5 herb. parhús m.
bílskúr til leigu frá og með 15. jan.Verð
250þús á mánuði. Aðeins fjársterkir
aðilar koma til greina. Uppl. á netfang
yeroht@simnet.is.

FERJUVAÐ 13-15, NORÐLINGAHOLTI

Herbergi til leigu fyrir kvk með eldhúsi
og baði með þvottavél. Nálægt hlemmi.
Sími 661 5219.
Stórglæsileg 147fm, 2ja hæða íbúð til
leigu í Grafarholti. Örstutt í skóla og
verslunarkjarna. Allar nánari uppl. fást
með að senda tölvupóst johannes.
georgsson@gmail.com eða í s. 893
8234
Til leigu snyrtileg 3.herb. íbúð í
Mosfellsbæ. Sérinngangur nýuppgerð.
Laus 1.nóv frekari uppl. í s:846 5374

FRUM

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

Íbúð með útsýni

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir
Til leigu glæsileg 2 ja herb íb í mos.
með sér ing. frábært útsýni. Leiga 105
þ. s. 821 4958

Húsnæði í boði

3ja herb. íbúð til leigu á sv. 109. Laus
strax. S. 822 8556 & 553 0690 á milli
kl.15-20.
Stúdióíbúð til leigu í Engjaseli. Einhver
fyrirframgreiðsla. Uppl. s. 867 1049 og
557 6801.
Selfoss, lítil fjögurra herbergja íbúð til
leigu, í góðu hverfi, Uppl. í S. 698 8072.
Nýlegt 4-5.herb. parhús á Eyrarbakka til
leigu. Stór verönd, pottur laust fljólega.
Sími 693-1885 stefan@strom.is
Mjög rúmgott herbergi í 101 Rvk. til
leigu. 50 þús./mán. Aðg. að sturtu +
eldh., frítt net, engin gjöld. S. 661 5154.

Húsnæði til sölu
70fm íb.á Akureyri í skiptum fyrir íb. á
Rvk sv. 3-4m millgj. S. 845 9870.

Til leigu

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja
íbúðir miðsvæðis. Gott verð og traust
þjónusta. Nánari upplýsingar á www.
leiguibudir.is og síma 898 6224

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.

Atvinnuhúsnæði
Óska eftir að taka á leigu 50 fm eða
stærra atvinnuhúsnæði. Helst með
útisvæði. Uppl. 845 4096.
105 fm iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg
í Kópavogi til leigu lofthæð 3,30
og stórar innkeyrsludyr uppl. í síma
6974683

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 30. okt. – Kl.14:00 - 16:00
Höfum til sölu 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi. Sér inngangur
af svölum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Lóð frágengin. Stæði í
bílahúsi fylgir flestum eignunum. Afhending lok nóv. 2011.
Kristinn B. Ragnarsson viðsk.fr./lögg.fasteignasali.
Sími 898 4125 netfang: kristinn@fasteignasalan.is

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.

   

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.
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6 heimili&hönnun

Lokaði í góðærinu
og opnar í kreppu
Dæmin um verslanir sem voru
gætir ýmissa grasa í vöruúrvali.
opnaðar í góðærinu í kringum
Bækur, vídeóspólur, málverk, ljós,
árið 2007 en urðu síðan að leggja
rafmagnstæki, sófasett, eldhúsupp laupana þegar efnahagshrunið
borð, fullt af smáhlutum, styttum
varð eru nokkur. Arnar Laufdal
og antik. „Það er stemning núna
Aðalsteinsson mátti hins vegar
fyrir því að fara vel með hlutina,
reyna þveröfuga hluti; hann varð
nota þá áfram, og fólk er hætt að
að hætta verslunarrekstri árið
henda. Það sem áður var gefið er
2007, þegar enginn leit við varnfólk að reyna að koma í verð í dag,
ingi hans, en opnaði nú fyrir stuttu
og á það við bæði ódýra hluti og
aftur vegna aukinnar eftirspurnar.
dýrari. Ég er til dæmis með sófa„Þetta er allt af íslenskum heimilsett á 20.000 og annað á 300.000,“
um sem ég er að selja. Ég flyt sem
segir Arnar og bætir við að hann
sagt ekkert inn heldur er að taka í
hafi ekki séð það í anda að á svo
stuttum tíma myndi dæmið snúumboðssölu húsgögn og aðra muni
fyrir fólk og það er mun meira upp
ast við og þörfin fyrir verslanir af
úr þessu fyrir fólk að hafa en var
þessu tagi yrði aftur fyrir hendi.
þegar ég lokHann segist líka
aði verslun
hafa samanaf sama toga
burðinn því
árið 2007. Þá
verslunin
hafði ég rekið
sem hann rak
svona búð í 15
áður til ársins
ár og undir það
2007 var einnig á
síðasta var ekkert
Smiðjuvegi.
að gera – í miðju
„Þetta hefur að
Danskt tekkbullinu öllu. Þá
minnsta kosti farið
náttborð frá
v i ld i e n g i n n
mjög vel af stað og
7. áratugnum.
notað,“ seg i r
það er mikil umArnar Laufdal
ferð af fólki sem
kemu r, dvelu r
Aðalsteinsson.
Verslunin kalllengi og grúskar.“
ast Notað og nýtt og
- jma

Ruggustóll og bangsar, en auk stærri
hluta eru smáhlutir teknir í umboðssölu.

„Því sem áður var gefið er fólk að reyna að koma í verð í dag, bæði ódýrum hlutum
og dýrari,” segir Arnar Laufdal Aðalsteinsson, sem rekur Notað og nýtt.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Málverk og annað stofustáss er áberandi í versluninni og þá er að sögn Arnars þó nokkuð um að fólk vilji selja antíkhúsgögn sem
það á í fórum sínum.

Í

Glæsilegir gólfvasar
á sprengiverði
30-50%
afsláttur

sraelski hönnuðurinn Nir
Meiri hefur sett á markað
nýjan lampa í ýmsum útgáfum
undir nafninu Eyðimerkurstormur. Lampinn dregur nafn
sitt af því að skermurinn er
gerður úr sandi og formið er
sótt til harðgerðra jurta sem
vaxa í sandinum.
Lampinn getur verið hvort
sem er úti eða inni og er fáanlegur sem standlampi með einu
til þremur ljósum og borðlampi
með einu ljósi.

Eyðimerkurstormur
og danskur Jóker

F jö lb re yt t ú rv airl
M a rg a r st æ rð

L
Skeifunni 3j · Sími 553 8282 · www.heilsudrekinn.is

oftljósið Jókerinn var hannað af danska arkitektinum Christian Ræder
árið 1970 og hlaut fyrstu verðlaun á Skandinavísku ljósasýningunni
árið eftir. Hönnunin sækir innblástur í Batman-myndir, eins og nafnið
bendir til, og naut töluverðra vinsælda á sínum tíma.
Nú hefur danska ljósahönnunarfyrirtækið Le Klint sett Jókerinn aftur
á markað í öllum hugsanlegum litum og hann virkar enn nýstárlegur og
öðruvísi.

NÓVEMBER ER

SKEMMTILEGRI Á STÖÐ 2
Stöð 2 færir þér hina fullkomnu blöndu af spennu, gríni og drama í nóvember.
Misstu ekki af mörgum af heitustu sjónvarpsþáttum í heimi, framúrskarandi
innlendri dagskrárgerð og frábærum kvikmyndum. Tryggðu þér áskrift strax!
ÞRIÐJUDAGA

MÁNUDAGA

GLEE
Einn ferskasti og umtalaðasti
þátturinn í heiminum í dag.

ÞRIÐJUDAGA

MIKE AND MOLLY
Vinsælasti nýi gamanþátturinn í Bandaríkjunum.

HEFST 10. NÓVEMBER

FÖSTUDAGA

FÖSTUDAGA

HUMAN TARGET
Hreinræktaður
k ð spennuþáttur
í anda Bond og Bourne.

SPURNINGABOMBAN
Logi Bergmann í skemmtik
legum spurningaþætti.

SUNNUDAGA

SUNNUDAGA

SJÁLFSTÆTT FÓLK
Sjónvarpsþáttur ársins á Edduverðlaununum fjögur ár í röð.

TERRA NOVA
Spennandi ævintýraþáttaröð
úr smiðju Steven Spielberg.

TÝNDA KYNSLÓÐIN
Björn og Þórunn í ferskasta
f k
skemmtiþættinum í dag.

12. NÓVEMBER

MAD MEN
Hann er kominn aftur. Margverðlaunaður og aldrei betri.

ALICE IN WONDERLAND
Sígild og stórkostleg fjölskyldumynd með Johnny Depp.

MIÐVIKUDAGA

MIÐVIKUDAGA

GREY’S ANATOMY
Einn vinsælasti þáttur
Stöðvar 2 frá upphafi.

THE MIDDLE
Snjall gamanþáttur um hið
sanna líf millistéttafólksins.

FÖSTUDAGA

HEFST 7. NÓVEMBER

THE X-FACTOR
Simon Cowellll ffer á kostum í
sjónvarpsviðburði vetrarins.

19. NÓVEMBER

CELEBRITY APPRENTICE
Donald
ld Trump leiðir
l ð stjörnurnar
saman í hörkuspennandi keppni.

ALLAR HELGAR

DATE NIGHT
Ó
Óborganleg
grínmynd með
Steve Carrell og Tinu Fey.

ALGJÖR SVEPPI
Talsett barnaefni allar helgar.

SPAUGSTOFAN
LAUGARDAGA KL. 19:35

Þeir eru mættir aftur.
f Endurnærðir
d
og beittari en nokkru sinni áður!

HEIMSENDIR

ira
Þú færða mmeðeáskrift að

n
fyrir peninga Extra, Stöð 2 Bíó og
ð2
Stöð 2 því Stö frítt með fyrir aðeins
lgja
plúsrásirnar fy

SUNNUDAGA KL. 20:35

Gl
Glæný
þá
þáttaröðð frá
f þþeim sömu
og færðu okkur Næturvaktina,
Dagvaktina og Fangavaktina.

g

237 kr. á da

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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VIKUTILBOÐ

heimili &

hönnun
HEIMA VIÐ

SNORRI WIUM SÖNGVARI
Er í hlutverki Mónóstatosar í uppfærslu Íslensku óperunnar á Töfraflautunni sem nú er á dagskrá í
Hörpu.

FRUM

Síðasti hlutur sem ég keypti
mér: Granít á eldhúsið. Það tók
mörg ár að safna fyrir því en það
var þess virði.

Eftirlætishúsgagnið mitt: Húsbóndastóllinn sem hundurinn
hefur yfirtekið og ég hef því flutt
mig um set í stólinn hjá arninum.
Ómissandi í stofuna: Arinninn,
hann skapar ótrúlega mikla
stemningu.

15%

Næsta framkvæmd á heimilinu:
Handrið upp stigann, núverandi
handrið var smíðað til bráðabirgða fyrir 10 árum! Erum enn
að safna.

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

Uppi á vegg hangir: Mynd af
tengdapabba, Þórarni Péturssyni,
og Kristjáni Eldjárn tekin á götu
í Kaupmannahöfn 1947. Myndin
var pínulítil en við létum stækka
ha
hana fyrir
no
nokkrum
ár
árum og
m
mér finnst
h
hún koma
vvel út.

T E P P A G A L L E R Í

Bæjarlind 16
Sími 568 6999
Opið virka daga kl. 10-18
laugardaga kl. 11-16
www.persia.is

Láttu Draumaeldhúsið þitt
verða að veruleika með HTH
Veldu réttu
innréttinguna
fyrir heimilið þitt.
HTH er hágæða
dönsk framleiðsla og
þú hefur tvo
valkosti!

1)

5 ÁRA
2)

LA GE R VA R A OG ÓSAMSETT

ÁBYRGÐ
Á VÖRU
OG VIRKN

Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl. 11-15

S É RP AN TA Ð O G SA MSE T T

12
MÁNAÐA
VAXTALAUS
STA
TAÐGREIÐSLULÁN
TAÐGREIÐSLULÁ

Persónuleg og góð þjónusta

Viltu að við
hönnum sérstaklega
fyrir þig nýju eldhús- eða baðinnréttinguna – án greiðslu?
Viltu fá faglegar ráðleggingar
við endurnýjun innréttinga og
svo pottþétt verðtil

Endil

LÁGMÚLA 8 · 2. HÆÐ · REYKJAVÍK · SÍMAR 530 2819 / 530 2821 · www.hth.dk
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OPIÐ HÚS 30. okt. milli 17.30-18.00
VERÐ 59,9 millj. stærð 352,4 fm

Vesturvangur 11,
220 Hafnarfirði

Vel staðsett einbýli, að mestu á 1.h í góðum
botnlanga á vinsælum stað í hrauninu í
Hafnarfirði, Útsýni. Við opið svæði á stórri lóð. 5
svefnherb. og 2 stofur, neðri hæðin er 65,8 fm.
33,3 fm bílskúr. Gott áhvílandi lán getur fylgt.
188,7 fm - Verð 44,5 millj.
Nýlegt 188,7 fm SG-timburhús sem er afar
skemmtilegt og vel skipulagt, þetta er
4ra -5 herb. einbýli á einni hæð með
innbyggðum 31,1 fm bílskúr og fallegri
hellulagðri lóð í botnlanga við opið svæði.
Gott áhvílandi lán getur fylgt.

Opið hús í dag kl. 14-15
og á mánudaginn kl. 17-17:30.

Uppl. gefur Sölvi sölumaður/húsasmíðam.
Sími 618 0064 eða solvi@domusnova.is
Er með kaupendur sem VANTAR 4ra herb. sérbýli með bílskúr/bílag.
í Þingahverfi, Salahverfi og Hvörfunum í Kópavogi.

Ú

S

OPIÐ HÚS sunnudag 30. okt.
milli 18.30 og 19.00

H

Stórar stofur og mikið eldhúsrými. Svalir út af eldhúsrými snúa í
suð-vestur. Fjögur svefnherbergi. Mjög björt og opin hús. Góð
staðsetning innst í botnlanga. Afhent tilbúið til innréttinga og
fullbúið að utan. Verð: frá 49,9 – 52,9 millj.

Ð

FALLEGT ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAVATN.

Drekavellir 41,
221 Hafnarfirði

PI

Glæsileg tveggja hæða 257 fm raðhús, þar af er bílskúr 25,5 fm á
góðum útsýnisstað í Þingahverfi Kópavogs.

O

Ásaþing 8 – 12
203 Kópavogi

Verð 20,9 millj. - Stærð 90 fm.
Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð með stæði í
opinni bílageymslu í góðu fjölbýli. Sér
þvottaherb. LAUS STRAX. MEÐ BETRI
KAUPUM Á 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Í DAG.

Flétturimi 26,
112 Rvk

Albert Bjarni Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626
albert@domusnova.is
albert.domusnova.is

Sölvi Þ. Sævarsson
Sími 618 0064
solvi@domusnova.is
solvi.domusnova.is

Er með ákveðin kaupanda
af 4ra herb. íbúð
á jarðhæð í 112 og
í austurbæ Kópavogs.

Turninum 12. hæð
201 Kópavogur
www.domusnova.is
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Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is
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KARLINN Í BRÚNNI Sigurður Steinar Ketilsson skipherra íbygginn í brúnni á leið í heimahöfn. Þór var byggður í Síle og framkvæmdir hófust í október 2007. Heimsiglingin tók um mánuð og voru sjö þúsund sjómílur lagðar að baki.

Glæsilegt gæsluskip
BYLTING Ein af helstu nýjungunum í Þór er afar fullkominn olíumengunarvarnarbúnaður.

Varðskipið Þór kom til heimahafnar í fyrsta sinn á föstudaginn. Þorgils
Jónsson kynnti sér aðstöðu og tækninýjungar í þessu þróaðasta skipi flotans.
Þór er opinn almenningi í dag og á morgun á milli klukkan 13 og 17.

FRÓÐLEIKSFÚSIR Margt fyrirmenna var meðal þeirra sem fögnuðu Þór við heimkomuna. Hér er skipherra að fræða ráðherra og forseta um kosti nýja skipsins.

STJÓRNTÆKIN Að mörgu er að hyggja í eins fullkomnu skipi og þessu. Þessi mynd er tekin í stjórnstöð vélarrýmisins. Þór er 94
metrar á lengd og 16 metrar á breidd og nær allt að 19,5 sjómílna hraða á klukkustund.
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SLÖKKVITÆKI Á skipinu eru þrjár háþrýstisprautur til slökkvistarfa á hafi úti.
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VARÐSKIPSMENN Skipverjar á Þór voru að vonum ánægðir með nýja skipið, þar sem
aðstaða og tækjabúnaður er framúrskarandi. Jafnan eru 18 í áhöfn í hverjum túr.

Stærð: 140,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983
Fasteignamat: 22,3

Rekagrandi 1
107 Reykjavík
Góð eign óborganlegt útsýni

Selás E 5
Lind

851 Hella
Glæsileg eign á 30.000 fm eignalóð

Stærð: 242,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 20.450.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166
johanna@remax.is

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi
861 9300

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

pallb@remax.is

sigga@remax.is

.Opið hús laug. 29.okt. 16:00-17:00

Verð: 31.900.000
Remax Lind og Páll kynna: Glæsileg 140,7 fermetra íbúð á þriðju & fjórðu hæð í fjölbýlishúsi með
bílgeymslu við Rekagranda í Reykjavík. Íbúðin er með 3 svefnherbergjum, fataherbergi og 2
baðherbergjum og stofu. Óborganlegt útsýni er úr þessari eign.Ákv góð lán upp á c,a 23.5M
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og Þórarinn Jónsson lögg.fast.hdl
sími 5107900

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
Stærð: 178,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1962
Fasteignamat: 31.400.000

Erluhraun 13
220 Hafnarfjörður
Gott einbýli frábær staðsetnig

Verð: 35.900.000

Skoðar skipti á eign á Selfossi. Eigandi tekur á móti gestum, Óðinn s.864-1330. Glæsilegt 2ja hæða
einbýli með tvöföldum bílskúr byggt í sænskum stíl árið 2007. Byggingarréttur fyrir 12-15 hesta húsi.
Víðsýnt er frá húsinu.
Tvær stofur með parket á gólfi, fallegt eldhús með hvítri innréttingu, 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi,
þvottahús. Einstakt tækifæri til að eignast fallega eign í sveitsælunni.
Eign sem vert er að skoða.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Lækjarberg 48
Lind

221 Hafnarfjörður
Fallegt einbýli á yndislegum stað

Opið
Hús

Stærð: 196,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990
Fasteignamat: 35.550.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166
johanna@remax.is

Þriðjudaginn 1 Nov milli 17 og 17:30

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi
861 9300

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

pallb@remax.is

sigga@remax.is

Opið hús laug. 29.október 16:00-16:30

Verð: 47.500.000

Sérlega fallegt vel staðsett 178,3 fm einbýlishús á þessum frábæra stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin
er mikið endurnýjuð og stendur á fallega ræktaðri skjólgóðri lóð.Góð eign sem hægt er að mæla með.
Allar nánari uppls gefur Páll í síma 861-9300 eða pallb@remax.is og þórarinn Jónsson lögg.fast.hdl
sími 5107900

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Hraunteigur 23
105 Reykjavík
ÞESSA EIGN ÞARFT ÞÚ AÐ SKOÐA!

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1950
Fasteignamat: 21.050.000

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Furugerði 5
Alpha

Verð: 49.900.000

Forstofa með flísum, fataskápur. Gesta salerni. Rúmgóð stofa og borðstofa, úr því rými er gengið út í
garð. Stórt eldhús með hvítri innréttingu, inn af eldhúsi er þvottahús með útgengi út í garð. Flísar bæði
á eldhúsi (hiti í gólfi), og þvottahúsi. Beyki parket á stofu, borðstofu og miðrými. Beyki klæðning í lofti.
Þrjú svefnherbergi, öll með skápum. Úr hjónaherbergi er útgengi út í garð. Baðherbergi með baðkari og
sturtu, flísar á gólfi. Tvöfaldur bílskúr, hiti í plani, fallegur garður.

108 Reykjavík
"Falinn fjársjóður" í grónu hverfi

Opið
Hús

Stærð: 132,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983
Fasteignamat: 25.200.000

Opið
Hús

Lind
Jóhanna Íris
Sölufulltrúi
662 1166
johanna@remax.is

Sunnudaginn 30.október kl.14:30 -15:00

Þórdís Davíðs
Sölufulltrúi
8621914

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi
663 3219

thordis@remax.is

sigga@remax.is

Opið hús laug. 29. okt. 15:00-15:30

Verð: 29.500.000

TIL SÖLU: Mikið endurnýjuð og falleg íbúð í Laugarneshverfinu. íbúðin er á efstu hæð en 3 íbúðir á
stigagangi. Ný gólfefni, nýmáluð og rafmagnið endurnýjað í íbúð. Flísalagt baðh. Sérlega björt og falleg
innkoma í íbúð. 4 sv.herb en býður uppá að gera það fimmta. Góður sameiginlegur garður. Suðursvalir
með útsýni í Bláfjöllin. Laugardalslaugin og Laugar hinum megin við götuna.
Allar nánari upplýsingar veita:
Þórdís B. Davíðsdóttir hjá RE/MAX ALPHA í síma 8621914 og/eða netfang thordis@remax.i

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
reynir@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is
Stærð: 121,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001
Fasteignamat: 2248341

Naustabryggja 29
110 Reykjavík
Eign fyrir vandláta

Verð: 34.900.000

Glæsilegt enda raðhús með 80 fm afgirtri verönd.
Gengið er inn á efri hæð: Flísalögð forstofa með rúmgóðum skápum. Fallegt gestasalerni, flísalagt.
Samliggjandi eldhús, borðstofa og stofa, hátt til lofts, fallegur þakgluggi. Í eldhúsi er hvíttuð eikar
innrétting, granít borðplata. Halogen. Hnota á gólfum.
Á neðri hæð er stór svefnherbergissvíta, en auðvelt að breyta aftur í tvö herbergi. flísalgt baðherbergi,
geymla og þvotthús.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is
Stærð: 79,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1987
Fasteignamat: 24.050.000

Kringlan 4-6 (Turnin ) á 4 hæð
Alpha

103 Reykjavik
Til leigu!! Mjög góð skrifstofa!!!

Opið
Hús

Lind
Árni Þór Jónsson
Sölufulltrúi
773 6262
arni@remax.is

Sunnudaginn 30 okt kl 1400-1500.

Kristmundur Árnason
Sölufulltrúi
773-5656

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi
6617788

kiddi@remax.is

bo@remax.is

Pantið skoðun í S: 661 7788 / 7736262

Verð: 31.500.000.

Um er að ræða penthouse íbúð á tveimur hæðum á þriðju hæð ásamt stæði í bílageymslu. Klárlega
eign fyrir vandláta. Bókaðu skoðun í síma 7735656.
Allar upplýsingar veitir Kristmundur Árnason í síma 7735656 eða kiddi@remax.is og Reynir Logi hdl.lgf
í síma 4777777.

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
reynir@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

Suðurland
800 Selfoss
Vantar vatnsbakkalóð/sumarhús

Vatnsbakkalóð

Stærð: 1 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1
Fasteignamat: 1

Allar frekari upplýsingar gefur Kristmundur í síma 773-5656
eða kiddi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

Dalhús 107
Alpha

112 Reykjavík
Glæsilegt parhús með útsýni

Stærð: 214,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990
Fasteignamat: 39.600.000
Bílskúr: Já

Senter

Kristmundur Árnason
Sölufulltrúi
773-5656

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372

kiddi@remax.is

Venni@remax.is

Sunnudaginn 30.okt kl 17-17:30

Verð: millj.+++++++

Höfum kaupanda að vatnsbakkalóð eða frístundahúsi við vatn.
Ýmislegt kemur til greina.

Verð: 150 þús. á mán.

Til leigu mjög glæsilegt skrifstofuhúsnæði ca.80fm. á 4.hæð í Kringluturninum.
Komið er inn í opið rými auðvelt að gera góða móttöku, parket á gólfi. Tvær góðar skrifstofur, parket á
gólfi.Kaffistofa með fallegri eldhúsinnréttingu, parket á gólfi. "Söluhæstur yfir Re/Max á Íslandi árið
2009 og 2010" Ef þú ert að fara selja eða leita af fasteign og ert ekki með sölufullt fasteigna, þá er
okkar heiður að starfa fyrir ykkur. Benedikt í síma 661 7788 Þórarinn Jónsson löggiltur fasteignasali
5107900

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
reynir@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

Verð: 47.900.000

Glæsilegt parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.Frábært útsýni til suðurs og suðvesturs. 4
rúmgóð svefnherbegi með skápum.Baðherbergi með baðkari og sturtu.Eldhúsið er með fallegri
innréttingu. Stutt í alla helstu þjónustu, skóla, sund og útivist.
Allar nánari upplýsingar veitir Hermann í síma 861 6464 eða hermann@remax.is og Ástþór Reynir
lögg.fasteignasali í síma 414 4700.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
4144700
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Krossgáta

1.

Lárétt
1: Illmenniskrot boðar illt (8)
4: Afkomandi Fjalla-Eyvindar og GaldraLofts nýtur þess á hálendinu (11)
9: Dóninn hann Snati (10)
11: Nögl nær fiskafjöld (7)
13: Samþykktum ekki, röflum svo, (8)
14: Kvabb og rógur þvælast fyrir (8)
16: Eina kennslukonan greinir skólann frá
öðrum (9)
18: Skapaði týpískt tilvik (9)
19: Vinafugl öskurapa? (7)
22: Bölva rallhálf við endalok alls (8)
24: Lýsing á verslunarmiðstöðvum hljómar
dapurlega (6)
25: Gerðu vel við Leónardó og Mikaelangeló (6)
26: Ljúka með hálstaui (6)
27: Brothættur háls er barnaleikur (12)
32: Leita suðrænna meðal alheilbrigðra (8)
33: Bali og pillur með steikinni? (9)
34: Gáfuðu spéfuglunum finnst sniðugt að
sleppa einum staf (10)
35: Man Lukka eftir ísnum? (8)
36: Stjörnufræðibrandari frá guði á
þermistigi (7)
37: Frásögn um sjónarvott á háhesti (12)

Lóðrétt
2: Fótaferð og dásemd tryggja afslappað
hugarfar (7)
3: Beljuskart er krydd (5)
5: Les lof úr sprænu (3)
6: Sníkjudýr þekkir flækjuna (7)
7: Tobbi skammar húsbónda sinn í
dreifbýlinu (9)
8: Smyglari er asni (9)
10: Mágur hins látna? (9)
12: Óþarfa aðfinnslur þótt ég laumi lítilræði
(9)
14: Þvældist um á 2CV og hresstist (10)
15: Skál, segja stúdentar í heimavist, sem
er glerbygging (9)
17: Að nauti, til undirfata (7)
19: Ágæt ílát fyrir sjó gefa gull og silfur (9)
20: Lítill haugur á við líkamstjón (6)
21: Tengir okkur við frumlit (10)
23: Faðir allra Roklendinga (10)
25: Breyti faxinu í tölvunni (8)
28: Freyðandi duftdrykkur undan jökli
truflar umferð (7)
29: Óvissi postuli ruglast (7)
30: Nánast þverhníptur neðanfrá (7)
31: Bíta búka (6)
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32.

Lausnarorð síðustu viku var
Grafardalur.

33.

34.

35.

36.

37.

Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið er úr
innsendum lausnarorðum og fær vinningshafi
gjafakörfu frá Te og kaffi
að verðmæti 5.000 kr..
Vinningshafi síðustu viku
var Margrét Sverrisdóttir.

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist mikil og
mikilvæg auðlind. Sendið lausnarorðið fyrir 26. október næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „22. október“.

8T

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

VILTU VINNA
VETRARDEKK
& UMFELGUN?

1X
1
7T

10T
3
12T

3X

VERÐLAUNAKROSSGÁTA

7
11T

HEPPINN ÞÁTTTAKANDI VINNUR
FJÖGUR INTERSTATE VETRARDEKK
AÐ VERÐMÆTI 50.000 KR.
TÍU AÐRIR FÁ ÓKEYPIS
UMFELGUN FYRIR FÓLKSBÍL.

5

9

9T

4X
8

11

2X
6T
2

SENDIÐ LAUSNARORÐIN, NAFN
OG SÍMANÚMER MEÐ TÖLVUPÓSTI
Á pitstop@pitstop.is EÐA KOMIÐ
MEÐ LAUSNINA Á EINHVERJA AF
ÞJÓNUSTUSTÖÐVUM OKKAR.
VIÐ DRÖGUM 1. NÓVEMBER.
Interstate heilsárs- og vetrardekkin
eru umhverﬁsvænni kostur. Munstrið
inniheldur minna magn af mengandi
olíum og uppfyllir evrópska staðla um
efnisinnihald hágæða hjólbarða.

5X
6

4

10

LAUSNARORÐ - Ekki er gerður greinarmunur á stöfum með/án kommu.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VÍSBENDINGAR

1X Í hvaða landshluta er nýjasta þjónustustöð Pitstop? 2X Dekk sem nota má allt árið 3X Íslenska þýðingin á Pitstop 4X Það er líklegra að þú kaupir dekk þar sem
verðið er _______ 5X Getur verið gott að hafa í dekkjum ef eknir eru fjallvegir 6T Í svona veðri er lítið skyggni 7T Þegar þetta er á götum er nauðsynlegt að vera
á góðum vetrardekkjum 8T Þetta verður að vera a.m.k. 1,6 mm djúpt 9T Það getur verið mjög erfitt að aka í þessari færð 10T Pitstop selur m.a. þetta vörumerki
11T Ekki rigning en varla snjór 12T Nagladekk valda meðal annars þessari hvimleiðu mengun
568 2020 SÍMI

RAUÐHELLU 11 HFJ

DUGGUVOGI 10 RVK

HJALLAHRAUNI 4 HFJ

AUSTURVEGI 52 SELFOSS

PITSTOP.IS WWW

8;@;8JK<8DJG<:@8C
Innanhússíþróttaskór með
adiPRENE-dempun undir
tábergi og hæl. Stöðugur
sóli gefur gott grip og strikar
ekki gólf. Herrastærðir.
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) 0 0' . + 0'

/ 0 0'

8;@;8J<JJK8EB

8;@;8JG8EK9KJ

8;@;8J<JJ*JKI8:BKFG

Ermalaus bolur úr léttu og teygjanlegu efni.
Herrastærðir.

Íþróttabuxur með netfóðri. Hægt að draga skálmar saman að neðan.
Herrastærðir.

Rennd peysa úr polyester. Herrastærðir.
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8;@;8JK<JK8NFM<EG8EK
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Íþróttabolur úr bómull. Barnastærðir: 116 - 164.

Íþróttabuxur með netfóðri. Teygja neðst á skálmum.
Barnastærðir: 104 - 164.

Íþróttagalli úr polyester. Buxur með teygju neðst á skálmum.
Barnastærðir: 110 - 152.
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GÍSLI SIGURBJÖRNSSON (1907-1994) forstjóri Elliheimililanna Grundar og Áss.

„Það er ekki aðalatriðið að lifa lengi heldur að skilja eftir sig eitthvað
það sem hefur gildi fyrir framtíðina.“

timamot@frettabladid.is

Útfararþjónusta

Merkisatburðir

Davíðs Ósvaldssonar ehf

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 551 3485/896 8284 (24 tíma vakt)

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri - S. 892 8947

1906 Landssími Íslands
tekur til starfa og
samband Íslands við
útlönd er opnað.
1919 Alþýðublaðið kemur
út í fyrsta sinn. Fyrsti
ritstjóri þess er Ólafur
Friðriksson.
1922 Elliheimili tekur til
starfa í húsinu Grund
við Kaplaskjólsveg í
Reykjavík.
1925 Einnar og tveggja
krónu peningar eru
settir í umferð í fyrsta
sinn, en áður hafði
verið slegin 10 aura
og 25 aura mynt.

Innilegar þakkir til allra þeirra er
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæra

Braga Einarssonar
Urðarvegi 80, Ísafirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sjúkrahúss
Ísafjarðar.
Gróa Aradóttir
Ágústa Bragadóttir
Hallur Páll Jónsson
Einar Daníel Bragason
Margrét Jónína Bragadóttir
Sveinn Sigurður Sveinsson
Ólína Bragadóttir
Ture Johanson
barnabörn og barnabarnabörn.

ELÍN ÓSK ÓSKARSDÓTTIR SÖNGKONA: HELDUR AFMÆLISTÓNLEIKA Á MORGUN

Er vön því úr óperunni að
hoppa úr einum kjól í annan
„Ég varð fimmtug í sumar og á tuttugu
og fimm ára söngafmæli. Mér fannst
tilvalið að skella þessum tilefnum
saman í einn pakka, 50+25 og halda
stórafmælistónleika enda er langt
síðan ég hef haldið einsöngstónleika,“
segir söngdívan Elín Ósk Óskarsdóttir glaðlega. Tónleikarnir verða í
Fríkirkjunni í Reykjavík á morgun,
sunnudaginn 31. október klukkan 17
og undirleikari er Gerrit Schuil.
Aldarfjórðungur er frá því Elín
Ósk söng sitt fyrsta óperuhlutverk.
Það var Tosca í Þjóðleikhúsinu. Hún
á mörg fleiri óperuhlutverk að baki
og hefur verið tilnefnd til íslensku
tónlistarverðlaunanna oftar en einu
sinni fyrir túlkun sína á þeim. En
hvað ætlar hún að syngja á afmælistónleikunum? „Það verða mörg verk
úr óperuheiminum, bæði þau sem ég
hef sungið á sviði um dagana og nýtt
efni líka, til dæmis heilmikill ljóðaflokkur eftir Wagner og aríur eftir
hann, að ógleymdri frægri aríu aðalkvenpersónunnar í óperunni Don
Carlo eftir Verdi sem ég hef ekki
sungið opinberlega í herrans mörg
ár. Einnig kem ég til með að syngja
íslensk lög og önnur norræn. Þetta
verður svona sitt lítið af hverju.“
Eitt er það sem fylgir óperusöngkonum, þær eru alltaf að skipta
um kjóla þegar þær troða upp og jafnvel hárgreiðslu líka. Skyldi Elín Ósk
ætla að stunda það í Fríkirkjunni á
morgun? „Já, þetta verður eitthvað
skrautlegt,“ segir hún hlæjandi. „Það
er hluti af túlkuninni að klæða sig
eftir efninu sem maður er að flytja.
Ég er auðvitað vön því úr óperunni að
hoppa úr einum kjól í annan en þá hef
ég líka aðstoðarfólk baksviðs.“
Ekki kveðst hún hafa tekið sér

ELÍN ÓSK ÓSKARSDÓTTIR ÓPERUSÖNGKONA „Þetta verður svona sitt lítið af hverju,“ segir Elín

Ósk um stórafmælistónleikana í Fríkirkjunni á morgun klukkan 17. Við píanóið situr Gerrit
Schuil.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

langan tíma í undirbúning tónleikanna. „Sem söngvari og kórstjórnandi er ég í svo mörgu og þarf að gera
hlutina á skömmum tíma. Ég held að
undirbúningurinn sé búinn að taka
rúman hálfan mánuð. Stórafmælið
mitt var seinni partinn í sumar og þá
ákvað ég að halda upp á það með þessum hætti. Ég hef oft sungið í óperunni
á undanförnum árum en ekki verið

með tónleika í dálítið langan tíma svo
það er kominn tími á það.“
Elín Ósk kveðst ætla að stilla miðaverði í hóf og selja innganginn á 3.000
krónur. „Ég vil frekar vera í ódýrari
kantinum og fá marga til að hlusta.
Þetta verður bara spennandi og ég
vona að fólk komi og samgleðjist með
mér og þá lofa ég að syngja eins vel og
ég get.“
gun@frettabladid.is

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir
og amma,

Guðrún Ríkarðsdóttir
Öldugranda 15,

varð bráðkvödd á heimili sínu. Jarðarförin fer fram
frá Áskirkju fimmtudaginn 3. nóvember kl. 15.00.
Guðmundur Helgi Bragason Inga Sólveig Steingrímsdóttir
Dagmar Bragadóttir
Bjarni Finnbogason
Bjarki Bragason
og ömmubörn.

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæru

Aðalbjargar
Guðmundsdóttur
Lundi 1, Kópavogi,
Guðmundur Skaftason
Valgerður Guðmundsdóttir
Páll Svavarsson
Skafti Guðmundsson
Gro Kraft
Sigrún Guðmundsdóttir
Magnús V. Magnússon
ömmubörn og langömmubörn.

Hjartkær föðursystir mín, mágkona
og afasystir,

Ástkær eiginkona, móðir,
tengdamóðir og amma,

Hrefna Þorvarðardóttir
andaðist á St. Fransiskusspítalanum í Stykkishólmi
fimmtudaginn 27. október. Jarðarförin auglýst síðar.
Hannes K. Gunnarsson
Sigurborg Kristín Hannesdóttir
Gunnar Hannesson
Lárus Ástmar Hannesson

Ingi Hans Jónsson
Guðrún Hjartardóttir
María Alma
Valdimarsdóttir
Freyja, Hrefna Rós, Arna Ösp, Halldóra Kristín,
Anna Soffía og Valdimar Hannes

Hildur Thorarensen
áður til heimilis að Hagamel 42,
Reykjavík,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
laugardaginn 22. október. Jarðarförin fer fram frá
Neskirkju þriðjudaginn 1. nóvember kl. 13.00.
Ingibjörg Thorarensen
Þóra Ölversdóttir
Þórey Inga og Lovísa Rán

Örvar Birkir Eiríksson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Haraldur Bergþórsson
vélfræðingur,
Dalbraut 14, Reykjavík,

lést á Landspítala Fossvogi þriðjudaginn 25. október.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn
1. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á líknarfélögin.
Guðrún Magnúsdóttir
Magnús Haraldsson
Björn Haraldsson
Sverrir Haraldsson
Bergþór Haraldsson
og barnabörn.

Heiða Pálmadóttir
Guðrún Guðbjörnsdóttir
María Guðrún Jónsdóttir

Elskulegur bróðir okkar, mágur,
sambýlismaður og frændi,

Páll Óskarsson
Holti,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans miðvikudaginn 26.
október. Minningarathöfn fer fram miðvikudaginn 2.
nóvember kl 14.00 í Grensáskirkju.
Útförin fer fram laugardaginn 5. nóvember kl. 14.00
frá Fáskrúðsfjarðarkirkju.
Arndís Óskarsdóttir
Jóna Björg Óskarsdóttir
Sonja Berg
Sigríður Ólafía Sveinsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Víglundur Gunnarsson
Sverrir Sigurðsson
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Ómþýðar raddir
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sigþór Sigurjónsson
veitingamaður,
Brúnalandi 21, Reykjavík,

lést á krabbameinslækningadeild 11-E
á Landspítalanum að morgni 26. október.
Kristín Auður Sophusdóttir
Sophus Auðun Sigþórsson
Kristín María Sigþórsdóttir
og barnabörn.

Hjördís S. Björgvinsdóttir
Ben Moody

Okkar ástkæra

Sigríður Jóhanna
Andrésdóttir
Hanna Andrésar frá Siglufirði,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði miðvikudaginn
26. október.
Andrés Ingi Vigfússon
Þórdís S. Mósesdóttir
Sigurjón Vigfússon
Sigurlaug Jóhannsdóttir
Hinrik Vigfússon
Rannveig Vigfúsdóttir
Eyjólfur R. Sigurðsson
Guðleif Hrefna Vigfúsdóttir

VINNINGSHAFAR Maríanna, Hermann og Þórður.

Eftirréttur Þórðar Matthíasar Sigurðssonar var
valinn sá besti í eftirréttakeppni Garra ehf. sem fram
fór á sýningunni Stóreldhús
2011 á Grand Hóteli í vikunni. Þetta er í annað sinn
sem keppnin fer fram en í ár
voru keppendur 38 talsins.
Þemað í ár var suðrænt og
mexíkóskt bragð og þurfti
eftirrétturinn að innihalda
Cacao Barry Mexico 66
prósent súkkulaði.
Þórður er matreiðslumaður á veitingastaðnum LAVA
í Bláa lóninu. Keppnin var
hörð um efstu sætin en í öðru

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
sonur, tengdafaðir og afi okkar,
aðstoðaryfirlögregluþjónn,
Hverafold 82, Reykjavík,

lést á Landspítalanum mánudaginn 24. október.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn
4. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á líknarfélög.
Kolbrún Gísladóttir
Arnþrúður Anna Gísladóttir
Jónas Reynir Gunnarsson
Hafþór Gíslason
Svanfríður Gísladóttir
Maríanna Hlíf og Aldís Anna Jónasdætur

sæti lenti Hermann Marinósson, matreiðslumaður á Hilton Nordica, og í því þriðja
Maríanna Sigurbjargardóttir, matreiðslunemi á Grillmarkaðnum.
Keppnisrétt höfðu þeir
sem lokið höfðu sveinsprófi
í matreiðslu, konditori og
bakaraiðn eða eru á nemasamningi í fyrrgreindum
greinum.
Dómarar voru Hafliði
Ragnarsson í Mosfellsbakaríi, Ólafur Ágústsson í Sjávarkjallaranum og
Gústaf Axel Guðmundsson á
Sjávargrillinu.

Aðalsteinn Kristjánsson
lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð aðfaranótt
28. október. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 3. nóvember kl. 15.00.
Anna Hjartardóttir
Hjörtur Aðalsteinsson
Kristján Aðalsteinsson
Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Óskar Jónsson
Auður Jacobsen
Þóra Leósdóttir
Þorsteinn Hallgrímsson

Ástkær eiginkona mín, móðir
og tengdamóðir,

Brynja Kristín Lárusdóttir
Maríubaug 63,

Okkar ástkæri

Erling B. Bjarnason
lést á Landspítalanum v/Hringbraut 12. október sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Eiginkona, móðir, sonur og systkini hins látna.

skrá sem nefnist Acappella
og kórinn Cantabile undir
stjórn Margrétar J. Pálmadóttur syngur létt lög, þar á
meðal gospelsöngva. Agnar
Már Magnússon leikur
undir á píanó. Miðaverð er
þúsund krónur og greiðist
við innganginn.

Suðrænn eftirréttur ársins

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Gísli Pálsson

Tónleikar tveggja kvennakóra verða í Grensáskirkju
í dag klukkan 16. Annar
kórinn er Vocalis frá Moss
í Noregi og hinn Cantabile,
sem hét áður Gospelsystur
Reykjavíkur.
Vocalis syngur undir
sjórn Ninu T. Karlsen dag-

lést hinn 26. október á Landspítala Fossvogi.
Útförin auglýst síðar.
Júlíus Einarsson
Lárus Viðar Sveinbjörnsson
Einar Atli Júlíusson
Benedikta Eik
Kristín Alda Júlíusdóttir
Júlíus Ármann Júlíusson
Ingibjörg Rannveig
Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

VOCALIS Þessi norski kvennakór er kominn í heimsókn til stallsystra
sinna í Cantabile í Reykjavík.

Dansað í 20 ár
Haldið er upp á tuttugu ára
afmæli samtakanna Komið
og dansið nú um helgina á
Hótel Örk í Hveragerði með
dansleikjum bæði í gærkveldi og í kvöld og námskeiðum í dag með norskum leiðbeinendum. Um 160
manns verja helginni í þessum fagnaði, þeirra á meðal
sautján norskir gestir frá
Kom og dans í Noregi, að
sögn Gunnars Þorlákssonar,
formanns samtakanna. „Við
gáfum líka út blað í tilefni
afmælisins,“ upplýsir hann.
Starfsemin sem félagsskapurinn byggir á er dansinn swing. „Lærðu létta
sveiflu á tveimur dögum er
yfirskrift námskeiða sem
við höldum í Danshöllinni í
Drafnarfelli. Þar er dúndrandi dans öll fimmtudagskvöld,“ segir Gunnar. „Í

SVIFIÐ UM GÓLFIÐ Félagsmenn

í Komið og dansið kunna svo
sannarlega að taka sporið og
skemmta sér í góðum félagsskap.

gegnum tíðina höfum við
líka kennt salsa og ýmsar
útfærslur af swinginu sem
þeir eru mjög ríkir af í Noregi. Norsku samtökin eru
nefnilega móðursamtök
þeirra íslensku og fólk hefur
farið héðan og bæði lært og
skemmt sér á dansmótum í
Noregi.“
- gun

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ásta Björnsdóttir
andaðist á Landspítalanum Fossvogi hinn 12. október
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Hulda Snorradóttir
Soffía Snorradóttir
Ásdís Lillý Snorradóttir
og fjölskyldur

Ástkær móðir okkar, amma
og langamma,

Oddný Kristjánsdóttir
áður húsfreyja á Borg í Skriðdal,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskuð móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Svana Tryggvadóttir

Erla Tryggvadóttir

Strandvegi 8, Garðabæ,

Suðurhlíð 38d, Reykjavík,

er látin. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 4. nóvember kl. 15.00.

er látin. Útför hennar verður gerð frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 4. nóvember kl. 15.00.

Ólafur Tryggvi Egilsson
Snorri Már Egilsson
Guðrún Björg Egilsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Sigríður Svana Pétursdóttir
Arndís Erla Pétursdóttir
Tryggvi Pétursson
Katrín Pétursdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ásdís Þorvaldsdóttir

lést mánudaginn 24.október á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hlíð. Útförin fer fram frá Lögmannshlíðarkirkju á Akureyri þriðjudaginn 1. nóvember kl. 13.30.
Minningarathöfn verður haldin í Egilsstaðakirkju
5. nóvember kl. 16.00.
Guðmundur Már Franz Sigurðsson
Jens Kristján Höskuldsson
Sigurður Reynir Höskuldsson
Ágúst Þorvaldur Höskuldsson
Margrét Kristín Ragnarsdóttir
Ingibjörg Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

MA NNFÓLKIÐ ER
MERKILEGT

GU ÐMU N DU R
A N DR I T HOR S SON
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krakkar@frettabladid.is

WWW.CLASSICSFORKIDS.COM er vefsíða
þar sem hægt er að hlusta á þekkt klassísk lög og
jafnvel hægt að semja sína eigin tónlist.

ÞAÐ ER EKKERT AÐ ÓTTAST
Hlini kóngsson og Signý Karlsdóttir bóndadóttir eru bæði einkabörn sem dvelja
núna í Kúlunni, barnaleikhúsi Þjóðleikhússins, þar sem þau lenda í ótrúlegum
ævintýrum með skessum, fljúgandi rúmi og leikhústöframanninum Óla.
Hvað heitið þið? „Hlini Hringsson prins og Signý Karlsdóttir
bóndadóttir.“

finnst mjólk beint úr kúnni best
en Hlina finnst best að borða
konunglegar snittur.“

Hvað eigið þið heima? Hlini:
„Ég bý í höll en Signý býr á
bóndabæ sem er svo hrörlegur
að hann er að detta í sundur.“

Hvernig er að búa í konungsríki Hlini og hvernig er að búa
á bóndabæ Signý? Hlini: „Það
getur verið skemmtilegt, en líka
mjög einmanalegt.“
Signý: „ Það getur verið
skemmtilegt, en líka mjög erfitt.“

Eigið þið foreldra, systur og
bræður?“ Signý: „Ég á mömmu
og eina kú en Hlini á pabba sem
er kóngurinn í Hringsríki. Það
má segja að við séum einstaklega efnileg einkabörn.“
Hvað gerið þið dagsdagslega?

Eigið þið eftirlætislag? Signý:
„Uppáhaldslagið er auðvitað
Hetjulagið, sem við syngjum
þegar við fljúgum á töfrarúminu.“ Hlini: „Mér finnst Prince
líka ægilega skemmtilegur.“
Hvað viljið þið segja að lokum
við krakka sem koma í leikhúsið að sjá ykkur? „Það er ekkert að óttast og með ykkar hjálp
komumst við aftur heim, heil á
húfi.“

Signý: Mér
finnst
mjólk beint úr
kúnni best en
Hlina finnst
best að
borða konunglegar
snittur.

Hlini: „Ég sef fram undir hádegi
og þarf svo að leika mér einn
allan daginn. Svo fer auðvitað
mikill tími í að hugsa um hárið
mitt.“
Signý: „Ég eyði öllum deginum
við að hjálpa mömmu minni
við hússtörfin og hef
því lítinn tíma til að
gera neitt annað.
En ef ég á smá pásu
finnst mér skemmtilegast af öllu að lesa.“
Hvernig er að vera
á sviðinu í Þjóðleikhúsinu? Bæði: „Það er
töfrum líkast!“

Þjónn, hvað er flugan að gera
í súpunni minni?
Mér sýnist hún vera að synda.
Þjónn, það er lítill snigill í
salatinu mínu.
Afsakaðu það, viltu að ég
sæki stærri?
Þjónn, ertu með froskalappir?
Nei, ég hef alltaf labbað
svona.

Þjónn, það er fluga í súpunni
minni.
Engar áhyggjur, köngulóin á
brauðinu þínu mun ná henni
fljótlega.
Þjónn, það er lirfa í salatinu
mínu.
Engar áhyggjur, þú þarft ekki
ekki að borga neitt aukalega
fyrir hana.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa
á myndskreyttan upplestur úr þessum sígilduu
ævintýrum.
ý

Hverjir eru f leiri með
ykkur í för? „Varðmenn,
skessur, fljúgandi rúm
og auðvitað ævintýrabókin. Og við megum auðvitað
ekki gleyma Óla sem er leikhústöframaður. Svo eru einhverjir tveir leikarar að
sniglast þarna um líka.“
Lendið þið í einhverju
hættulegu? „Í ævintýrinu er skessa sem er stórhættuleg! Og svo er líka
leikhúsþoka, sem er auðvelt að týnast í.“
Eruð þið lík í ykkur?
„Signý er hugrökk en
Hlini er uppátækjasamur.“
Hver er uppáhaldsmaturinn ykkar? Signý: „Mér

Katrín Ósk Einarsdóttir, 9 ára
Í hvaða skóla ertu: Hvassaleitisskóla.
Í hvaða stjörnumerki ertu:
Steingeit.
Áttu happatölu? Já, hún er 4.
Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frístundum þínum?
Karate, dans, söngur, lesa og
lita.
Eftirlætissjónvarpsþáttur:
Finnbogi og Felix.
Besti matur? Jólamatur. Við
fáum alltaf hamborgarhrygg.

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum
börnum í tugi ára.

Eftirlætisdrykkur? Mjólk.
Hvaða námsgrein er í eftirlæti? Stærðfræði.

Áttu gæludýr – ef svo er,
hvernig dýr og hvað heitir
það? Ég á gullfisk, hann heitir
Cortez.
Skemmtilegasti dagurinn og
af hverju? Miðvikudagur, því
þá fæ ég alltaf að fara heim
til bestu vinkonu minnar eftir
skóla.
Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit? Britney Spears.
Uppáhaldslitur? Grænn.
Hvað gerðirðu í sumar? Fór á
siglinganámskeið og til Frakklands með fjölskyldunni. Ég
vann líka í búðinni hjá ömmu
og afa og fór að veiða.

Skemmtilegasta bók sem þú
hefur lesið? Galdrastelpur.
Hvað ætlarðu að verða
þegar þú ert orðin/n stór?
Söngkona, danskona og leikkona og teiknari.

HEIMA ER BEST!
HUGGULEG HÚSGÖGN TIL AÐ FEGRA HEIMILIÐ

Tilboðin gilda til 4. nóvember eða meðan að birgðir endast.

NÚNA

NÚNA

50.000
KR. AFSLÁTTUR

50.000
KR. AFSLÁTTUR

129.990
FULLT VERÐ: 179.990

199.990

TWISTER borðstofuborð, stækkanlegt, hnota. B:185/265 D:104 cm.

NÚNA

FULLT VERÐ: 249.990

30.000
KR. AFSLÁTTUR

SKOVBY sjónvarpsskenkur, eik/sápa. B:162 D:47 H:52 cm.
Með remote tækni þar sem þú getur stjórnað tækjunum með
fjarstýringuni þó að skenkurinn sé lokaður.

149.990
FULLT VERÐ: 179.990

69.990

COBRA tungusóﬁ, Svart áklæði. B:250 D:83/145
H:80 cm. Fæst með hægri og vinstri tungu.

FULLT VERÐ: 89.990

NÚNA

SVEN hægindastóll með innbyggðum
skemli. Grátt áklæði. B:62 D:70 H:105 cm.

6.990
fullt verð 7.990

2.490

SPIZY teppi.
Grænt eða svart.

SPIZY púði. Margar
gerðir og litir.

10.000
14.990
KR. AFSLÁTTUR
FULLT VERÐ: 24.990
MERIT borðstofustóll,
grátt áklæði.

fullt verð 2.990

M\i \i lY`i kd\] p i `i mXi Xldgi \e k m`cclf^ &\Xd p e[XYi \e^c %

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

79.990
FULLT VERÐ: 99.990

89.990
99.990
FULLT
FULLTVERÐ:
VERÐ:109.990
119.990

13.990
FULLT VERÐ: 19.990

ASPEN La-z-boy stóll. Brúnt eða natur áklæði.
B:80 D:85 H:100 cm.

RIALTO La-z-boy stóll. Brúnt, svart
eða natur áklæði. B:80 D:90 H:100 cm.

HÚSGAGNAHÖLLINǦ Bíldshöfða 20Ǧ ReykjavíkǦ sími 585 7200

MEGAN borðstofustóll,
grátt áklæði.

16.990
FULLT VERÐ: 19.990

ANDREW borðstofustóll. Brúnt
eða svart endurunnið leður.

OPIÐ: Virka daga 10-18 ǦLaugardaga 12-18 ǦSunnudaga 13-17
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krossgáta
2

1

6

3

7

4

5

8

9

10

LÁRÉTT
2. varsla, 6. líka, 8. ringulreið, 9.
blundur, 11. hróp, 12. yfirstétt, 14.
laust bit, 16. tveir eins, 17. þörungur,
18. orlof, 20. golfáhald, 21. starf.

11

12

LÓÐRÉTT
1. bera að garði, 3. strit, 4. spariföt, 5.
fjör, 7. gott verk, 10. óvild, 13. lærir,
15. slepja, 16. vafi, 19. í röð.

13

14

Tilgangur og meðal
BAKÞANKAR
íkniefnasala og -neysla er mér og
Davíðs Þórs
mörgum öðrum mikill þyrnir í augum
Jónssonar auk þess að varða við landslög. Ekki er

F

laust við að manni renni til rifja úrræðaleysi og vanmáttur yfirvalda við að ráða
bót á þessum mikla og brýna vanda. En nú
er ný baráttuaðferð komin fram. Hún er
í því fólgin að einkaaðilar fari út á meðal
fólks og bjóði því fíkniefni til sölu. Um leið
og einhver lætur í ljós áhuga á viðskiptunum og fer að ræða verð og tegundir er
viðkomandi umsvifalaust kærður til lögreglu því samtalið var tekið upp. Þráist
lögreglan við að taka ábendingarnar
alvarlega, gefi í skyn að það sé ekki
einkaaðila að rannsaka glæpi með því
að hvetja til þeirra, þeir sem séu að
verki kynnu jafnvel að freistast til að
setja persónulega óvildarmenna sína
á þennan lista að ósekju, verður rekið
upp ramakvein í fjölmiðlum yfir skilnings- og skeytingarleysi hennar.

15

LAUSN
17

18

19

20

LÓÐRÉTT: 1. koma, 3. at, 4. kjólföt,
5. táp, 7. góðgerð, 10. kal, 13. les, 15.
slím, 16. efi, 19. íj.

16

LÁRÉTT: 2. vakt, 6. og, 8. tjá, 9. mók,
11. óp, 12. aðall, 14. glefs, 16. ee, 17.
söl, 18. frí, 20. tí, 21. iðja.

21

AÐ öllu gamni slepptu

Er eignin þín „gleymd"
á fasteignamarkaðnum?

held ég að ekki þurfi að
fara mörgum orðum um
það af hverju þessi baráttuaðferð er ónothæf.
Enginn, held ég, vill búa í
landi þar sem fólk er dæmt
fyrir glæpi sem það hefur
ekki framið heldur aðeins

Hafðu samband við verðlaunaðan
sölumann og fáðu að vita hvað hægt
er að gera, það kostar ekki krónu.

látið í ljós áhuga á að fremja eftir að hafa
verið hvatt til þess af þeim sem ættu að
gæta laga og reglu. Það gildir einu hvert
brotið er, fíkniefnasala, umferðarlagabrot,
innbrot eða vændi. Ef brotið er ekki framið er óverjandi að refsa fyrir það, ekki síst
ef brotaviljinn er aðeins látinn í ljós sem
viðbragð við hvatningu til lögbrots.

VÆNDI hefur stundum verið kallað elsta
atvinnugreinin. Vera má að það sé rétt, en
það réttlætir það hvorki né afsakar. Það
segir okkur aðeins hve neyð kvenna á sér
langa sögu. En vændi verður aldrei upprætt með öllu. Með því að útrýma neyðinni, valdaleysinu og kúguninni sem rekur
langflestar konur út í vændi hyrfi það þó
vafalaust næstum því alveg. Næstum því.
ÞAÐ er eðlilegt að vilja berjast gegn
vændi. En það réttlætir ekki tálbeitur og
njósnir. Tilgangurinn helgar aldrei meðalið því árangurinn sem næst er alltaf skilgetið afkvæmi aðferðanna sem beitt er til
að ná honum. Barátta gegn vændi verður
að vera barátta gegn neyð kvenna, fátækt
og valdaleysi, fyrir mannréttindum þeirra
og sjálfsákvörðunarrétti yfir eigin líkama.
En þeim sjálfsákvörðunarrétti fylgir líka
réttur þeirra til að ráðstafa honum samkvæmt sínu eigin siðferði, ekki siðferði
sjálfskipaðrar stóru systur þeirra.

Vernharð Þorleifsson
Sími: 699 7372
venni@remax.is
Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali
senter@remax.is
414 4706

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Heill þér herramaður! Hvernig
var stefnumótið
í gær?

Vá!
Svona
gott?!

/0)¨ (²3 ¥ $!' +,  
"ARËNSSTÅGUR  p . 3ÁRH¾È
3TËRGL¾SILEGA NÕINN
RÁTTUÈ  HERB ÅBÒÈ Å
MIÈB¾ 2VK ¥BÒÈIN ER Å
TVÅBÕLISHÒSI OG ER  
FM MEÈ SÁRINNGANGI
OG ¹  H¾ÈUM &ALLEGA
HÎNNUÈ EIGN OG MIKIÈ
ENDURNÕJUÈ SJËN ER SÎGU
RÅKARI ®LL EIGNIN NÕLEGA
TEKIN Å GEGN OG HIN
GL¾SILEGASTA
6ERÈ   MILJËN

NEI! Hún
Jói, við
var forljót!
vorum
Ég reyndi að
búnir að
stinga af en
ræða þetta.
hún náði mér
með gafflinum!

■ Gelgjan
Palli, næst þegar þú
talar við Stanislaw
máttu spyrja hann
hvort mamma
hans geti keyrt á
þriðjudaginn.

Jájá, æfa
snerpuna!
Þá ná þær
manni ekki,
ég veit!

Eina
ástæða
þess að ég
er á lífi!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hún
getur
það.

Ha?
Hvernig
veistu?

Hann heyrði
þig spyrja mig,
spurði mömmu
sína og hún
sagði já.

Er ekki til eitthvert hugtak
yfir það að vera
of tengdur?

Á meðan ég
man, Gulli,
Sara, Tommi,
Jói og Bryndís
segja að nýja
peysan þín sé
flott.

3IGURÈUR ( «LAFSSON
'3-  

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Æi Njörður,
kvöldstund í
óperunni!
Þetta er það
sem ég elska
við þig,
þú ert svo
forframaður!

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
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■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Eitthvað annað
sem þið viljið
koma á
framfæri?

VEXTIR

Besti
pabbi
í heimi

**,M/ 7ÊÊUÊÊ-ÊÊUÊÊ£äÓÈÓ

í verslun Bónus.
Tax free gildir ekki
sem því nemur.
t
lát
afs
aukaskatt, en bjóða
ðis
vir
iða
gre
ir
an
Allar versl

29. október 2011 LAUGARDAGUR

52

52

KÍNVERSKIR KVIKMYNDADAGAR Kínverskir kvikmyndadagar hófu göngu sína í Bíó Paradís í gær. Þar

menning@frettabladid.is

verður tekinn púlsinn á stöðunni í kvikmyndagerð í Kína, sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Átta nýjar myndir
eru á dagskrá. Myndirnar eru allar með enskum texta. Nánari upplýsingar um dagskrána má finna á bioparadis.is.

Þungbær örlög og veik von um betri heim
Leiklist ★★★
Hreinsun
Þjóðleikhúsið
Höfundur: Sofi Oksanen. Þýðing:
Sigurður Jónsson. Leikarar: Margrét Helga Jóhannsdóttir, Stefán
Hallur Stefánsson, Vigdís Hrefna
Pálsdóttir, Arnbjörg Hlíf Valsdóttir,
Þorsteinn Bachmann, Ólafur Egill
Egilsson, Pálmi Gestsson. Leikstjóri: Stefán Jónsson.

Á fimmtudagskvöldið var leikritið
Hreinsun eftir Sofi Oksanen frumsýnt á stóra sviði Þjóðleikhússins.
Kúgun Eistlands og eistnesku þjóðarinnar er meginuppistaða verksins.
Leikurinn hefst á hinni viðurstyggilegu örlagaríku nótt sem á
eftir að móta allt líf aðalpersónunnar Aliide upp frá því. Í fyrri hluta
verksins er farið svolítið bratt og
sundurlaust milli atriða og hefði
mátt stytta einstök þeirra eins
og samtal skúrkanna þegar unga
stúlkan flýr frá þeim.
Við kynnumst Aliide fullorðinni
konu í afskekktri sveit í Eistlandi,
sem býr ein í húsi sínu og er sífellt
að búa sig undir nýja styrjöld eða
verri hörmungar því hún fæst við
það eitt að sjóða niður matvöru til
mögru áranna. Hún trúði á Sovét
sem er ástæða þess að nágrannar
hennar sýna henni lítilsvirðingu
með því að krota á dyr hennar og
maka aur á gluggana. Hún tilheyrir
landi þar sem gildunum var troðið

oní kokið á fólkinu og nú er kominn
tími til að skoða þau í nýju ljósi. Dag
nokkurn finnur hún unga skjálfandi
stúlku fyrir framan hús sitt. Stúlkan segist vera frá Vladivostok en
talar þó eistnesku, sem þeirri gömlu
þykir undarlegt. Allt fas stúlkunnar
gefur greinilega til kynna við hvaða
iðju hún fæst. Sú unga segist vera á
flótta undan hræðilegum mönnum á
svörtum bíl. Mennirnir tveir koma
og leita hennar en sú gamla felur
hana og kemur síðar í ljós að þetta
er í raun og veru barnabarn systur
hennar, sem hafði lent í fangabúðum
meðan hún sjálf bjargaði lífi sínu,
en ekki sál, með því að ganga að
eiga sovéskan flokkserindreka.
Titill verksins vísar til þess að
fólk var flutt nauðugt úr landi sínu,
hreinsun og aftökur þeirra sem ekki
hugsuðu og höndluðu rétt í anda
Sovétskipulagsins, en það mætti
líka hugsa sér að hreinsunin ætti
að gerast hjá hverjum og einum,
eins og endirinn gefur til kynna.
Örlagasögur kvenna á mismunandi
tímum í sögu Eistlands eru málaðar
sterkum litum og ná saman á býlinu
þar sem jörðin er líklega eitruð eftir
kjarnorkuslysið í Tsjernobyl. Önnur
lendir í valdníðslu og niðurlægingu
kommúnismans meðan hin verður
fyrir valdbeitingu kapítalismans.
Eiginmaður systurinnar sem var
tekin höndum bjó áfram á býlinu, þó
sem falinn maður í kjallara, og fór
Stefán Hallur Stefánsson ágætlega
með það erfiða hlutverk.
Þorsteinn Bachmann sem lék
flokkserindrekann sovéska, brá

sér léttilega inn í hlutverk hins
nokkuð lummulega foringja með
yfirbragð Stalíns. Þeir Ólafur Egill
og Pálmi sem léku ribbaldana tvo,
náðu góðu samspili í sínum svörtu
leðurjökkum bæði í samtölum sín
á milli og eins í samskiptum við þá
gömlu er þeir voru að leita að hinni
ungu Söru sem flúið hafði úr þeirra
þjónustu. Arnbjörg Hlíf Valsdóttir
var með einkar góða nærveru og
sýndi fantagóðan leik í hlutverki
Söru. Vigdís Hrefna átti góða
spretti þar sem hún leikur tveimur

skjöldum og með líkamanum lýsir
hún vel óbeit sinni á því lífi sem
hún hefur valið til að halda sér
gangandi. Þegar hin aldna tekur
reykjandi óhrædd á móti skúrkunum bauð Margrét Helga upp á eina
af sínum albestu hliðum. Leikstíllinn hefði mátt vera dempaðri og
tilfinningar liggja fremur undir
niðri í stað þess að hrópa þær. Leikmynd Ilmar Stefánsdóttur sem
hvíldi á mörg hundruð niðursuðukrukkum var hreysi og í senn höll.
Sjónarhorn sem tekið úr gleiðlinsu.

Timburhús en samt eins og fiskbein
eða tágar. Lokað en samt svo opið.
Möguleikar til austurs og vesturs
með rifnum veggjum. Textinn var
lipur. Tónlistin ýtti undir stemningu. Það hefði mátt þétta og stytta
fyrri hluta verksins því eiginlegri
spennu og áhuga fyrir afdrifum
fólksins gætir ekki fyrr en undir
lok fyrri hlutans.
Elísabet Brekkan
Niðurstaða: Áhugaverð sýning um
brennandi málefni.

Bækur ★★★
Nóvember 1976
Haukur Ingvarsson
Mál og menning

Hvenær drepur maður sjónvarp?

Átt þú svona
gjafakort?
Vegna kerﬁsbreytinga
munu gjafakort
Kringlunnar í þessu
útliti falla úr gildi
frá og með 1. nóvember
næstkomandi.
Hægt verður að skipta gjafakortinu út fyrir nýtt kort
á þjónustuborði Kringlunnar án kostnaðar.
Kringlan biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem
kunna að skapast vegna þessa.
Mán - mið 10-18:30, ﬁm 10-21, fös 10-19, lau 10-18, sun 13-18 | Sími 517 9000

Hvað var að gerast í nóvember 1976? Hver voru umræðuefnin í þjóðfélaginu? Gengu konur virkilega um með svuntu og var meiriháttar
mál að eignast sjónvarp? Ég bara man það ekki – minnið er svikult
dýr sem fer sínar eigin leiðir – en finnst þó ekki að sú forneskja hafi
ríkt í samfélaginu sem Haukur Ingvarsson lýsir í sinni fyrstu skáldsögu Nóvember 1976. Það skiptir heldur ekki öllu máli. Þótt sagan sé
negld niður á ákveðinn dag á ákveðnu ári lýtur hún sínum eigin lögmálum og gengur ágætlega upp innan
eigin ramma.
Sagan fjallar um íbúa í þremur íbúðum
í stigagangi í nýbyggðu hverfi í Reykjavík: Hjónin Ríkharð og Dórótheu og tvítugan son þeirra, hann Þórodd, Bjarna
allsherjarreddara og þýðanda í íbúðinni
fyrir neðan þau og hina ögrandi miðaldra
Bíbí, sem neitar að fylgja siðareglum
samfélagsins, fyrir ofan. Sagan hverfist
um þann atburð er sjónvarp Ríkharðs
og Dórótheu gefur upp öndina og það
leiðir til þess að íbúarnir í stigaganginum
kynnast á nýjan hátt.
Haukur Ingvarsson var ekki fæddur
árið 1976 svo augljóslega byggir hann á
heimildum og sögusögnum við skriftirnar. Leitar og í smiðju sér eldri höfunda og
hrærir saman orðfæri þeirra, persónusköpun og stíl þannig að lesandinn sér áhrif Einars Kárasonar hér, Ólafs Gunnarssonar þar og Guðmundar Andra Thorssonar á enn öðrum stað. Úr þessum hrærigraut
verður til bráðskemmtilegur og prýðilega vel skrifaður texti sem er
aðalsmerki bókarinnar og fyllir lesandann bjartsýni á að höfundurinn
eigi eftir að skrifa margar góðar bækur í framtíðinni.
Sagan sjálf er rýrari í roðinu, framvindan gloppótt, persónurnar
kunnuglegar og endurlit þeirra til æskuáranna ansi klisjukennd. Konurnar eru í forgrunni en eru algjörlega steríótýpískar; hin undirokaða
húsmóðir sem á ekkert ljós í lífinu nema blessaðan drenginn sinn og
hin sem hefur rifið sig lausa úr vonlausu hjónabandi, hlustar á Megas,
gengur um nakin og sefur hjá sér yngri mönnum til að bæta upp fyrir
æskuárin sem hún missti af í hjónabandinu. Karlarnir eru svipaðar
andstæður; ruddinn með brilljantíngreiðsluna annars vegar og ljóðelski, útsmogni allsherjarreddarinn hins vegar. Ungi maðurinn er
svo, eðli málsins samkvæmt, eins og mús undir fjalaketti á milli þessara afturgangna úr bókmenntasögunni og uppreisn hans dæmd til að
mistakast.
Í heildina er Nóvember 1976 þó hin ágætasta skemmtun. Kraumandi húmorinn lætur höfundi best, það eru dramatíseringarnar sem
leiða hann afvega á köflum, en hann bætir það upp með góðum stíl,
skemmtilegum samtölum og bráðfyndnum atvikum. Friðrika Benónýsdóttir
Niðurstaða: Brokkgeng saga með kunnuglegum persónum, en prýðilega
stíluð og bráðskemmtileg.

Fegurðin býr í bókum
www.crymogea.is

Barónsstígur 27/101 Reykjavík
(354) 511 0910

Fuglar Íslands
teiknaðir af
Benedikt Gröndal

Útgáfa Íslenskra fugla er stórviðburður í
íslenskri menningarsögu. Loksins kemur
fyrir almenningssjónir eitt af lykilritum
íslenskra náttúrufræða, rúmri öld eftir
að það var samið.

„Á bók þessa hef eg gert myndir
allra þeirra fugla sem kallaðir
eru íslenskir, en þeir eru ýmist
standfuglar, sem eru hér allt árið,
eða þá farfuglar, sem eru hér á
sumrin og verpa en fara héðan á
haustin.“

29. október 2011 LAUGARDAGUR

54

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

21.00 The Dandelion Seeds, Bárujárn,
Gang Related og Súr koma fram á
Gauki á Stöng. Aðgangseyrir er kr. 500.

➜ Síðustu forvöð

➜ Sýningarstjóraspjall

➜ Félagsvist

12.00 Einkasýningu Huldu Hlínar í

15.00 Jóna Hlíf Halldórsdóttir verður

14.00 Félagsvist spiluð í Breiðfirðinga-

Laugardagur 29. október

Listasal Mosfellsbæjar lýkur í dag. Listamaðurinn verður á staðnum.

➜ Tónleikar

➜ Söngskemmtun
15.00 Söngskemmtun í Hömrum á

Ísafirði þar sem flutt verða lög eftir
alþýðutónskáldið Carl Michael Bellman.

➜ Myndlist
14.00 Kristjana Rós Guðjohnsen

22.00 Valdimar kemur fram á tónleikum á Café Rosenberg.
22.00 Ingvar Grétarsson heldur
tónleika á Obladí Oblada ásamt Tómasi
Tómassyni. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Pétur Ben og Ourlives spila á
tónleikum á Café Oliver.
➜ Leiklist

22.00 Hljómsveitin Hjálmar heldur
útgáfutónleika á Græna hattinum á
Akureyri. Miðaverð er kr. 2.900.
15.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur
tónleika í Kaldalónssal Hörpu. Efnisskráin er helguð stórsveit Counts Basie.
Miðaverð er kr. 2.200.
16.00 Kvennakórinn Vocalis frá Moss
í Noregi undir stjórn Ninu T. Karlsen og
kvennakórinn Cantabile undir stjórn
Margrétar J. Pálmadóttur koma fram á
glæsilegum tónleikum í
Grensáskirkju. Miðaverð
er kr. 1.000.
20.00 Guðrún
Gunnarsdóttir og
Stefán Hilmarsson
flytja dægurperlur
Oddgeirs Kristjánssonar í Salnum.
Tilefnið er að 100
ár eru liðin
frá fæðingu
Oddgeirs.
Miðaverð
er kr.
3.900.

FBL, E.B.

Gilitrutt
Sími 530 5000 www.bruduheimar.is

➜ Leiðsagnir
14.00 Margrét Valdimarsdóttir, verkefnastjóri sýningarinnar LeikVerk, með
leiðsögn um sýninguna í Gerðubergi.
➜ Tónlist

16.00 Einleikurinn Blótgoðar,
uppistand um heiðingja, er sýndur í
Landnámssetri Íslands í Borgarnesi.
Miðaverð er kr. 3.500.

➜ Kvikmyndahátíð
15.30 Kvikmyndahátíðin Berlín og

Bláir englar: Þýskar kvikmyndir frá millistríðsárunum fer fram í kamesi Borgarbókasafns, Tryggvagötu 15. Menschen
am Sonntag verður sýnd í dag.
18.00 Uppvakningahátíð í Bíó Paradís
yfir helgina. Nokkrar kvikmyndir um
uppvakninga sýndar ásamt kvikmyndatónleikum, sem fara fram í kvöld kl. 20,
í flutningi hljómsveitanna Malneirophrenia og Radio Karlsson. Miðaverð á
staka sýningu er kr. 1.000, kr. 2.000 fyrir
heilt kvöld og kr. 3.500 fyrir helgina.

Sunnudagur 30. október
➜ Tónleikar
17.00 Jóhanna Halldórsdóttir og Stein-

grímur Þórhallsson halda tónleika í Neskirkju. Miðaverð er kr. 1.500.
20.00 Söngsveitin Fílharmónía kemur
fram á tónleikum í Norðurljósasal
Hörpu. Miðaverð er kr. 3.700.
20.00 Tónlistarhópurinn Elektra
Ensemble stígur á stokk ásamt
messósópransöngkonunni Sigríði Ósk
Kristjánsdóttur á Kjarvalsstöðum.

búð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.

➜ Kvikmyndir
15.00 Verkfall (Statska), sovésk kvikmynd frá árinu 1924 verður sýnd í sal
Mír á Hverfisgötu 105.
22.00 Kvikmyndin Clerks verður sýnd
á Prikinu. Popp í boði.
➜ Dansleikir
20.00 Félag eldri borgara í Reykjavík
stendur fyrir dansleik í Stangarhyl 4.
Hljómsveitin Klassík leikur fyrir dansi.
Aðgangseyrir er kr. 1.500 en kr. 1.300
fyrir félagsmenn FEB.
➜ Tónlist
21.00 Lifandi djass er leikinn á Faktorý.
➜ Listamannaspjall
15.00 Listamannsspjall með Hildi

Bjarnadóttur um Hamskipti, sýningu
Hildar Yeoman og Sögu Sigurðardóttur í
Hafnarborg.

➜ Uppistand

➜ Sýningar
16.00 Þórarinn Hjartarsson segir og

syngur Lífsdagbók Páls í Landnámssetrinu í Borgarnesi. Miðaverð er kr. 2.500.

20.00 Leikritið Eftir lokin í leikstjórn

Stefán Halls Stefánssonar verður
frumsýnt í Tjarnarbíói. Miðaverð er kr.
3.200.
20.00 Hjónabandssæla verður sýnd í
Gamla bíói. Miðaverð er kr. 4.300.
22.00 Pörupiltar og Viggó og Víóletta
sýna leiksýninguna Uppnám í Þjóðleikhúskjallaranum. Miðaverð er kr. 2.900.

➜ Opnanir
14.00 Bókverkafélagið Arkir opnar
sýningu á nýjum verkum í sýningarsal
Íslenskrar grafíkur, Tryggvagötu 17.

BRÚÐUHEIMAR BORGARNESI

SÍÐUSTU SÝNINGAR!

verður með leiðsögn um sýninguna
Grasrót IX ásamt nokkrum listamönnum
sýningarinnar kl. 14. Viðburðurinn I(m)
material girl, sem Bryndís Björnsdóttir
stendur fyrir, mun eiga sér stað kl. 15.
Báðir viðburðirnir verða í Nýlistasafninu.

með sýningarstjóraspjall um sýninguna
Áratugur af tísku, afmælissýningu Fatahönnunarfélags Íslands, í Gerðarsafni.
Brynhildur Þórðardóttir, fatahönnuður
hjá Lúka Art & Design, verður einnig
með leiðsögn.

15.00 Hildur Yeoman og Saga Sig-

urðardóttir opna sýninguna Hamskipti í
Hafnarborg. Allir velkomnir.
15.00 Tvær nýjar sýningar verða opnaðar í Þjóðminjasafni Íslands. Í Myndasal og á Vegg verður opnuð sýningin
Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu en á
Torgi verður sýningin Skipulag og óreiða
með teikningum Ólafar Oddgeirsdóttur.
16.00 Baldur Geir Bragason opnar
sýninguna Borðar í Suðsuðvestur,
Hafnargötu 22 í Reykjanesbæ.
17.00 Einkasýning Bergs Anderson,
Það tæmir sig og fyllir, opnar í Gallerí
Klósetti við Hverfisgötu 61. Allir velkomnir.

20.30 Hugleikur Dagsson verður
með uppistand á Café Rosenberg.

➜ Leiðsagnir
14.00 Fjölskylduleiðsögn í Listasafni

Íslands við Fríkirkjuveg um sýninguna
Þá og nú í fylgd Ásgerðar Júlíusdóttur
menningarfræðings.

21.00 Hrekkjavökupartí tónlistar-

mannsins Haffa Haff og Dj Dramatík
verður á Barböru.
22.00 Dj Bogi og Dj Hlynur mastermix
þeyta skífum á Esjunni.
22.00 Hrekkjavökufögnuður verður á
Faktorý. Kanil bræðingur, Dj Housekell
og Dj Logi Pedro stjórna tónlistinni.
22.00 Símon þeytir skífum á Vegamótum.
22.00 Benni B Ruff spilar tónlist af
skífum á Prikinu.
22.00 Hljómsveitin Achtung flytur lög
U2 og Dj Fúsi spilar tónlist á Hressó.
23.00 Dj KGB þeytir skífum
á Bakkusi.
23.00 Alfons X stjórnar
tónlistinni á Kaffibarnum.
23.00 Hrekkjavökuball
verður haldið á Square.
Mikill fjöldi plötusnúða
stjórnar tónlistinni. Miðaverð er kr. 1.500.
23.59 Páll Óskar
verður með
hrekkjavökuball
á Nasa þar
sem hann
tekur öll sín
bestu lög.
Miðaverð
er kr.
2.000.

➜ Kvikmyndahátíð
13.00 Kvikmyndahátíðin Berlín og

Bláir englar: Þýskar kvikmyndir frá millistríðsárunum fer fram í kamesi Borgarbókasafns, Tryggvagötu 15. Kvikmyndin
Auge in Auge er sýnd kl. 13 og 15.

➜ Gestaspjall

20.00 Sýningin Söngleikir með Margréti Eir verður sýnd í Tjarnarbíói. Hægt
er að njóta kræsinga frá Friðriki V fyrir
sýningu kl. 19. Miðaverð er kr. 3.200
en kr. 5.400 fyrir mat og sýningu.
➜ Leiklist
14.00 Barnaleikritið Kallinn

sem gat kitlað sjálfan sig
er sýnt í Norðurpólnum.
Miðaverð er kr. 1.900.
20.00 Hjónabandssæla er sýnd í Gamla
bíói. Miðaverð er kr.
4.300.
22.00 Sýningin
Judy Garland
verður sýnd í
Þjóðleikhúskjallaranum.
Miðaverð er kr.
2.900.

➜ Fræðsla
15.00 Dag-

skrá um krumma
fyrir börn verður
í Borgarbókasafni
Reykjavíkur á
Tryggvagötu 15.
Aðgangur er ókeypis.

➜ Sýningar
20.00 Þórarinn Hjartarson segir og
syngur Lífsdagbók Páls í Landnámssetrinu í Borgarnesi. Miðaverð er kr. 2.500.
23.30 Sirkus Íslands sýnir Skinnsemi
#3 á Bakkusi. Aðgangseyrir er kr. 1.500.

15.00 Dr. Dagný Kristjánsdóttir, prófessor í íslenskum nútímabókmenntum
við Háskóla Íslands, verður í gestaspjalli
hjá Jóni Proppé á Kjarvalsstöðum. Í
framhaldi af því munu Tinna Þorsteinsdóttir og Fengjastrútur flytja verk eftir
Pauline Oliveros og John Cage.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.

Gott í bíó: Anna Margrét Björnsson, kynningarfulltrúi hjá Hörpunni

Okkar
hlutverk
er að
dreifa
fjölpósti, blöðum,
tímaritum, bréfum
og vörum.

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Spennt en kvíðin
fyrir Tinna
„Mig langar mikið að fara með fjölskylduna á Tinna þar sem ég las bækurnar
spjaldanna á milli þegar ég var yngri.
Uppáhaldsbækurnar mínar voru
Kristalskúlurnar og Sólhofið. Tinni kveikti
áhuga minn á ferðalögum um heiminn.
Ég er samt dálítið kvíðin því að sjá þessa
útgáfu en vona það besta.“

SMÁRALIND
KRINGLUNNI
LAUGAVEGI 25
SÍMI 571 1700
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folk@frettabladid.is

ÁRA afmælisdagur leikkonunnar Winonu Ryder er í dag. Við sjáum hana næst í
kvikmyndinni The Stare, þar sem hún leikur á móti spjátrungnum James Franco.

Nýrri veiðibók Bubba Morthens fagnað
Tónlistarmaðurinn Bubbi
Morthens er einn kunnasti
laxveiðimaður landsins
enda er ástríða hans slík að
landsmenn hafa ekki komist
hjá því að frétta af henni.
Bubbi sendir frá sér nýja
bók í næstu viku sem kallast Veiðisögur en í henni
segir hann veiðisögur af
sinni alkunnu snilld. Einar
Falur Ingólfsson ljósmyndari leggur Bubba lið við
útgáfuna með skemmtilegum veiðimyndum en sjálfur
er hann mikill veiðimaður.
Útgáfu bókarinnar var
fagnað á fimmtudagskvöld
og var glatt á hjalla
í hófinu.

Benedikt Kristjánsson og Kristján
Benediktsson.

FJÖLSKYLDUGLEÐI Bubbi Morthens stillti sér upp með eiginkonu sinni, Hrafnhildi Hafsteinsdóttur, og dótturinni Dögun París.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Völundur Snær Völundarsson kokkur og
Arnar Eggert Thoroddsen blaðamaður.

Bubbi og ljósmyndarinn Einar Falur
Ingólfsson sem leggur til myndir í
bókina Veiðisögur.

Hilmar Hansson og Gunnar Helgason leikari.

Guðrún Birna Ólafsdóttir, Hildur Hermóðsdóttir og Kristín Birgisdóttir.

Áhyggjufullur Jake

Sveppi afhendir verðlaun á þýsku

Söngkonan unga, Taylor Swift,
reyndi án árangurs að endurvekja ástarsamband sitt og leikarans Jakes Gyllenhaal. Vinir parsins fyrrverandi segja Gyllenhaal
ekki vilja umgangast Swift eftir
að hún vingaðist við fyrrum kærustu hans, Reese Witherspoon.
„Taylor hefur nokkrum sinnum sett sig í samband við Jake en
hann vill ekkert með hana hafa.
Jake er frekar afslappaður náungi
en honum finnst tilhugsunin um
vinskap Taylor og Reese óþægileg. Reese var stóra ástin hans og
hann gat hvorki sofið né borðað í
marga daga eftir að hún sleit sambandinu,“ var haft eftir vininum.
Nýverið fluttu slúðurrit þar
vestra fréttir af því að Gyllenhaal
væri helsta umræðuefni vinkvennanna Swift og Witherspoon
þegar þær hittust. Sé það rétt er

„Ég kann ekkert í þýsku, við erum búnir að fá einhvern texta sem við eigum að lesa, ég veit ekkert
hvernig þetta fer,“ segir sjónvarps- og kvikmyndastjarnan Sverrir Þór Sverrisson.
Sveppi heldur til Lübeck í Þýskalandi á mánudaginn. Þar fer hann á norræna kvikmyndahátíð sem
þar er haldin í 53. skiptið með kvikmyndir sínar um
Algjöran Sveppa. Þær hafa slegið rækilega í gegn
hér á landi og eins og Fréttablaðið greindi frá hyggst
Árni Samúelsson, eigandi Sambíóanna, fara með þær
til Bandaríkjanna og reyna að koma þeim í dreifingu
þar.
Ferðin til Þýskalands tók hins vegar óvænta stefnu
þegar forsvarsmenn hátíðarinnar höfðu samband við
Sverri og Braga Þór Hinriksson, leikstjóra Sveppamyndanna, og báðu þá um að afhenda verðlaun.
Verðlaunaafhendingin er sýnd í beinni útsendingu
og Sverrir segist ekki einu sinni hafa hugmynd um
hvaða verðlaun þeir eigi að veita. „Ég velti því fyrir
mér hversu aftarlega í röðinni við vorum, hvað þeir
voru búnir að tala við marga áður en þeir leituðu til
tveggja íslenskra bjána,“ segir Sverrir og hlær.
Á morgun, sunnudag, verða þeir félagar hins vegar

GYLLENHAAL Jake Gyllenhaal vill

ekki byrja aftur með Taylor Swift
vegna nýs vinskapar hennar og Reese
Witherspoon.
NORDICPHOTOS/GETTYVI

engin furða að leikaranum hrylli
við hugmyndinni um vinskap
þeirra.

Á LEIÐ TIL ÞÝSKALANDS Sverrir Þór og Bragi Þór með börnin

sín á teiknimyndinni Þór. Þeir verða með kvikmyndasýningu
til styrktar Umhyggju í Kringlubíói klukkan tólf á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

með sérstaka kvikmyndasýningu fyrir Umhyggju,
samtök langveikra barna, í Kringlubíói klukkan tólf
og geta heppnir kvikmyndagestir unnið hjólin sem
notuð er í myndinni Algjör Sveppi og töfraskápurinn.
Allur ágóði af miðasölunni rennur síðan beint til
Umhyggju.
- fgg
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Richie hvetur stúlk- Stórleikarar til liðs við Bond
ur til að hylja holdið
Hrekkjavökuhátíðin verður um helgina.
Hátíðin, sem snerist einu sinni um blessuð börnin, virðist hafa breyst í afsökun fyrir fólk að klæða sig druslulega.
Raunveruleikaþáttastjarnan Nicole
Richie hefur fengið nóg af því.
„Stelpur, við skulum allar að heita
því að klæða okkur ekki druslulega á
hrekkjavökunni,“ sagði hún á Facebooksíðu sinni í vikunni. Sjálf hefur hún
klæðst sómasamlega á hrekkjavökum
síðustu ára, en hefur þó gerst sek um að
sýna aðeins of mikið af holdi í fortíðinni. PRÚÐ STÚLKA Nicole Richie er
Nú virðist hún hafa snúið við blaðinu.
prúð í dag, en á villta fortíð.

Leikstjórinn Sam Mendes virðist vera
að safna góðu liði fyrir 23. Bond-myndina, sem samkvæmt síðustu fréttum á að
heita Skyfall. Þegar hefur verið greint
frá því að Javier Bardem muni leika
aðalskúrkinn og nú hefur verið gengið
frá samningum við stórleikaranna
Albert Finney og Ralph Fiennes. Judi
Dench verður sem fyrr í hlutverki M.
Þetta hlutverkaval þykir vera til
marks um að síðasta Bond-mynd Daniels Craig verði í alvarlegri kantinum
og sumir vefmiðlar hafa jafnvel gengið
svo langt að Mendes renni hýru auga til
Óskarsverðlauna. Það yrði þá í fyrsta
skipti sem James Bond kæmi til greina
til slíkra verðlauna enda verið höfuðvígi
hasarmynda.

Samkvæmt einum heimildarmanninum verður hasarnum hins vegar
haldið í lágmarki og harðir Bondaðdáendur eru sagðir verulega
áhyggjufullir yfir þeirri þróun. Forsvarsmenn Bond hafa hins vegar
lýst því yfir að þeir þurfi ekki að
hafa neinar áhyggjur, öllu verði
tjaldað til enda eigi leyniþjónustumaðurinn hálfrar aldar
afmæli á næsta ári þegar kvikmyndin verður frumsýnd.

STÓRSKOTALIÐ Albert Finney og
Ralph Fiennes hafa gengið til liðs við
Bond-kvikmynd númer 23. Daniel
Craig er leyniþjónustumaðurinn ráðagóði og Javier Bardem vondi karlinn.

3

PLOKKAR SIG Megan Fox segist hafa

verið sambrýnd þegar hún fæddist.
NORDICPHOTOS/GETTY

f yrir

Plokkaði sig
níu ára
Leikkonan Megan Fox þykir vera
ein fallegasta kona heims í dag.
Leikkonan segist þó ekki alltaf
hafa verið svo snoppufríð.
Í viðtali við InStyle segist Fox
vera sambrýnd og að hún þurfi
því að plokka sig reglulega. „Ég
fæddist sambrýnd! Ég byrjaði
að plokka augabrúnirnar þegar
ég var níu ára og hef haldið því
áfram síðan,“ sagði leikkonan sem er meðal annars andlit
Armani-nærfatalínunnar.

2
af Blue Lagoon
andlitsvörum*

Tilboðið gildir
til og með 31. október
í verslunum
Bláa Lónsins á baðstað
og að Laugavegi 15

VESEN Melissa Joan Hart var kærð

Táningsnornin kærð
ANTON&BERGUR

Leikkonan Melissa Joan Hart,
sem gerði garðinn frægan sem
táningsnornin Sabrina, hefur
verið kærð tvisvar í þessum
mánuði.
Fyrsta kæran kom frá fyrrverandi starfsmanni sælgætisverslunar Joan Hart. Kæran
snerist um ólöglegan brottrekstur og kynþáttaníð. Fyrrverandi
umboðsmaður hennar fylgdi
fyrri kærunni eftir með því að
kæra hana fyrir samningsbrot.
Í báðum kærunum er farið
fram á háar skaðabætur, svo
nornin fyrrverandi virðist ekki í
góðum málum.

*ódýrasta

varan fylgir frítt með

Gildir ekki með öðrum tilboðum

www.bluelagoon.is
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Er ekki ólétt
Leikkonan Jennifer Aniston blæs á
allar sögusagnir í viðtali við nýjasta
tölublað tímaritsins Hello!. Orðrómur um væntanlegt barn og brúðkaup
hafa verið í kreiki í dágóðan tíma og
hlutu byr undir báða vængi þegar
Aniston tók saman við leikarann
Justin Theroux.
„Ég hef þegar verið gift einu
sinni og veit ekki hvort ég kæri mig
um að giftast aftur. Ég get staðfest
að ég hef engin plön um að giftast
núna, skiljið þið það?,“ segir Aniston
ákveðin við tímaritið Hello! og
lætur ekki þar við sitja. „Við eigum
heldur ekki von á barni. Ég hætti
að reykja og bætti á mig nokkrum
kílóum í kjölfarið.“

Muse-menn þola ekki Hudson

BLÆS Á ALLAR KJAFTASÖGUR Jennifer
Aniston segist ekki vera barnshafandi
heldur bætti hún á sig eftir að hún hætti
að reykja.
NORDIPHOTOS/GETTY

Kate Hudson, unnusta söngvarans Matts Bellamy, er fallin í ónáð hjá liðsmönnum hljómsveitarinnar Muse ef marka má nýjustu fréttir.
Félögum Bellamys þykir Hudson of afskiptasöm og eru farnir að uppnefna hana Yoko Ono
sem er gjarnan kennt um endalok Bítlanna.
„Kate var viðstödd allar hljómsveitaræfingar Muse. Hún trúir því að hún sé tónlistarsnillingur og hefur skoðanir á öllu,“ var haft
eftir heimildarmanni sem bætir við að það
fari einnig í taugarnar á Muse-félögum þegar
Bellamy skreppur frá til að sinna föðurlegum
skyldum sínum. „Matt er gjarnari á að skrópa
á æfingar eða fara fyrr heim því hann segist
þurfa að aðstoða Kate með barnið. Hann er
farinn úr því að vera rokkstjarna yfir í að vera
heimilisfaðir.“

SKRÓPAR Matt Bellamy fer nú fyrr heim af hljómsveitaræfingu til
að sinna syni sínum og það fer í taugarnar á Muse-mönnum.
NORDICPHOTOS/GETTY

RYAN OG BLAKE Ryan Reynolds hefur
þegar verið kynntur fyrir eldri systur
kærustu sinnar, Blake Lively.
NORDICPHOTOS/GETTY

Í FULLUM GANGI Í PERLUNNI
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Öll þáttaröði
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Hitti stóru
systur Blake
Blake Lively og Ryan Reynolds
eru nýjasta Hollywood-parið ef
marka má fréttir bandarískra
slúðurmiðla. Parið hefur nokkrum sinnum verið myndað saman
undanfarnar vikur.
Reynolds dvelur í Boston þessa
dagana við tökur á gamanmyndinni R.I.P.D. og hefur Lively
verið dugleg að heimsækja hann
á tökustað. Lively virðist mjög
hrifin af Reynolds því síðast
þegar hún heimsótti hann bauð
hún systur sinni með í þeim tilgangi að kynna hana fyrir nýja
kærastanum. Vinir parsins virðast einnig hrifnir af ráðahagnum. „Blake var mjög fljót að
jafna sig á sambandsslitunum við
Leonardo, en við vonum að þetta
gangi upp. Hún og Ryan virðast
smellpassa saman,“ var haft eftir
einum vini parsins.
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BEYONCÉ Í nýju myndbandi sínu leikur

Beyoncé stúlku úr hjólhýsahverfi sem
klæðist hátísku.
NORDICPHOTOS/GETTY

Dýr smekkur
Söngkonan Beyoncé frumsýndi
nýverið tónlistarmyndband við
lagið Party. Myndbandið gerist í
hjólhýsahverfi þar sem Beyoncé
og vinir hennar skemmta sér við
söng og dans.
Í myndbandinu klæðist
Beyoncé litríkum og djörfum
fatnaði og þrátt fyrir að persóna hennar búi í hjólhýsi virðist
það ekki stöðva hana í að kaupa
hátískufatnað. Hjólhýsa-Beyoncé
klæðist nefnilega flíkum frá
tískuhúsum á borð við Louis
Vuitton, Givenchy og Nicholas
Kirkwood fyrir Rodarte sem er
ekki beint trúverðugt.
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Dóttir Cobains lofuð Finnst Rihanna vond fyrirmynd
Frances Bean Cobain, dóttir
Courtney Love og Kurts Cobain,
trúlofaðist nýverið kærasta sínum,
tónlistarmanninum Isaiah Silva.
Þau hafa verið saman í rúmt ár
og virðast nú ætla að taka næsta
skref og ganga í hið heilaga.
Parið breytti sambandsstöðu
sinni á Facebook nýlega og skrifaði
Cobain meðal annars: „Fæ að eyða
ævinni í að elska besta vin minn.
Ég er heppnasta kona heims.“
Ungfrú Cobain hefur ekki átt í
samskiptum við móður sína um
nokkra hríð og bjó lengi hjá föðurömmu sinni. Hún var aðeins 20
mánaða gömul er faðir hennar lést.

TRÚLOFUÐ Hin nítján ára gamla Frances

Bean Cobain hefur trúlofast kærasta
sínum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Breski söngvarinn Will Young er
ekki par ánægður með poppsöngkonuna Rihönnu og telur hana ekki vera
góða fyrirmynd fyrir konur. Þessu
uppljóstraði Young, sem vann
raunveruleikakeppnina Idol
í Bretlandi árið 2002, upp í
viðtali við sjónvarpsþáttinn
The Jo Whiley Music Show.
„Ég er femínisti og finnst
það sem Rihanna gerir ekki
vera konum til framdráttar.
Hún er mjög kynferðisleg,“ segir Young og
bætir við að Rihanna
eigi það til að vera
kynferðisleg í mynd-

böndum og þegar hún kemur fram
á tónleikum en á þann hátt að það
er niðrandi fyrir konur.
„Það eru allir að leika sama leikinn í poppbransanum en öðrum
tekst betur til. Til dæmis finnst
mér Lady Gaga vera mun áhugaverðari,“ segir Young en Rihanna var nýlega valin kynþokkafyllsta kona heims af
tímaritinu Esquire.
GAGNRÝNINN Will Young

vill meina að framkoma
Rihönnu í myndböndum og á tónleikum
sé of kynferðisleg og
niðrandi fyrir konur.

KYNFERÐISLEG Rihanna var kosin kyn-

þokkafyllsta stjarna heims af tímaritinu
Esquire á dögunum.
NORDICPHOTOS/GETTY

FRÉTTIR AF FÓLKI
Uppistandssýningin Steini, Pési
og gaur á trommu var frumsýnd
í Gamla bíói á fimmtudagskvöld.
Þorsteinn Guðmundsson og
Pétur Jóhann Sigfússon
skiptast á um að fara
með gamanmál og
trommarinn Helgi
Svavar Helgason
skreytir uppistandið
með tónlist sinni.
Landslið grínista
var mætt til
að horfa á
félagana og
Pétur Jóhann
sagði uppi
á sviði að
ef allir gestirnir myndu
brenna
inni yrði
þjóðin
skilin eftir
með grín
Bjarna
töframanns.
Honum
brá aðeins
í brún þegar
heyrist kallað úr sal: „Ég er hér!“ —
en þá kom á daginn að Bjarni var
meðal áhorfenda …
Meðal gesta á frumsýningunni
var gríntvíeykið Steindi og Bent,
verðandi útvarpsmaðurinn Auðunn
Blöndal og sambýlismaður hans, Sverrir
Bergmann. Sjónvarpsmaðurinn Björn Bragi
mætti einnig á
svæðið, rétt eins
og samstarfskona hans
úr Týndu
kynslóðinni,
Þórunn
Antonía.
Bræðurnir
Sigurjón og
Sindri Kjartanssynir gnæfðu yfir
mannfjöldann
og stórleikarinn
Ingvar E. Sigurðsson lét einnig sjá
sig …
Dr. Gunni fékk
að kenna á því
á uppistandinu,
enda með sæti á
fremsta bekk og
Þorsteinn skaut
einnig á líkamsræktarfrömuðina
í salnum, þá Ívar Guðmundsson,
Arnar Grant og Egil
Gillzenegger.
Sigríður Elva
og Sigrún
Ósk úr
Íslandi í dag
létu sig að
sjálfsögðu
ekki vanta
og Ásgeir
Kolbeinsson
þóttist ætla
að stela
sælgæti úr
eftirpartíinu
við mikinn
fögnuð
nærstaddra.
- afb

ÞURRKUR KLÁÐI SVEPPASÝKINGAR?
Veltir þú fyrir þér hvað þú ert að nota á þitt viðkvæmasta svæði

LÍFRÆN dömubindi og tíðatappar
án klórs
án ilmefna
án plastefna

NÀTTÚRULEG VELLÍÐAN
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Foreldrar Britney stjórna lífi hennar algerlega
Þrátt fyrir að Britney Spears hafi
þénað í kringum þrjátíu milljónir
dollara á síðasta ári sér
hún varla dollara af
því. Allir peningarnir renna til foreldra
hennar sem enn þann
dag í dag fylgjast með
hverju skrefi dóttur
sinnar.
Nicole Lampert,
blaðamaður Daily
Mail, skrifar ítarlega úttekt á högum
poppprinsessunnar
Britney Spears í
vefútgáfu blaðsins. Lampert var
viðstödd sérstakt
hóf sem haldið var
til heiðurs Spears
en hún er á tónleikaferðalagi um Bretland. Gestirnir voru
að mestum hluta Dstjörnur, blaðamenn
og fjármálafurstar.
Britney Spears var
á staðnum með freðið
bros, umkringd lögfræðingum
og lífvörðum. „Hún var þarna
eins og dýr í búri enda manneskjan sem allir vildu sjá,“ skrifar
Lampert.
Tónleikaferðalagið, sem nefnist
Femme Fatale, hefur verið hálfmislukkað. Gagnrýnendur á Írlandi
segja Spears taktlausa og reynt sé
að fela það með allskyns farartækjum sem þeyta henni um sviðið. Aðrir
nefna að krafturinn í augum hennar
sé horfinn og hún þykist syngja nánast
öll lögin. Hér áður fyrr gerði hún það

eingöngu ef dansarnir voru líkamlega
erfiðir, en slík átök heyra sögunni til.
Kannski er því ekkert skrýtið að Britney,
sem varla mátti hnerra án þess að það
rataði í blöðin, skuli ganga jafnilla að
selja miða og raun ber vitni; það er til nóg
af lausum sætum.
Það eru þrjú ár síðan Spears fékk
taugaáfall, hún
missti forræðið
yfir sonum sínum
tveimur og myndin af henni, bjargarlausri í sjúkrabíl, var allt að því
óhugnanleg;
konan sem
átti allt hafði
tapað áttum.
En nú er árið
2011, nýjasta
platan hennar fór beint
á toppinn á
Billboard og
á síðasta ári
þénaði hún
yfir þrjátíu
milljónir
dollara eða
HANDrúma þrjá milljVALINN
arða íslenskra
Kærastkróna. Samt sem
inn Jason
áður eru það forTrawick
eldrar hennar,
er sagður
James og Lynne
hafa verið
Spears, sem passa
valinn af
upp á hverja krónu.
foreldrum
Britney
Og það er ekkert
Spears.
skrýtið við fyrstu
Hún
sýn, fjöldi málsókna
vill sjálf
bíður hennar, kærur
giftast
fyrir kynferðislegt
honum
áreiti, samningsrof
og
og
svo mætti lengi
eignast
telja. Fyrir skömmu
fleiri börn.
var málskostnaður

TAPAÐI ÁTTUM Britney Spears þegar hún var flutt í

sjúkrabíl af heimili sínu.

hennar lagður fyrir dómara, hann reyndist vera 900 þúsund dollarar eða hundrað milljónir íslenskra króna. „Ég sé ekki
að þessum afskiptum eigi eftir að ljúka,
hún getur ekki stjórnað sjálfri sér,“ hefur
Daily Mail eftir George Rush, blaðamanni
í skemmtanabransanum. Foreldrarnir
virðast telja að Spears sé of viðkvæm til
að sjá um sitt eigið líf, þó ekki nógu viðkvæm til að koma fram og syngja fyrir
þúsundir aðdáenda sinna, nánast á hverju
kvöldi.
Samkvæmt Daily Mail hafa foreldrarnir
ekki bara yfirumsjón með peningunum
heldur líka lífi hennar almennt. Hún var á
sínum tíma svipt sjálfræði og hefur ekki
fengið það aftur. Hún má til að mynda
ekki fara á salerni án fylgdar og foreldrarnir völdu kærasta hennar, Jason
Trawick. Sá var umboðsmaður Britney
rétt áður en ferill hennar fór í ræsið
og hefur háleitar hugmyndir um unnustu sína samkvæmt heimildum blaðsins. „Hann telur hana vel geta náð fyrri
stöðu og þénað tvær milljónir dollara á
dag, bara ef hún heldur sig á mottunni og
réttu megin við strikið.“ Þangað til reynir
Britney að gera það sem hún getur best,
syngja og dansa, og endurheimta stöðu
sína sem poppprinsessan.
freyrgigja@

BROTHÆTT STJARNA Foreldrar Britney Spears

sjá um öll hennar fjármál og fylgjast með hverju
skrefi hennar. Þau hafa öll völd í hennar lífi eftir
að söngkonan fékk taugaáfall fyrir þremur árum.
Endurkoman gengur hins vegar hálf brösuglega, illa
gengur að selja miða á tónleika hennar í Bretlandi
og söngkonan virkar bæði stirð og áhugalaus.

NÚ BYRJAR BALLIÐ!

DANS - DANS-DANS
Á RÚV Í KVÖLD KL. 19.40

Annað og meira
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Brand ósáttur við Rihönnu

KRISTEN STEWART Vill lítið ræða um

ástarsamband sitt og einkalífið við fjölmiðla.
NORDICPHOTOS/GETTY

Þögul sem
gröfin
Kristen Stewart hefur ávallt verið
mjög þögul um samband sitt og
mótleikara síns, Roberts Pattinson. Í viðtali við Glamour segist
hún kjósa að ræða sem minnst um
sambandið.
„Mér er nokk sama hvað fólk
segir, það má segja það sem það
vill. En þegar einkalíf manns
verður eins konar söluvara þá
finnst mér það andstyggilegt.
Ég vil ekki gefa fólki hlutdeild í
einkalífi mínu, það er eins og að
gefa þeim dýrmæta gimsteina.
Þess vegna reyni ég að segja sem
minnst um mitt einkalíf og í raun
finnst mér áhugi fólks á því svolítið fyndinn,“ sagði leikkonan.

Perry og Rihanna hafa verið
góðar vinkonur í nokkur ár og
samkvæmt heimildum deilir Perry ekki skoðunum eiginmanns síns því henni finnst hún
eiga skilið að sletta úr klaufunum inni á milli. „Rihanna er góð
vinkona mín og við erum báðar
farþegar í sama klikkaða rússíbananum,“ hefur Perry sagt um
vináttu þeirra Rihönnu.

Þessum hjólum var stolið
úr geymslu í Hafnarfirði í október.

GasGas 50cc barnahjól
Suzuki RM65 barnahjól
Honda CRF 150 árg 2010

Þeir sem geta gefið upplýsingar um hvar
þessi hjól er að finna, vinsamlega hafið
samband við Steingrím í síma 840 0072.

GÓÐAR VINKONUR Russell Brand, eigin-

maður Katy Perry, er óánægður með
vináttu þeirra Rihönnu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Jólahlaðborð
og dansleikur í Súlnasal!
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VONAÐIST EFTIR STÚLKU Beyoncé

Knowles og Jay-Z eiga von á stúlku í
febrúar á næsta ári.
NORDICPHOTOS/GETTY

Eiga von á
dóttur
Stjörnuparið Beyoncé Knowles
og Jay-Z eiga von á dóttur segir
í tímaritinu In Touch. Parið ku
vera í skýjunum en þó skipti
mestu máli fyrir þau að barnið sé
heilbrigt. Sagt er að Beyoncé hafi
vonað það innst inni að frumburðurinn yrði stúlka.
„Beyoncé er ótrúlega náin
móður sinni og óskar þess að
upplifa það sama með sinni eigin
dóttur,“ segir heimildarmaður
blaðsins en söngkonan á von á sér
í febrúar 2012.
Samkvæmt In Touch hefur
Beyoncé þegar fyllt fataskáp
barnsins með merkjafatnaði sem
verður bara klætt í föt frá Gucci
og Louis Vuitton þegar það er
komið í heiminn.

Það er allt að fylla st á
jólahlaðborðið okkar!

Fös tudagskvöldið 18.
nóvember
Laugar dagskvöldið 19.
nóvember
Fös tudagskvöldið 25.
nóvember
Laugar dagskvöldið 26.
nóvember
Fös tudagskvöldið 02.
desember
Laugar dagskvöldið 03.
desember
Fös tudagskvöldið 09.
desember
Laugar dagskvöldið 10.
desember
Laugar dagskvöldið 17.
desember

Laust
Örfá sæt i laus
Örfá sæt i laus
Uppselt
Örfá sæt i laus
Uppselt
Laust
Örfá sæt i laus
Aukakvöld laust

Bókaðu nú
núna á hotelsaga@hotelsaga.is,
eða í síma 525 9930. www.hotelsaga.is
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Vinskapur söngkvennanna Katy
Perry og Rihönnu fellur ekki vel
í kramið hjá eiginmanni þeirrar fyrrnefndu, gamanleikaranum Russell Brand. Honum finnst
víst nóg um skemmtanahald vinkvennanna og hefur óskað eftir
því að Perry hætti að umgangast
Rihönnu.
„Hann er grænmetisæta sem
hvorki reykir né drekkur en hún
er ung, efnuð og vill skemmta sér.
Þau lifa mjög ólíku lífi. Honum
er illa við Rihönnu og finnst þær
helst til of skemmtanaglaðar.
Hann hefur sagt Katy að fullorðnast og taka á sínum málum,“
var haft eftir vini parsins.
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BLEIKAR Þær Guðbjörg Hjálmarsdóttir, Lára Jóna Sigurðardóttir og
Hafdís Stefánsdóttir klæddust bleiku í tilefni kvöldsins.

SKOPPA OG SKRÍTLA Leikkonurnar Hrefna Hallgrímsdóttir og Linda
Ásgeirsdóttir, betur þekktar sem Skoppa og Skrítla, létu sig ekki vanta.

GLAÐAR Þær Arnfríður Aradóttir, Guðrún Hauksdóttir og Brynja

Vermundardóttir gerðu sér glaðan dag í Hörpu.

VEL HEPPNAÐ BLEIKT KONUKVÖLD Í HÖRPU
Konur flykktust í Hörpu á fimmtudagskvöldið þar sem Krabbameinsfélagið stóð fyrir Bleiku konukvöldi til styrktar átakinu Bleika
slaufan. Veislustjórar voru leikkonurnar Bryndís Ásmundsdóttir
og Brynja Valsdóttir en fjölmargir listamenn stigu á svið eins og
hljómsveitin Dikta og söngvararnir Friðrik Ómar og Jógvan.
Fimleikafélagið Gerpla var með
atriði sem og Sigrún Blomsterberg
sem setti saman dans-tískusýningu
í samstarfi við Fatahönnunarfélag
Íslands. Einnig voru íslenskir hönnuðir með sölubása þar sem hluti
ágóðans rann til Krabbameinsfélagsins.
SKÁLUÐU Ingibjörg Stefánsdóttir, Steinunn Stefánsdóttir og Steinunn Finnsdóttir skemmtu sér í Hörpu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vertu vinur
okkar á
facebook
www.facebook.com/Iglo.kids

BROSMILDAR Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Elín
Hirst mættu í Bleika boðið en Elín skrifaði einmitt
ævisögu Guðrúnar Ebbu, Ekki líta undan, sem kom
út fyrir stuttu.

Ígló verslun Laugavegi 39 // s. 517 7913 // www.iglokids.com
Englabörnin Kringlunni // Debenhams Smáralind // Fífa Húsgagnahöllinni // Hrím Akureyri
Ozone Akranesi og Selfossi // Leggur og skel Ísafirði // Framtíð Vestmannaeyjum
Tákn Húsavík // Ígló fötin eru nú fáanleg í Magasin Du Nord Kaupmannahöfn
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Hugsar líkt og stelpa Áhættuleikari lést við tökur

STELPULEGUR Ryan Gosling

segist hugsa meira eins og stelpa en
strákur.
NORDICPHOTOS/GETTY

Áhættuleikari lét lífið við tökur á hasarmyndinni The Expendables 2 nú á fimmtudag. Tökur á myndinni fara fram í borginni
Sofiu í Búlgaríu og staðfestu þarlend yfirvöld
fréttirnar.
Áhættuleikarinn var staddur á gúmmíbát
ásamt tveimur öðrum þegar slysið átti sér
stað, engar upplýsingar hafa verið veittar um
hvað olli slysinu. Áhættuleikarinn lét lífið en
hinir tveir slösuðust alvarlega.
The Expendables 2 er framhald samnefndrar kvikmyndar sem kom út árið 2010 og
skartar öllum helstu hasarstjörnum níunda og
tíunda áratugarins. Arnold Schwarzenegger,
Sylvester Stallone, Jason Statham, JeanClaude Van Dam, Jet Li, Bruce Willis og Liam
Hemsworth eru á meðal þeirra sem fara með
hlutverk í myndinni.

ÁFALL Áhættuleikari lét lífið við tökur á kvikmyndinni The Expendables 2. Sylvester Stallone og Bruce Willis leika í myndinni.
NORDICPHOTOS/GETTY

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 11-2363

Leikarinn Ryan Goslin er talinn vera
meðal þeirra efnilegustu í Hollywood
í dag. Hann segist ekki hafa átt marga
vini í æsku og hugsi meira eins og kona
en karlmaður.
„Ég hugsa eins og stelpa. Það er
kannski ekki skrítið því ég var alinn
upp af móður minni og systur og ég
gæti líklega ekki hugsað öðruvísi þótt
ég vildi. Þar að auki var systir mín
minn besti vinur og fyrirmynd og þar
sem ég fékk kennslu heima átti ég fáa
aðra vini. Ég æfði líka ballett þegar
ég var yngri og var umkringdur stelpum þar líka. Þetta hlýtur að hafa haft
áhrif á mig og þann mann sem ég hef
að geyma,“ sagði leikarinn í viðtali við
The Independent.

ÓÞÆGILEGT Carey Mulligan þurfti bæði

að syngja og koma fram nakin í nýrri
mynd sinni, Shame.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ertu með
viðskiptahugmynd?

Söngur verri
en nektin
Leikkonan Carey Mulligan fer
með hlutverk í kvikmyndinni
Shame þar sem hún þarf bæði
að syngja og leika í nektaratriði.
Leikkonan lét hafa það eftir sér
að af tvennu illu hafi henni þótt
verra að þurfa að syngja.
„Mér finnst hræðilegra að
syngja en að leika í nektarsenu.
Maður er svo berskjaldaður
þegar maður syngur og mér
fannst það erfitt,“ sagði leikkonan, en þetta var í fyrsta sinn
sem hún hefur þurft að gera slíkt
fyrir hlutverk. „Ég hef aldrei
kunnað við tilhugsunina um að
koma fram nakin, en þetta er
verra.“

Íslandsbanki kynnir námskeiÐ fyrir konur í
gerÐ viÐskiptaáÆtlana.
5 vikna námskeiÐ hefst 1. Nóvember

Íslandsbanki og Félag kvenna í atvinnurekstri standa fyrir námskeiði í gerð
]PZRPW[H¬x[SHUH ® ZHTZ[HY¥ ]P 6WUH O¬ZR¯SHUU ® 09 :R¯SPUU IÚY H TPRPSSP
YL`UZS\ ® U¬TZRLPZOHSKP HM LZZ\ [HNP VN RLUUHYHY LY\ LPY ILZ[\ ZLT ]´S LY ¬ ® MHNPU\

5¬TZRLPP LY  RSZ[ VN Z[LUK\Y MY¬  [PS ! U¯]LTILY §LUU[ ]LY\Y
YPQ\KHNH VN ¥TT[\KHNH RS 
SAMAN Á NÝ Justin Timberlake og

Jessica Biel hlustuðu á hljómsveitina
One Republic ásamt Elton John og
David Furnish.
NORDICPHOTOS/GETTY

Nutu lífsins
á tónleikum
Justin Timberlake og Jessica
Biel nutu lífsins á tónleikum með
sveitinni One Republic. Parið,
sem nýlega tók saman aftur, sat
við sama borð og breski söngvarinn Elton John og eiginmaður
hans David Furnish. Mikil gleði
var við borðið en þau voru öll að
fagna afmæli sameiginlegs vinar.
Samkvæmt tímaritinu People
sparaði Timberlake ekki kampavínið og kepptist við að opna
flöskur og hella í glös sessunauta
sinna.

Ñ MYHTOHSKPU\ ]LY\Y LMU[ [PS ZHTRLWWUP \T ILZ[\ ]PZRPW[H¬x[S\UPUH
:PN\Y]LNHYPUU OSÚ[\Y  TPSSQ¯UPY RY¯UH ® ]LYSH\U MY¬ ÑZSHUKZIHURH
:RY¬UPUN VN U¬UHYP \WWSÚZPUNHY ¬ PZSHUKZIHURPPZ

50%
afsláttur í boði

Íslandsbanka
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- B.G., MBL.

„FJÖRUG EINS OG TRILLJÓN TRYLLTIR
TÚNFISKAR Í TRÉKYLLISVÍK“
-Þ.Þ., FT

“GÓÐUR HASAR OG FRÁBÆR HÚMOR,
SJÁÐU HANA UNDIR EINS!”
- TÓMAS VALGEIRSSON, KVIKMYNDIR.IS

“STÚTFULL AF FJÖRI OG HASAR!”
- IAN NATHAN, EMPIRE!

FRÁ STEVEN SPIELBERG
OG PETER JACKSON

VARIETY 90/100 - BOXOFFICE MAGAZINE 90/100 - ROTTEN TOMATOES 89%
A.K. - DV

K.H.K. - MBL

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”
-K.G., DV
-H.S.S., MBL

SMÁRABÍÓ

-Þ.Þ., FT

GLERAUGU SELD SÉR

HÁSKÓLABÍÓ

5%

ÆVINTÝRI TINNA 3D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 7
ÆVINTÝRI TINNA 3D LÚXUS KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 7
ÆVINTÝRI TINNA 2D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 7
HEADHUNTERS
KL. 5.45 - 8 - 10.15
16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.30 - 5.50 L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL
KL. 1 (TILBOÐ) - 3.40
L
BORGRÍKI
KL. 8 - 10
14

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

ÆVINTÝRI TINNA 3D KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40 - 8 - 10.20 7
HEADHUNTERS
KL. 8
16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL
KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50 L
BORGRÍKI
KL. 10.15
14
MIDNIHGT IN PARIS
KL. 3.40 - 5.50 - 8
L
WHAT´S YOUR NUMBER
KL. 10.10
12
ELDFJALL
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 L

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 4 - 6 - 8 - 10
7
KL. 10
16
2D KL. 2 (TILBOÐ) - 4 - 6 L
KL. 8
14

ÆVINTÝRI TINNA 3D
THE THING
ÞÓR 3D
KL. 2 (TILBOÐ)
BORGRÍKI

www.laugarasbio.is

++++
Þ.Þ. - FT

++++
Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

++++
A.K. - DV

+++
K.H.K. - MBL

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

ÆVINTÝRI TINNA - 3D 2(950 kr), 5 og 8
ÆVINTÝRI TINNA - 2D 1.45(700 kr) og 5

15.000 MANNS Á AÐEINS 11 DÖGUM

Barði Jóhannsson og
franska söngkonan Keren
Ann fengu hugmynd að
óperu fyrir fimm árum
sem er loksins að verða að
veruleika.
„Þetta er risastór framkvæmd og
það gengur rosalega vel,“ segir tónlistarmaðurinn Barði Jóhannsson.
Barði vinnur nú að uppsetningu óperunnar Red Waters ásamt
frönsku tónlistarkonunni Keren
Ann. Sýningin verður frumsýnd
4. nóvember í Rouen og verður svo
sýnd víða um Frakkland. Barði
og Keren Ann sömdu verkið, en
Sjón vann með þeim að sögunni.
Þá kemur þrettán manna sinfóníuhljómsveit, dansarar, íslenskur kór, leikarar, danshöfundar og

Það er fullt af fólki.
Þetta er risastór
framkvæmd.
BARÐI JÓHANNSSON
TÓNLISTARMAÐUR

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Barði og Keren Ann setja
upp óperu í Frakklandi

THE THING

8 og 10.15

BORGRÍKI

4, 6, 8 og 10.15

ÞÓR - 3D

2(1050 kr) - ISL TAL

KILLER ELITE

10.15

fatahönnuðir að sýningunni. „Það
er fullt af fólki. Þetta er risastór
framkvæmd,“ segir Barði.
Óperan í Rouen og Centre
Dramatique National D‘Orleans
framleiða sýninguna, en hugmyndin kom upp fyrir fimm árum
þegar Barði og Keren Ann voru að
semja saman. „Við sömdum lag sem
okkur fannst vera hluti af ósaminni
óperu,“ segir hann. „Svo byrjuðum
við að spjalla saman um þetta og

STÓRT VERKEFNI Barði Jóhannsson og franska söngkonan Keren Ann sömdu óperu

sem nú er verið að setja upp í Frakklandi.

ég held að síðan séu liðin fimm ár.
Þetta er svo stórt verkefni, þannig að það tók langan tíma að semja
verkið og að finna framleiðanda
sem er tilbúinn til leggja í svona
stórt verk.“
Barði segir verkið byggt upp eins

MYND/TAKI BIBELAS

og óperu að öllu leyti. „Nema það
er mikill dans og við látum söngvarana ekki syngja með víbratói,“
segir hann. „Við ákváðum strax að
óska eftir því við söngvarana að
sleppa öllu víbratói, það hefur farið
í okkur.“
atlifannar@frettabladid.is
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„Fjörug eins og trilljón
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ÆVINTÝRI TINNA 3D
ÆVINTÝRI TINNA 2D
ÞÓR 3D ÍSL.TAL
ÞÓR 2D ÍSL.TAL

KL. 1
KL. 1
KL. 1
KL. 1

7
7
L
L

ÆVINTÝRI TINNA 3D
ÞÓR 3D ÍSL.TAL

KL. 3.20
KL. 3.40

7
L

Myndin sem allir eru að tala um sem óvæntasta smell ársins
Byggð á metsölubókinni Húshjálpin eftir Kathryn Stockett
FRÁBÆR TÓNLIST
MÖGNUÐ DANSATRIÐI

Glænýtt ævintýri um
bangsann sem allir elska

앲앲앲앲앲
MBL

앲앲앲앲
FBL

앲앲앲앲

10.000 manns á aðeins 7 dögum

ENTERTAINMENT WEEKLY

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

TINTIN Ensku Tali kl. 12 - 2 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
THE HELP
kl. 5 - 8 - 10:50
THE HELP Luxus VIP
kl. 2 - 6:20 - 9:20
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 8 - 10:20
FOOTLOOSE
kl. 1:30 - 5:50 - 8
BANGSÍMON M/ ísl. Tali
kl. 12 - 2:10 - 4:10
REAL STEEL
kl. 10:10
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 3:40 - 5:50 - 8
KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
DRIVE
kl. 10:20
ALGJÖR SVEPPI
kl. 1 - 3

3D

7
L

2D
2D VIP
3D 12
2D 10
2D L
2D 12
2D
2D

L
L

2D 16
2D

L

AKUREYRI

BANGSÍMON
KONUNGUR LJÓNANNA 3D
HELP
ALGJÖR SVEPPI
REAL STEAL
THE THREE MUSKETEERS

kl. 2
kl. 4
kl. 6 - 9
kl. 2
kl. 3:50
kl. 6 - 8 - 10:10

2D
3D
2D
2D
2D
3D

L
L
L
L
12
12

KEFLAVÍK

TINTIN
THE THREE MUSKETEERS
HETJUR VALHALLAR : ÞÓR m/ísl.tali
BANGSÍMON
ALGJÖR SVEPPI m/ísl.tali
BORGRÍKI m/ísl.tali
KILLER ELITE

ÆVINTÝRI TINNA kl. 12:40 - 3:10 - 5:40 - 8 - 10:30
ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 12:40 - 3:10 - 5:50
HELP
kl. 6 - 9.
THE INBETWEENERS Forsýning
kl. 10:30
BANGSÍMON m/ísl tali
kl. 12:40 - 2:20 - 4:10
THE THREE MUSKETEERS
kl. 8 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI m/ísl tali
kl. 12:40 - 3:10
FOOTLOOSE
kl. 8
REAL STEEL
kl. 5:20

3D

kl. 10:20
kl. 3:40
kl. 2 - 4

3D 12
3D L
2D L

kl. 6
kl. 8

2D L
2D 14

kl. 10

2D 16

2D L
3D L

SELFOSS
kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10
kl. 2
kl. 4
kl. 5:50 - 8
kl. 10:10

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

2D L
2D L
2D L

THE HELP kl. 5 - 9:10 (sýnd sunud.kl. 3 - 6 - 9) 2D
THREE MUSKETEERS - 3D kl.8 - 10:20 (sun.kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20) 3D
FOOTLOOSE
kl. 8
2D
THE SKIN I LIVE IN
kl. 10:10
2D
CONTAGION
kl. 5:50
2D
BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 2 - 3:30 (sýnd sunud.kl. 1 - 2:30
2D
KONUNGUR LJÓNANNA - 3D ísl. Tali kl.1:40 (sýnd sunud.kl. 1:40 - 4) 3D
ALGJÖR SVEPPI kl. 3:40 (sýnd sunud.kl. 12 Til styrktar Umhyggju )
2D
TINTIN M/ Ensku Tali
BANGSÍMON M/ ísl. Tali
KONUNGUR LJÓNANNA M/ ísl. Tali
JOHNNY ENGLISH REBORN
BORGRÍKI

SPARBÍÓ

2D L

KRINGLUNNI
DON GIOVANNI (MOZART) Ópera í Beinni Laugardag kl. 5

7

kl. 1:30 - 5:40 - 8

3D L
3D L
2D 7

L
L
12
10

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

16
12
L
L
L

7
L
L
L
14

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is
LAUGARDAGUR: KÍNA: DEEP IN THE CLOUDS 20:00  KÍNA: BODYGUARDS
AND ASSASSINS 22:00  UPPVAKNINGAR: NIGHT OF THE LIVING DEAD 18:00
 L’INFERNO m. MALNEIROPHRENIA 20:00  THE GRAPES OF DEATH 22:00
 MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00, 22:00  ICELAND VOLCANO 18:00  JÓN
OG SÉRA JÓN 18:00, 22:20  SVINALANGORNA 18:00  Á ANNAN VEG 22:00 
JODOROWSKY: SANTA SANGRE 20:00
SUNNUDAGUR: KÍNA: UNDER THE HAWTHORNE TREE 20:00  KÍNA: IF YOU
ARE THE ONE 22:00  UPPVAKNINGAR: WHITE ZOMBIE 18:00  LET SLEEPING CORPSES LIE 20:00  ZOMBIE 2 22:00  MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 20:00,
22:00  JÓN OG SÉRA JÓN 18:00  SVINALANGORNA 18:00, 22:00  JODOROWSKY: SANTA SANGRE 20:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

KÍNVERSKIR
KVIKMYNDADAGAR

UPPVAKNINGAHÁTÍÐ!

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR

20.000 MANNS Á 2 VIKUM!

Gagnrýnendur eru
á einu máli:
„Til hamingju, Ísland. Fullt
hús stiga og fimmfalt húrra“
-H.S.S, MBL

„Feykilega vel gerð mynd í
alla staði sem gefur erlendum
stórmyndum ekkert eftir“

„Góður sopi af sagnabrunni.
Allt er gert með miklum
ágætum og kryddað með
klassískum íslenskum húmor“
-Þ.Þ., FT

-R.E., FBL

„Glæsilega unnin mynd með
líflegum, litríkum teiknistíl og
afar flottri grafík sem gleymir
ekki smáatriðum“
-T.V., Séð og Heyrt/kvikmyndir.is

„Brugðið upp mjög fjölskrúðugri
og spennandi atburðarrás“
-Ó.H.T., Rás 2

www.sena.is/thor - www.legendsofvalhalla.com

KEFLAVÍK
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KJARTAN HENRY FINNBOGSON er nú til reynslu hjá enska B-deildarfélaginu Brighton & Hove Albion en
þetta kom fram á Fótbolti.net í gær. Liðið er nýliði í deildinni en eftir góða byrjun hefur liðinu fatast flugið á síðustu
vikum. Stjóri liðsins er Gus Poyet en Kjartan Henry var lykilmaður í Íslands- og bikarmeistaraliði KR í sumar.

sport@frettabladid.is
Umdeild félagaskipti:

Salan á Veigari
á borð lögreglu
FÓTBOLTI Sagan endalausa um
vistaskipti Veigars Páls Gunnarssonar frá Stabæk til Vålerenga í
norska fótboltanum ætlar engan
endi að taka. Félögin þurfa að
greiða háa sekt og þrír háttsettir aðilar fá ekki að koma nálægt
fótbolta í 12-18 mánuði – og nú
hefur norska lögreglan áhuga á
að rannsaka málið.
„Við lítum á þetta sem brot
á norskum lögum og ef málinu
hefur verið rétt lýst í fjölmiðlum
eigum við von á tilkynningu frá
norska knattspyrnusambandinu,“
sagði fulltrúi lögreglunnar við
norska fjölmiðla.
Stabæk og Vålerenga eru grunuð um að hafa sett á svið leikþátt
sem átti að koma í veg fyrir að
Stabæk þyrfti að greiða allt að
50 milljónir kr. af söluverðinu til
Nancy í Frakklandi. Veigar var
seldur á 20 milljónir kr. og með í
kaupunum fylgdi 15 ára unglingur sem metinn var á 80 milljónir kr. Nancy fékk því aðeins 10
milljónir kr. í sinn hlut. Stjarnan
og KR, sem Veigar lék með hér
á landi, voru einnig hlunnfarin í
þessu máli, en þau eiga rétt á hlut
af söluverði hans.
Sjálfur segir Veigar, sem er
saklaus aðili að málinu, að hann
kæri sig ekki um þessa byrði. „Ég
vil eiginlega ekki segja meira um
þetta mál. Þetta hefur verið aukabyrði á mér sem ég þarf ekki á að
halda. Ég mun ekki tjá mig meira
um þetta.“
- seth, esá

VEIGAR PÁLL Lék lengi með Stabæk við
góðan orðstír en sala hans hjá félaginu
er afar umdeild.
MYND/SCANPIX

HELGI MÁR Gamli KR-ingurinn átti

ótrúlegan leik í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sænski körfuboltinn:

Helgi Már
skoraði 39 stig
ÓVÆNTUR FULLTRÚI ÍSLANDS Á ÓLYMPÍULEIKUNUM? Hinn tvítugi leikmaður Vals, Atli Már Báruson, er á góðri leið með að tryggja

sér sæti í ólympíuhópi breska landsliðsins í handbolta.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

YRÐI ALGJÖR DRAUMUR
Valsarinn Atli Már Báruson hefur sótt um að komast í breska ólympíuliðið í
handbolta. Hinn tvítugi Atli hefur verið í sambandi við forráðamenn breska
liðsins, sem vilja ólmir fá hann til reynslu. Málið skýrist væntanlega í janúar.
HANDBOLTI Svo gæti farið að Ísland

ætti þátttakanda í handboltakeppni Ólympíuleikanna þó svo að
íslenska landsliðið komist ekki til
London. Hinn tvítugi Valsari Atli
Már Báruson hefur nefnilega sótt
um að komast í lið heimamanna.
Bretar hafa ekki verið þekktir
fyrir afrek sín á handboltavellinum en þar sem þeir halda leikana
fá þeir að vera með í handboltakeppninni.
Bretar auglýstu eftir leikmönnum um allan heim sem hefðu
reynslu af handbolta og gætu spilað undir merkjum Bretlands. Faðir
Atla er Breti og þess vegna á hann
kost á að spila undir merkjum
Bretlands.
„Það er smá vinna eftir. Ég hef
ekki verið í miklu sambandi við
föður minn en þarf að ná sambandi
við hann og fá ýmislegt frá honum
svo ég geti gengið frá umsókninni um tvöfalt ríkisfang. Það er
því aðalmálið núna. Ef það gengur
eftir fer ég út til reynslu hjá Bretunum í janúar,“ segir Atli Már, en
Bretarnir eru spenntir fyrir því að
skoða strákinn.
„Þeir vilja ólmir fá mig út og
vonandi ganga málin hratt fyrir

Þessi grínhugmynd
er á góðri leið með
að verða að veruleika. Það er
frekar fyndið.
ATLI MÁR BÁRUSON
HANDBOLTAMAÐUR HJÁ VAL

sig. Þetta er spennandi ævintýri.“
Það var upphaflega vinur Atla
sem kom honum í samband við
Bretana og eftir það fóru hjólin að
snúast.
„Ég hafði grínast með það lengi
að ég gæti spilað með Bretum á
Ólympíuleikunum. Ingvar, vinur
minn og markvörður Vals, sendi
fyrirspurn út til þeirra fyrir
mig. Þeir svöruðu um hæl og eru
spenntir fyrir því að fá mig til
sín,“ segir Atli og það leynir sér
ekki að hann er talsvert spenntur.
Þar sem Bretar hafa ekki iðkað
handbolta mikið gerir hann sér
grein fyrir því að hann á mjög
góða möguleika á að komast í liðið,
fari svo að hann fái leyfi til þess að
keppa undir merkjum Bretlands.
„Ég geri mér ekki alveg grein
fyrir styrk þeirra sem fara í

æfingabúðirnar í janúar og hversu
margir þeir verða. Það eru tveir
landsliðsmenn Breta að spila hér
á landi og miðað við styrk þeirra
tel ég mig eiga góðan möguleika.
Þessi grínhugmynd er á góðri leið
með að verða að veruleika. Það er
frekar fyndið.“
Þ að er stærsti d rau mu r
flestra íþróttamanna að spila á
Ólympíuleikunum og Atli viðurkennir að hann hafi ekki átt von á
að sá draumur myndi kannski rætast á næsta ári.
„Í það minnsta ekki með Bretlandi. Ég sá það ekki fyrir. Það er
alveg ótrúlegt. Þetta ætti að skýrast allt í janúar en ég er bjartsýnn
á að dæmið gangi upp. Ég er orðinn gríðarlega spenntur og þetta
yrði algjör draumur.“
Atli er uppalinn Valsari og hann
nýtti öll ráð til þess að heilla Bretana. „Ég sagði þeim að ég spilaði
með félaginu sem Ólafur Stefánsson ólst upp hjá. Sagði að frá þessu
félagi kæmu einnig leikmenn eins
og Dagur Sigurðsson, Sigfús Sigurðsson og Guðmundur Hrafnkelsson. Það var um að gera að nýta
það sem ég get,“ segir Atli og hlær
við.
henry@frettabladid.is

KÖRFUBOLTI Svíþjóðarmeistarar
Sundsvall Dragons eru enn á
toppi sænsku úrvalsdeildarinnar
eftir öruggan sigur á Södertälje.
Liðin voru jöfn að stigum fyrir
leikinn.
Hlynur Bæringsson skoraði 13
stig og tók 6 fráköst fyrir Sundsvall. Jakob Örn Sigurðarson
skoraði 11 stig, tók 4 fráköst og
gaf 2 stoðsendingar. Pavel Ermolinskij skoraði 10 stig og gaf 8
stoðsendingar.
Helgi Már Magnússon fór
algjörlega á kostum og skoraði
heil 39 stig þegar lið hans, 08
Stockholm, lagði hans gamla
félag, Uppsala. Forráðamenn
Uppsala hafa klárlega séð á eftir
Helga í kvöld enda var þetta langbesti leikur hans í sænska boltanum. Helgi tók einnig 7 fráköst í
leiknum og gaf 3 stoðsendingar.
Brynjar Þór Björnsson og
félagar í Jämtland höfðu síðan
betur gegn Loga Gunnarssyni og
félögum hans í Solna. Brynjar
og Logi skoruðu báðir 17 stig í
leiknum.
- hbg

Þýska úrvalsdeildin:

Afmælisbarnið
Kári tapaði
HANDBOLTI Guðmundur Guðmunds-

son landsliðsþjálfari var ekki á
því að gefa Kára Kristjáni Kristjánssyni neina afmælisgjöf í gær
þegar Löwen, lið Guðmundar,
sótti Kára og félaga í Wetzlar
heim.
Löwen vann öruggan sigur,
27-33, og leiddi allan tímann.
Kári var í afmælisstuði og skilaði sínu fyrir Wetzlar. Var næstmarkahæstur með sex mörk. - hbg

LAUGARDAG KL. 11:30
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR
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Fjölnir marði sigur án Ægis Þórs Steinarssonar:

ÚRSLIT
Iceland Express-deild karla:
Keflavík-Haukar

85-76

Keflavík: Charles Michael Parker 24/11 fráköst/6
stoðsendingar, Steven Gerard Dagustino 17, Jarryd Cole 15/12 fráköst, Magnús Þór Gunnarsson
12/6 stoðsendingar, Valur Orri Valsson 5, Almar
Stefán Guðbrandsson 4/5 fráköst, Gunnar H.
Stefánsson 3, Sigurður Friðrik Gunnarsson 2,
Ragnar Gerald Albertsson 2, Andri Skúlason 1.
Haukar: Jovanni Shuler 18/16 fráköst, Christopher
Smith 17/8 fráköst/4 varin skot, Örn Sigurðarson
15/4 fráköst, Sævar Ingi Haraldsson 10/7
stoðsendingar, Haukur Óskarsson 6, Davíð Páll
Hermannsson 5, Óskar Ingi Magnússon 4, Helgi
Björn Einarsson 1.

Fjölnir-Valur

81-77

Fjölnir: Nathan Walkup 24/11 fráköst, Calvin
O’Neal 18/5 fráköst, Árni Ragnarsson 13/6
fráköst/7 stoðsendingar, Arnþór Freyr Guðmundsson 11, Jón Sverrisson 7/9 fráköst, Björgvin
Hafþór Ríkharðsson 5, Ægir Þór Steinarsson 2,
Trausti Eiríksson 1/8 fráköst.
Valur: Darnell Hugee 30/11 fráköst/6 varin skot,
Birgir Björn Pétursson 13/9 fráköst/3 varin skot,
Igor Tratnik 13/11 fráköst/3 varin skot, Ragnar
Gylfason 10, Austin Magnus Bracey 7, Snorri
Þorvaldsson 2, Alexander Dungal 2.

Grindavík-Tindastóll

85-65

Grindavík: Sigurður Gunnar Þorsteinsson 21/13
fráköst/5 stolnir, J’Nathan Bullock 18/8 fráköst,
Giordan Watson 17/7 stoðsendingar, Páll Axel
Vilbergsson 15, Ólafur Ólafsson 7, Ómar Örn
Sævarsson 4, Jóhann Árni Ólafsson 3.
Tindastóll: Maurice Miller 20/11 fráköst, Trey
Hampton 17/10 fráköst, Friðrik Hreinsson 11,
Helgi Rafn Viggósson 5/6 fráköst, Hreinn Gunnar
Birgisson 5, Helgi Freyr Margeirsson 3, Þröstur
Leó Jóhannsson 2, Svavar Atli Birgisson 2.

Grindavík enn taplaust
KÖRFUBOLTI Það er ekkert lát á

missti Ægi Þór Steinarsson meiddan af velli í fyrri hálfleik og við
það jafnaðist leikurinn mikið.
Fjölnismenn þjöppuðu sér þó
saman og náðu að merja sigur eftir
allt saman. Útlendingarnir í fararbroddi hjá Fjölnismönnum en Árni
Ragnarsson átti einnig mjög fínan
leik.
Charles Michael Parker fór svo
mikinn í liði Keflavíkur sem vann
góðan sigur á Haukum. Jafnt var
með liðunum framan af en Keflavík gerði út um leikinn í þriðja
leikhluta.
- hbg

góðu gengi Grindvíkinga í Iceland
Express-deild karla. Liðið vann í
gær þægilegan sigur á Tindastóli
en þetta var fjórði sigurleikur
liðsins í röð.
Sigurður Gunnar Þorsteinsson
fór mikinn í leiknum og réðu Stólarnir ekkert við hann. Kanarnir og
Páll Axel einnig sterkir. Grindavík
var komið yfir 29-13 eftir fyrsta
leikhluta og dagskránni í raun
lokið.
Mesta spennan í leikjum gærkvöldsins var í Grafarvogi. Fjölnir

HORFÐU TIL HIMINS, MEÐ HÖFUÐIÐ HÁTT Leikmenn Vals og Fjölnis leita að bolt-

anum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SÖNGSKEMMTUN UM ÓÐINN VALDIMARSSON
11. OG 12. NÓVEMBER

STAÐAN:
Grindavík
KR
Stjarnan
Keflavík
Þór Þ.
ÍR
Njarðvík
Snæfell
Fjölnir
Haukar
Tindastóll
Valur

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
3
2
2
2
2
0
0
0

0
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4

353-294
359-350
366-321
362-320
360-340
359-369
348-329
372-359
355-370
324-374
323-374
298-379

8
6
6
6
6
4
4
4
4
0
0
0

Söngskemmtun, föstudagskvöld kr. 2.500
Húsið opnað kl. 21 og sýning hefst 21.30.
Söngskemmtun, laugardagskvöld og 3ja rétta
kvöldverður ásamt dansleik í Súlnasal á kr. 7.900.
Dansleikur á laugardagskvöldi opinn öllum.
Aðgangseyrir kr. 1.500.

BIRGIR LEIFUR Er einu skrefi nær PGAFRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Rafn Sveinsson rekur feril söngvarans

Birgir Leifur Hafþórsson:

Komst áfram á
úrtökumótinu

Carlos Tevez:

Ekki valinn í
landsliðið
FÓTBOLTI Alejandro Sabella ákvað

að velja Carlos Tevez ekki í landsliðshóp Argentínu fyrir leiki
liðsins gegn Bólivíu og Kólumbíu
í undankeppni HM 2014 í næsta
mánuði.
Tevez hefur hvorki spilað né
æft með Manchester City síðan
hann neitaði að koma inn á sem
varamaður í leik liðsins gegn
Bayern München í síðasta mánuði. Mikið hefur verið fjallað um
málið, en því lyktaði með því að
Tevez var sektaður um tveggja
vikna laun.
Pablo Zabaleta og Sergio
Agüero, félagar hans hjá City,
voru báðir valdir í landsliðið, sem
og þeir Lionel Messi hjá Barcelona og Javier Pastore, leikmaður
PSG í Frakklandi.
- esá

Rjómalöguð sjávarréttasúpa með gulrótarflani
Lambahryggvöðvi með smjörbakaðri kartöflu,
fennelsalati og rauðvínssósu
Súkkulaði-brownie með karamellu, salthnetum
og vanilluís
Flytjendur:
Brynleifur Hallsson
Helena Eyjólfsdóttir

Hver man ekki eftir
lögum eins og:

Einar Bragi Bragason

Í kjallaranum

Björn Þórarinsson

Ég er kominn heim

Óskar Pétursson

Einsi kaldi úr eyjunum

Finnur Finnsson

Magga

Þorleifur Jóhannsson

Útlaginn

Hermann Arason

– og fjölda annarra laga

Friðjón Jóhannsson
Ljósm. Gunnlaugur P. Kristinsson/Minjasafnið

GOLF Kylfingurinn Birgir Leifur
Hafþórsson komst í gær áfram
á 1. úrtökumóti PGA-mótaraðarinnar. Birgir Leifur lék á 74
höggum og það dugði til.
Birgir Leifur var samtals á
tveim höggum yfir pari en kylfingar sem léku á þrem höggum
yfir pari komast á næsta úrtökumót. Það mátti því ekki mikið
tæpara standa hjá Birgi en vel
gert engu að síður.
Hringurinn í dag var hans
lakasti, en hann lék tvo hringi
á 73 höggum og einn hring á 70
höggum.
- hbg

Matseðill laugardagskvöld

Valgarður Óli Ómarsson
Snorri Guðvarðsson

Bókaðu núna á hotelsaga@hotelsaga.is, eða í síma 525 9930. www.hotelsaga.is
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GOTT LIÐ ORÐIÐ ENN BETRA
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta endaði frábært ár með sigri á Norður-Írum á miðvikudaginn og náði
því þeim einstaka árangri að tapa ekki alvöru landsleik á árinu. Stelpurnar okkar unnu sjö af níu
landsleikjum ársins og halda því áfram að bæta sig undir stjórn Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar.
FÓTBOLTI Stelpurnar okkar eru

ALBERT BRYNJAR Gæti mögulega verið á

leið frá Fylki, en hann var einn sterkasti
maður liðsins í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Albert Brynjar Ingason:

Ákveður sig
um helgina
FÓTBOLTI Albert Brynjar Ingason,
einn eftirsóttasti knattspyrnumaðurinn á markaðnum í dag,
ætlar líklega að ákveða framhaldið nú um helgina. Albert
hefur verið á mála hjá Fylki en
samningur hans rann út fyrr í
mánuðinum og hefur hann verið
að ræða við önnur félög.
„Ég hef rætt við fimm félög
sem öll enduðu í efri hluta deildarinnar í haust en líka mikið
við Fylkismenn. Ég hef gefið
þeim tíma til að vinna í sínum
málum og mér líst virkilega vel
á þjálfarateymið sem hefur verið
ráðið til starfa,“ sagði hann, en
Ásmundur Arnarsson er nýr
þjálfari Fylkis og Haukur Ingi
Guðnason aðstoðarmaður hans.
Þá mun Björgólfur Takefusa spila
með Fylki á ný á næsta sumri.
„Það er spennandi tilhugsun að
spila með honum en ég verð líka
að líta á heildarmyndina. Ég hef
rætt við félög sem hafa verið að
vinna titla á undanförnum árum
og er núna að velta fyrir mér
hvort ég vilji fara í þann pakka
eða hjálpa Fylki í að komast í þá
baráttu á næstu árum. Svo skiptir
líka máli hvernig menn ná saman
við samningsborðið. Það er að
mörgu að huga,“ sagði Albert. - esá

MÆTAST AFTUR Bjarni Fritzson, Akureyri,
og FH-ingurinn Ólafur Gústafsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Eimskipsbikarinn:

Akureyri mætir
í Kaplakrika
HANDBOLTI Dregið var í 16 liða

úrslit Eimskipsbikarkeppni
karla og kvenna í gær. Stórleikur umferðarinnar karlamegin
er viðureign FH og Akureyrar
í Kaplakrika, en liðin áttust við
í lokarimmu úrslitakeppni N1deildar karla í vor. Þá hafði FH
betur.
Akureyri komst í úrslit bikarkeppninnar í fyrra en tapaði
fyrir Val, sem mætir ÍR í 16 liða
úrslitunum.
Valur og Fram sitja bæði hjá
í kvennaflokki, þar sem aðeins
fjórtán lið voru skráð til þátttöku.
Liðin mættust í úrslitaleiknum í
fyrra og hafði Fram betur. Stórleikur umferðarinnar er viðureign Hauka og Stjörnunnar. - esá

Eimskipsbikarinn
Karlar, 16 liða úrslit:
Afturelding - Grótta
ÍR - Valur
Hörður - Stjarnan 2
FH - Akureyri
Stjarnan - HK
Valur 2 - Fram
ÍBV 2 - HK 2
ÍBV - Haukar
Leikirnir fara fram 13. og 14. nóv.
Konur, 16 liða úrslit:
Víkingur - Selfoss
Grótta - ÍR
Afturelding - ÍBV
HK - Fylkir
Haukar - Stjarnan
FH - KA/Þór
Leikirnir fara fram 15. og 16. nóv.

fyrir nokkru komnar í hóp bestu
knattspyrnulandsliða heims og eru
nú á góðri leið inn á sitt annað Evrópumót í röð. Það er samt óhætt að
segja að liðið hafi stigið stórt skref
upp metorðalistann í ár, sem var
réttilega kallað af landsliðsþjálfaranum Sigurði Ragnari Eyjólfssyni besta ár kvennalandsliðsins
frá upphafi.
Íslenska kvennalandsliðið vann
7 af 9 landsleikjum ársins og eina
tapið kom í úrslitaleik Algarvebikarsins á móti Bandaríkjunum,
liðinu sem skipar efsta sætið á
styrkleikalista FIFA. Stelpurnar eru í efsta sæti í sínum riðli í
undankeppni EM í Svíþjóð 2013.

Byrjaðar að ná blettinum úr
Stelpurnar léku alls fimm mótsleiki á árinu, unnu fjóra og gerðu
eitt markalaust jafntefli á heimavelli á móti Belgíu. Belgíuleikurinn er kannski eini bletturinn á
annars skjannahvítu ári en stelpurnar eru byrjaðar að ná honum úr
með því að vinna tvo síðustu leiki
sína í undankeppninni og tryggja
sér toppsæti riðilsins fram á nýja
árið.
Þetta er í fyrsta sinn sem
íslenska kvennalandsliðið tapar
ekki mótsleik á ári sem stelpurnar spila fleiri en einn leik í
undankeppni HM eða EM. Íslenska
landsliðið vann reyndar eina mótsleik sinn fyrir 18 árum þegar það
vann 2-1 sigur á Hollendingum á
Laugardalsvellinum 26. september 1993. Frá þeim tíma hafði
liðið alltaf þurft að sætta sig við að
minnsta kosti eitt tap á hverju ári.
Án Eddu, án Hólmfríðar
Gott dæmi um hversu öflugt liðið
er orðið er frammistaða liðsins
seinni hluta ársins án brimbrjótsins Eddu Garðarsdóttur, sem hefur
verið lykilmaður landsins í meira
en áratug.
Edda missti fyrst af leikjum
vegna meiðsla og svo vegna veikinda. Stelpurnar unnu Noreg án
hennar og kláruðu tvo fyrstu útileiki ársins án þess að fá á sig
mark. Fjarveran er að sjálfsögðu
leiðinleg fyrir Eddu, sem gengur illa að ná 90. landsleiknum,
en jafnframt skilaboð um hversu
mikið breidd íslenska kvennalandsliðsins er að aukast. Annað
dæmi um það er árangur íslenska
liðsins í Algarve-bikarnum þar
sem liðið náði silfrinu án Hólmfríðar Magnúsdóttur, markahæsta
leikmanns liðsins árið á undan.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson
hefur nú stjórnað íslenska liðinu til
sigurs í 31 af 54 leikjum frá árinu

19 MÖRK Á ÁRINU Íslenska kvennalandsliðið fagnar hér einu af 19 mörkum sínum í ár en þetta mark kom í stærsta sigri ársins, á

Búlgaríu í maí.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

2007 og vantar nú aðeins einn sigur
til að ná þeim tuttugasta í keppnisleik. Liðið hefur unnið 10 af síðustu
12 leikjum sínum í undankeppnum
og markatalan í þeim leikjum er
27-2 íslenska liðinu í hag. Hann
fékk stelpurnar strax til að stefna
hátt og undir hans stjórn hefur
sæti á stórmóti breyst úr því að
vera aðeins draumur í það að vera
fullgilt markmið liðsins.

Varnarlínan alltaf eins
Sigurður Ragnar tefldi fram
óbreyttri fjögurra manna varnarlínu í öllum níu leikjum ársins og
það er enginn vafi um að stöðugleikinn fyrir framan Þóru Björgu
Helgadóttur í markinu á mikinn
þátt í traustum varnarleik liðsins.
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir,
Katrín Jónsdóttir, Sif Atladóttir og Hallbera Guðný Gísladóttir voru fjórir af sex leikmönnum
sem byrjuðu alla níu leiki ársins.
Hinar voru hin óþreytandi Sara
Björk Gunnarsdóttir á miðjunni
og Margrét Lára Viðarsdóttir,
sem skoraði 8 landsliðsmörk á
árinu og sýndi sitt rétta andlit á
nýjan leik.
Sara Björk steig stóra skrefið út
í atvinnumennsku og blómstraði
með Svíþjóðarmeisturum Malmö

Þjóðirnar sem stelpurnar okkar mættu á árinu 2011
(Raðað eftir stöðu á FIFA-listanum í upphafi árs)
■ 1. sæti Bandaríkin
2-4 tap í úrslitaleik í Algarve-bikarsins
■ 5. sæti Svíþjóð
2-1 sigur í Algarve-bikarnum

16. sæti Ísland (nú í 15. sæti)
■ 30. sæti Ungverjaland
1-0 sigur í undankeppni EM

■ 9. sæti Noregur
3-1 sigur í undankeppni EM

■ 35. sæti Belgía
0-0 markalaust jafntefli í undankeppni EM

■ 13. sæti Danmörk
1-0 sigur í Algarve-bikarnum

■ 48. sæti Búlgaría
6-0 sigur í undankeppni EM

■ 15. sæti Kína
2-1 sigur í Algarve-bikarnum

■ 63. sæti Norður-Írland
2-0 sigur í í undankeppni EM

og er fyrir löngu komin í kjarna
íslenska liðsins. Útrás stelpnanna
okkar hefur gert þeim og ekki síst
landsliðinu gott og hver veit nema
fleiri bætist í hópinn í vetur.

Ára Þóru markvarðar
Það má heldur ekki gleyma liðsfélaga Söru Bjarkar, Þóru Björgu
Helgadóttur í íslenska markinu,
sem hefur nú haldið markinu
hreinu í 10 af síðustu 12 landsleikjum sínum. Þóra hefur varið mark
besta liðsins í Svíþjóð undanfarin

tvö ár og á mikinn þátt í öruggum
varnarleik íslenska liðsins bæði
með frábærum töktum í markinu og eins með áru sinni fullri af
sjálfstrausti og metnaði.
Það verður erfitt að gera betur
á næsta ári. Ekki gerum við kröfur á stelpurnar að vinna Algarvebikarinn eða tapa ekki leik. Með
því að tryggja sér sæti á EM 2013
munu stelpurnar okkar hins vegar
sjá til þess að árið 2012 verði jafneftirminnilegt fyrir alla og árið
sem er að líða.
ooj@frettabladid.is

Dagur Sigurðsson og Alfreð Gíslason mætast í stórslag helgarinnar í þýsku úrvalsdeildinni:

Verður auðveldara að mæta Kiel en Saarlouis
HANDBOLTI Stórslagur helgarinnar í þýsku

úrvalsdeildinni verður viðureign Füchse
Berlin og Kiel. Þjálfarar liðanna eru báðir
íslenskir – þeir Dagur Sigurðsson og Alfreð
Gíslason – en þar að auki eru landsliðsmennirnir Aron Pálmarsson (Kiel) og Alexander
Petersson (Füchse Berlin) mikilvægir leikmenn hjá liðunum.
Leiksins er beðið með mikilli eftirvæntingu, en Kiel er á toppi deildarinnar með fullt
hús stiga eftir níu leiki. Füchse Berlin er hiins
vegar geysisterkt á heimavelli og hefur unnið
alla þrjá deildarleiki sína til þessa. Það er því
ljóst að eitthvað verður að láta undan.
Max Schmeling-höllin í Berlínarborg
verður troðfull á morgun, en hún tekur 8.500
áhorfendur í sæti. Í dag eru þetta tvö stórveldi í þýskum handbolta en saga liðanna er
gjörólík. Kiel hefur verið við toppinn í fjöldamörg ár og unnið marga titla, bæði heima
fyrir og í Evrópu.
Fyrir aðeins sex árum var meðalfjöldi
áhorfenda á leikjum Füchse Berlin í C-deildinni um 350 manns. Síðan þá hefur uppgangur liðsins verið með ólíkindum og kom liðið
öllum á óvart á síðasta tímabili er það hafnaði
í þriðja sæti með jafn mörg stig og Kiel.
Lærisveinar Dags hafa sýnt að þeir geta

unnið hvaða lið sem er á heimavelli. Það
gerðu þeir í september í fyrra er þeir unnu
þriggja marka sigur á Kiel, 26-23. Átti það
eftir að gefa tóninn fyrir frábært tímabil.
Það er engum blöðum um það að fletta
að Kiel er í dag sterkasta handknattleikslið Þýskalands. Liðið virðist ógnarsterkt og
hefur varla stigið feilspor. Það er greinilegt
að Alfreð Gíslason ætlar að endurheimta titilinn úr greipum Hamborgar, sem hafði mikla
yfirburði í deildinni í fyrra. Ekkert lið hefur
áður unnið fyrstu níu deildarleiki sína og
árangurinn því met.
En þrátt fyrir það virðist Dagur nálgast
leikinn á sinn máta. Hann segir að það hafi
verið erfiðara að mæta neðrideildarliðinu
Saarlouis í þýsku bikarkeppninni á dögunum,
sem Füchse Berlin vann örugglega, en stórliði
Kiel í toppslag deildarinnar.
„Það er ekkert nýtt við Kiel. Við höfum
margoft spilað við liðið og þekkjum það inn og
út. Það mun ekkert koma okkur á óvart í þessum leik,“ sagði Dagur við þýska fjölmiðla.
„Við þekktum hins vegar ekkert til Saarlouis.
En það er ljóst að Kiel er gríðarlega sterkt um
þessar mundir.“
Leikurinn hefst klukkan 16.30 á morgun og
verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. - esá

DAGUR SIGURÐSSON Hefur náð ótrúlegum árangri
með lið Füchse Berlin.
NORDICPHOTOS/BONGARTS
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Topplið Man. City tekur á móti Úlfunum á meðan Man. Utd mætir Everton:

Lundúnabarátta á Stamford Bridge
FÓTBOLTI Að öllu eðlilegu fær

Man. City þrjú auðveld stig í dag
þegar Úlfarnir koma í heimsókn.
Nágrannar City í Man. Utd eiga
erfiðara verkefni fyrir höndum er
þeir sækja Everton heim.
Stórleikur dagsins er þó viðureign Lundúnaliðanna Chelsea og
Arsenal, sem mætast á heimavelli
Chelsea, Stamford Bridge.
Mikið hefur verið rætt og ritað
um John Terry, fyrirliða Chelsea,
alla vikuna en hann var sakaður um kynþáttaníð í garð Antons
Ferdinand um síðustu helgi. Andre
Villas-Boas, stjóri Chelsea, segir

að Terry sé klár í slaginn þrátt
fyrir öll lætin.
„Ég hef engar áhyggjur af
Terry, sem mun spila leikinn.
Hausinn á honum er í fínu lagi
og hann lætur ekki koma sér úr
jafnvægi,“ sagði Villas-Boas,
en hann hvíldi Terry í leiknum í
deildabikarnum í vikunni.
„Við höfum ekki látið þetta mál
trufla undirbúning leiksins því við
teljum málið vera storm í vatnsglasi. Chelsea telur sig alla tíð hafa
staðið vaktina vel hvað varðar rétt
viðbrögð í málum sem tengjast
kynþáttaníði. Bæði við og aðrir

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Thomas Vermaelen:

Sport 3
Sport 2
Sport 2
Sport 5
Sport 3
Sport 4
Sport 6
Sport 2
Sport 2

eigum að halda áfram á sömu leið,
en þetta mál er ekki rétt.“
- hbg

JOHN TERRY Mun spila þrátt fyrir allt fjaðrafokið í kringum hann.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

– OG ÞAÐ VEISTU VEL!
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Líklega hvíldur
gegn Chelsea
FÓTBOLTI Arsene Wenger, stjóri
Arsenal, segir að Thomas Vermaelen sé tæpur á tíma fyrir leik
liðsins gegn Chelsea í dag. Hann
sé þó ekki meiddur.
Vermaelen spilaði sinn fyrsta
leik eftir tveggja mánaða fjarveru vegna meiðsla er Arsenal vann 2-1 sigur á Bolton í
enska deildabikarnum í vikunni.
Hann náði þó ekki að spila allan
leikinn.
„Það gæti verið að Vermaelen
verði með í hópnum,“ sagði Wenger. „Við verðum að sjá til þegar
nær dregur leiknum. Hann er þó
ekki meiddur. Hann átti í vandræðum með kálfann í leiknum
á þriðjudaginn og þurfti þess
vegna að fara af velli. Hann fékk
krampa vegna þess að það var
langt síðan hann spilaði síðast
og hann náði þar að auki bara
einni æfingu fyrir leikinn,“ bætti
Wenger við.
„Hann er sem sagt ekki meiddur en það gæti verið að hann
þurfi aðeins meiri tíma fyrir jafn
mikilvægan og erfiðan leik og
gegn Chelsea.“
- esá

Laugardagur:
Everton - Man. Utd
Chelsea - Arsenal
Man. City - Wolves
Norwich - Blackburn
Sunderland - Aston Villa
Swansea - Bolton
Wigan - Fulham
WBA - Liverpool
Sunnudagur:
Tottenham - QPR

ILMEFNI ERU EKKI GÓÐ FYRIR HÚÐINA

THOMAS VERMAELEN Líklega hvíldur í

dag.

Leikir helgarinnar

LUIS SUAREZ Haltraði af velli í leiknum

gegn Stoke.

NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Luis Suarez tæpur:
527

Ákvörðun verður tekin í dag
FÓTBOLTI Óvíst er hvort Luis
Suarez getur spilað með Liverpool gegn West Brom þegar liðin
mætast síðdegis í dag.
Suarez var hetja Liverpool er
hann skoraði bæði mörkin í 2-1
sigri á Stoke í enska deildabikarnum í vikunni en hann haltraði
af velli skömmu fyrir leikslok
Kenny Dalglish, stjóri Liverpool, sagði á heimasíðu félagsins
að ákvörðun yrði ekki tekinn fyrr
en á leikdeginum.
„Það verður bara að koma í ljós
hvort hann spilar. Þetta hefur
verið erfitt hjá honum að undanförnu en við ætlum að sjá til hvernig hann verður á morgun.“
- esá

ILMEFNI AUKA HÆTTUNA Á OFNÆMI
Ofnæmisprófuðu vörurnar frá Neutral auðvelda þér
að segja nei við ilmefnum og öðrum ónauðsynlegum
viðbótarefnum – án þess að slá nokkuð af kröfum þínum
um þau gæði, vellíðan og virkni sem þú átt að venjast.
Ilmefni auka hættuna á ofnæmi. Og ofnæmi losnar þú
aldrei við. Allar Neutral vörur eru viðurkenndar af astmaog ofnæmissamtökum og meirihluti þeirra er þar að auki
Svansmerktur. Gerðu því vel við húð þína og kauptu
Neutral næst. Búðu til þitt eigið ilmefnalausa svæði.
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> Angelina Jolie

SUNNUDAGSKVÖLD

„Ég leik alltaf konur sem ég gæti hugsað
mér að fara á stefnumót með.“

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir 10.15 Háskóli Íslands
og Ríkisútvarpið 11.00 Guðsþjónusta í
Hallgrímskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá
14.00 Útvarpsleikhúsið: Ástand - Seinni hluti
15.00 Heillandi arfleifð 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu 17.30 Ég er ekki að
grínast 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10
Hljóðritasafnið 21.05 Tilraunaglasið 22.00
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 kl. 22.05
Mad Men

Angelina Jolie leikur aðalhlutverkið í
kvikmyndinni Changeling. Myndin segir
frá einstæðri móður sem verður fyrir því að
syni hennar er rænt. Yfirvöld segjast hafa
fundið drenginn og láta hann í hendur
móðurinnar sem sér strax að þetta er ekki
sonur hennar. Myndin er sýnd á Stöð 2
bíói kl. 20.

Fjórða og nýjasta þáttaröðin af Mad Men er að margra mati sú
allra besta. Nú erum við stödd á fyrri hluta sjöunda áratugarins.
Hinar miklu félagslegu breytingar eru enn handan við hornið,
karlaveldið allsráðandi, yfirborðsmennskan í hávegum höfð, kynferðisleg stríðni ekki talin áreitni, dagdrykkja hluti af vinnunni
og Bandaríkin laus við alla sektarkennd og vafa um algjöra
yfirburði. Gagnrýnendur hafa keppst við að lofa þáttinn
og hefur hann jafnframt sópað til sín verðlaunum á
undanförnum árum. Höfundur Mad Men, Matthew
Weiner, var einnig aðalhöfundur og framleiðandi
„The Sopranos“ sem einnig hlaut fjölda verðlauna. Í
fjórðu þáttaröð verða miklar breytingar á lífi aðalsöguhetjunnar,
Dons Draper, sem er að skilja við eiginkonu sína og ákveður að
setja á stofn sína eigin auglýsingastofu.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.05 Dans dans dans (Dansprufurnar) (e)
11.20 Landinn (e)
11.50 Djöflaeyjan (6:27) (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Maður og jörð – Eyðimerkur - Lífið í ofninum (2:8)
(e)
14.40 Maður og jörð - Á tökustað (2:8) (e)
14.55 Hljómskálinn (1:5) (e)
15.30 Íslandsmótið í handbolta (HK - Akureyri, karlar) Bein útsending
17.20 Táknmálsfréttir
17.41 Hrúturinn Hreinn (30:40)
17.48 Skúli Skelfir (47:52)
18.00 Stundin okkar
18.25 Kexvexmiðjan (6:6)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Gyrðir Mynd um Gyrði Elíasson sem hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs þetta árið fyrir
smásagnasafnið Milli trjánna. Myndin er byggð á viðtölum við Gyrði
og nokkra samferðamenn hans.
Skyggnst er inn í æsku og uppeldi
skáldsins í Borgarfirði eystra og á
Sauðárkróki.
21.00 Lífverðirnir (Livvagterne)
22.00 Sunnudagsbíó - Leiðtogaskólinn (NaPolA)
23.55 Silfur Egils (e)
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Changeling
08.20 Uptown Girl
10.00 Ocean‘s Twelve
12.05 Night at the Museum:
Battle of the Smithsonian

14.00 Uptown Girl
16.00 Ocean‘s Twelve
18.05 Night at the Museum:
Battle of the Smithsonian
20.00 Changeling
22.20 Seven Pounds
00.20 Ghost Image
02.00 Little Children
04.15 Seven Pounds

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.35 Tricky TV (11:23)
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.15 American Dad (16:20)
14.45 Friends (24:24)
15.15 Spurningabomban (5:9)
16.15 Heimsendir (3:9)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Ljósvakavíkingar - Stöð
2 (1:5) Ný og vönduð heimildarmynd í 5 hlutum þar sem rakinn er
aðdragandi, stofnun og saga Stöðvar
2 í máli og myndum. Tilefni myndarinnar er aldarfjórðungsafmæli
Stöðvar 2.
19.55 Sjálfstætt fólk (6:38) Jón
Ársæll heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki og kynnist því eins og
honum einum er lagið.
20.35 Heimsendir (4:9) Ný íslensk þáttaröð frá þeim sömu og
færðu okkur Fangavaktina. Þættirnir gerast á afskekktri geðdeild árið
1992, nánar tiltekið um verslunarmannahelgina. Þar kynnumst við
skemmtilegum persónum; starfsmönnum og vistmönnum. Með
aðalhlutverk fara Pétur Jóhann Sigfússon, Halldór Gylfason, Nína Dögg
Filippusdóttir, Jörundur Ragnarsson,
Karl Ágúst Úlfsson og Sigurður
Sigurjónsson.
21.20 The Killing (6:13) Spennandi og dularfullur sakamálaþáttur
um rannsókn lögreglu á morði á
ungri stúlku. Eftir því sem lögregla
finnur fleiri vísbendingar sogast
áhorfandinn inn í þrjár aðskildar harmsögur sem allar eiga eftir að
tengjast á óvæntan hátt þannig á
áhorfandinn situr límdur við skjáinn
frá fyrsta þætti til hins síðasta. Þátturinn er bandarísk endurgerð á hinum
dönsku spennuþáttum Forbrydelsen.
22.05 Mad Men (1:13)
22.55 60 mínútur
23.40 Daily Show: Global Edition
00.10 Covert Affairs (3:11)
00.55 Big Love (8:9)
01.55 The Godfather 3
04.40 Heimsendir (4:9)

SKJÁREINN
09.00 Formúla 1 Bein útsending
frá kappakstrinum á Indlandi.
11.30 F1: Við endamarkið
Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum skoðuð.
12.00 Golfskóli Birgis Leifs (11:12)
12.25 Enski deildarbikarinn:
Stoke - Liverpool
14.10 Spænski boltinn: Barcelona - Mallorca
15.55 EAS þrekmótaröðin EAS
þrekmótaröðin er stigakeppni fjögurra móta þar sem reynir á þrek,
styrk og þol keppenda. Sigurvegarar
mótaraðarinnar hljóta titilinn Hraustasti karl Íslands og Hraustasta kona
Íslands.
16.25 Þýski handboltinn:
Fuchse Berlin - Kiel Bein útsending frá Íslendingaslag Füchse Berlin
og THW Kiel í þýska handboltanum.
Dagur Sigurðsson þjálfar Füchse Berlin og Alexander Petersson leikur
með liðinu en Alfreð Gíslason þjálfar Kiel og Aron Pálmarsson leikur
með liðinu.
18.10 Spænski boltinn: Real
Sociedad - Real Madrid
20.00 Formúla 1
22.00 F1: Við endamarkið
22.30 Þýski handboltinn:
Fuchse Berlin - Kiel

09.50 Sunderland - Aston Villa
11.40 WBA - Liverpool
13.30 Premier League World
14.00 Everton - Man. Utd.
15.50 Tottenham - QPR Bein
útsending frá leik Tottenham og
Queens Park Rangers.
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Chelsea - Arsenal Útsending frá leik Chelsea og Arsenal.
21.05 Sunnudagsmessan Guðmundur Benediktsson og Hjörvar
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni. Öll mörkin og
umdeildu atvikin eru skoðuð.
22.20 Tottenham - QPR Frá leik
Tottenham og Queens Park Rangers.
00.10 Sunnudagsmessan
01.25 Man. City - Wolves
03.15 Sunnudagsmessan

05.30 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV
13.50 America‘s Got Talent (31:32)
14.35 America‘s Got Talent (32:32)
16.00 Bold and the Beautiful
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Tricky TV (11:23)
18.05 Spaugstofan
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 The X Factor (10:26) Rétt
eins og í Idol verður sungið til sigurs,
allt þar til einn söngvari eða söngflokkur stendur uppi sem sigurvegari, 5 milljón dollurum ríkari og með
nýjan plötusamning. Auk Cowells
eru í dómnefnd gamla vinkona hans
úr Idol, Paula Abdul, upptökustjórinn,
lagahöfundurinn og tónlistarmógúllinn L.A. Reid og Nicole Scherzinger
aðalsöngkona The Pussycat Dolls.
21.30 Dagvaktin Í Dagvaktinni
liggja leiðir þremenninganna af næturvaktinni saman á ný fyrir einskæra
tilviljun. Svakalegt uppgjör þeirra á
milli verður óhjákvæmilegt.
22.00 Dagvaktin
23.05 Dagvaktin
23.30 Ljósvakavíkingar - Stöð
2 (1:5)
00.05 ET Weekend
00.50 Tricky TV (11:23)
01.15 Sjáðu
01.40 Fréttir Stöðvar 2
02.25 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

19.00 Fiskikóngurinn
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávarútvegur
21.30 Vínsmakkarinn
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta
Dagskrá ÍNN er endurtekin
um helgar og allan sólarhringinn

N4 - Sjónvarp Norðurlands
endursýnir efni liðinnar viku.

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.05 Rachael Ray (e)
11.50 Rachael Ray (e)
12.30 Dr. Phil (e)
14.45 Being Erica (10:12) (e)
15.30 Kitchen Nightmares (4:13) (e)
16.20 Nýtt útlit (7:12) (e)
16.50 HA? (6:12) (e)
17.40 Outsourced (7:22) (e)
18.05 According to Jim (11:18) (e)
18.30 Mr. Sunshine (11:13) (e)
18.55 The Office (2:27) (e)
19.20 30 Rock (9:23) (e)
19.45 America‘s Funniest
Home Videos (e)
20.10 Top Gear USA (5:10)
Bandaríska útgáfa Top Gear-þáttanna
hefur notið mikilla vinsælda beggja
vegna Atlantshafsins. Tanner, Adam
og Rutledge fara til Detroit og finna
uppáhalds General Motors bílinn
sinn. Hjólabrettastjarnan Tony Hawk
reynir sig á kappakstursbrautinni.
21.00 Law & Order: Special
Victims Unit (7:24) Bandarísk sakamálaþáttaröð um sérdeild lögreglunnar í New York borg.
21.50 Dexter NÝTT (1:12) Sjötta
þáttaröðin um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur
bara þá sem eiga það skilið. Dexter
heldur á endurfundamót í gamla
skólanum sínum og hyggst gera upp
sakir við fyrrum skólafélaga. Rannsókn á grimmilegu morði með trúarlegum undirtóni fær Dexter til að
íhuga andleg málefni.
22.40 Hæ Gosi (5:8) (e)
23.10 House (8:23) (e)
00.00 Nurse Jackie (4:12) (e)
00.30 United States of Tara
(4:12) (e)
01.00 Top Gear USA (5:10) (e)
01.50 Pepsi MAX tónlist

06.00 CIMB Asia (3:4) (4:4)
12.00 Andalucia Valderrama
Masters (2:2)
16.00 CIMB Asia (4:4)
19.00 Andalucia Valderrama
Masters (2:2)
23.00 US Open 2009
00.00 ESPN America

09.35 QI 10.05 QI 10.35 My Family
11.05 My Family 11.35 Fawlty Towers
12.05 Fawlty Towers 12.35 Fawlty
Towers 13.10 Fawlty Towers 13.40
Fawlty Towers 14.20 Fawlty Towers
14.55 My Family 15.25 Top Gear 16.15
Top Gear 17.05 Dancing with the Stars
18.25 Dancing with the Stars 19.10 The
Graham Norton Show 20.00 Live at the
Apollo 20.45 Live at the Apollo 21.30
Live at the Apollo 22.15 Dancing with
the Stars 23.35 Dancing with the Stars
00.15 The Graham Norton Show 01.00
Live at the Apollo

11.00 DR Update - nyheder og vejr
11.10 Boxen 11.25 SOSU‘er på hjemmebane 11.55 OBS 12.10 Familien
Hughes 13.00 Gudstjeneste i DR Kirken
13.45 Mr. Bean 14.10 Ridesport 15.30
HåndboldSøndag 17.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 18.00 Folkebevægelsen
mod EUs landsmøde 18.35 Reddet af
sin slædehund 19.00 Borgen 20.00 21
Søndag 20.40 Fodboldmagasinet 21.06
Broen 22.05 Taggart 23.00 Det Nye
Talkshow - med Anders Lund Madsen
23.45 Et liv uden stoffer

06.05 Jungelhjul 06.30 Mat i Norden
07.00 Førkveld 07.40 Førkveld 08.20
Ut i nærturen 08.35 Schrödingers
katt 09.05 Puls 09.35 Norge rundt
10.00 Solgt! 10.30 Kingdom 11.15
Ut i naturen 11.45 4-4-2 14.00 Min
idrett 14.30 Skavlan 15.30 QuizDan
16.30 Underveis 17.00 Bokprogrammet
17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen
18.45 Sportsrevyen 19.15 Siffer 19.45
Norskekysten 20.25 Downton Abbey
21.30 Folk 22.00 Kveldsnytt 22.20
Filmbonanza 22.50 Schmokk 23.20
Hvilket liv!

09.30 Niklas Mat 10.00 Barn till varje
pris? 10.55 Flugor 11.00 Rapport 11.05
Dag 11.30 Svenska komedienner 11.40
Doobidoo 12.40 Starke man 13.10
Robinson 13.40 Helt magiskt 14.45
Rapport 14.50 Handboll 16.55 Sportnytt
17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter
17.15 Landet runt 18.00 Sportspegeln
18.30 Rapport 18.55 Regionala nyheter
19.00 Allt för Sverige 20.00 Starke man
20.30 Mad Dogs 21.15 Damages 21.55
Bron 22.55 Downton Abbey 00.05
Rapport 00.10 Jonathan Ross show

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

JÓLAGJAFA

HANDBÓKIN
Bókið auglýsingar
tímanlega:

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

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

MEÐAL EFNIS
Í BLAÐINU:

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

Sigríður Dagný
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is

TVÆR SJÓÐHEITAR
TV-SERÍUR
TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

4.999.-

Seríur 1-6 einnig fáanlegar
Gildir til 1. nóvember á meðan birgðir endast.

4.999.-
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> Stöð 2 kl. 20.00
Crazy on the Outside

Beint að efninu

Tim Allen leikur aðalhlutverkið í
þessari bráðfjörugu gamanmynd
um fyrrverandi fanga sem á erfitt
með að venjast lífinu utan rimlanna
eftir að hafa setið inni í þrjú ár fyrir
glæp sem hann framdi ekki. Tim
Allen leikstýrir einnig myndinni
en auk hans leika Sigourney
Weaver, Ray Liotta, Kelsey
Grammer og Julie Bowen
stór hlutverk í myndinni.

Ímyndarauglýsingar stórfyrirtækja eru oft leiðinlegar. Gjarnan sýna þær glaðbeitt og áhyggjulaust fólk í leik og starfi, nýskriðið yfir tvítugt,
sem heldur notalegt og jafnvel flennistórt
heimili og á sér heilbrigð áhugamál sem
fela í sér ofsalega mikla útivist. Ég veit
af eigin reynslu að þetta er frekar
óraunsæ glansmynd.
Annað sem oft er leiðinlegt eru
bílaauglýsingar. Níutíu prósent
þeirra falla í tvo flokka: a) Myndskeið af bílum að keyra í fallegri náttúru með dramatískri tónlist undir, og b)
tölvulöguð myndskeið af bílum að keyra í
stórborg og gera ómöguleg trix undir stuðmúsík.
Svona gaman er sjaldnast að keyra bíl.
Það versta við þessar auglýsingar er samt

hvað þær eiga til að vera ómarkvissar og lengi
að koma sér að efninu. Margar þeirra sér maður
tuttugu sinnum en man samt aldrei hvað verið
er að auglýsa. Það er ekki snjöll sölumennska.
Menn mættu hafa í huga Hreyfilssöng
Flosa Ólafssonar – skilvirkustu herferð
síðari tíma. Hún hafði það eitt að
markmiði að fá alla til að muna
símanúmer. Og það tókst.
Um daginn sá ég óvenjulega
beinskeytta skjáauglýsingu á Stöð 2
Sport. Þar var agnarsmár markhópurinn njörvaður niður á fyrstu andartökunum og hégóminn ekki kitlaður hætishót. Hún hófst einhvern veginn svona: „Er það
þitt hlutverk að skipta um síu í loftræstikerfi?“
Þarna er ekki verið að eyða tíma í neitt kjaftæði.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Hljómskálinn (1:5) (e)
10.55 360 gráður (4:20) (e)
11.25 Leiðarljós (e)
12.05 Leiðarljós (e)
12.50 Kastljós (e)
13.20 Kiljan (e)
14.15 Bakgarðurinn (Backyard) (e)
15.30 Smáþjóðaleikar (2:2) (e)
16.00 Útsvar (Akureyri - Kópavogur) (e)
17.05 Ástin grípur unglinginn (23:23)
17.50 Táknmálsfréttir
17.58 Bombubyrgið (6:26) (e)
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Dans dans dans (Dansprufurnar)
Danskeppni þar sem keppt er um milljón
króna verðlaun. Kynnir er Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir og dómarar þau Katrín Hall, Karen
Björk Björgvinsdóttir og Gunnar Helgason.

20.35 Kexvexmiðjan (6:6) Gamanþáttaröð undir stjórn Gísla Rúnars Jónssonar.

21.05 Dans dans dans (Hverjir komust
áfram?)

21.35 En sú mæða (Motherhood)
Tveggja barna móðir á Manhattan er að undirbúa sex ára afmæli dóttur sinnar og stendur
í ströngu. Leikstjóri er Katherine Dieckmann.
23.10 W. (W.)
01.15 Niður til heljar (Drag Me to Hell)
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Yes Man
10.00 It‘s Complicated
12.00 Prince and Me II
14.00 Yes Man
16.00 It‘s Complicated
18.00 Prince and Me II
20.00 Twister
22.00 Saw III
00.00 Gettin‘ It
02.00 The Astronaut Farmer
04.00 Saw III

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.10 Glee (1:22)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 The X Factor (10:26)
15.45 Sjálfstætt fólk (5:38)
16.25 Týnda kynslóðin (11:40) Frábær
skemmtiþáttur í stjórn Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar Antoníu Magnúsdóttur.
17.05 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval Hröð
og skemmtileg samantekt með því helsta
sem boðið var upp á í Íslandi í dag í vikunni
sem er að líða.
19.29 Veður
19.35 Spaugstofan Spéfuglarnir Karl
Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi
Sigurjónsson og Örn Árnason fara nú yfir
atburði liðinnar viku og sýna okkur þá í
spaugilegu ljósi.
20.00 Crazy on the Outside Gamanmynd frá 2010 með Tim Allen, Sigourney
Weaver, Ray Liotta, Kelsey Grammer og Julie
Bowen í aðalhlutverkum. Fyrrum fangi á erfitt með að venjast lífinu utan rimlanna eftir
að hafa setið inni í þrjú ár fyrir glæp sem
hann framdi ekki. Tim Allen leikstýrir einnig
myndinni.
21.35 Premonition Kynngimögnuð og
spennandi mynd um Lindu (Söndru Bullock)
sem fær þær skelfilegu fregnir að eiginmaður
hennar (Julian McMahon) hafi látist í bílslysi.
En þegar maðurinn hennar snýr svo aftur
heim, áttar hún sig á því að hún hafði fengið hugboð og gerir allt sem unnt er til þess
að fyrirbyggja að þetta hörmulega slys muni
eiga sér stað.
23.10 Ferris Bueller‘s Day Off Stórskemmtileg og sígild mynd um Ferris Bueller
sem getur hugsað sér margt skemmtilegra
en að hanga inni í rykugum skólastofum
þegar sólin skín og óþrjótandi möguleikar í
boði til skemmtunar.
00.50 Silverado
03.00 Miss Congeniality 2: Armed
and Fabulous
04.50 Colour Me Kubrick: A True...
ish Story

FM 92,4/93,5

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50
Bæn 07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir
08.05 Við sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03
Út um græna grundu 10.00 Fréttir 10.05
Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00
Hnapparatið 14.40 Listræninginn 15.20
Það er draumur að vera með dáta 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Glæta 17.05 Matur er
fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Leikritakvöld Útvarpsins 19.00 Þau stóðu í
sviðsljósinu: Arndís Björnsdóttir 20.06 Sesar
og Kleopatra: Seinni hluti 22.00 Fréttir 22.05
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Fyrr
og nú 23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
07.45 F1. Föstudagur
08.15 Formúla 1 - Tímataka BEINT
09.50 Enski deildarbikarinn: Aldershot Town - Man. Utd.

11.35 Fréttaþáttur Meistaradeildar
12.00 Formúla 1 2011 - Tímataka
13.35 Spænsku mörkin
14.35 EAS þrekmótaröðin
15.10 N1 mótið
16.05 Winning Time: Reggie Miller vs
NY Knicks

17.20 La Liga Report
17.50 Spánn: Barcelona - Mallorca
19.50 Spánn: Real Socied. - Real Mad.
22.00 Bernard Hopkins - Chad Daw
23.30 Spánn: Barcelona - Mallorca

09.35 Premier League Review
10.30 Premier League World
11.00 Premier League Preview
11.30 Chelsea - Arsenal BEINT
13.45 Man. City - Wolves BEINT
16.15 WBA - Liverpool BEINT
18.45 Sunderland - Aston Villa
20.35 Swansea - Bolton
22.25 Everton - Man. Utd.
00.15 WBA - Liverpool

15.55 Gilmore Girls (13:22)
16.40 Nágrannar
18.00 Nágrannar
18.25 Cold Case (18:23)
19.15 Spurningabomban (5:9)
20.00 Heimsendir (3:9)
20.40 Týnda kynslóðin (11:40)
21.10 Twin Peaks (1:8)
22.45 The New Adventures of Old
Christine (5:21) (6:21) (7:21) (8:21)
00.25 Glee (4:22)
01.10 Gilmore Girls (13:22)
01.55 Cold Case (18:23)
02.40 Spaugstofan
03.10 Spurningabomban (5:9)
03.55 Týnda kynslóðin (11:40)
04.20 Sjáðu
04.45 Fréttir Stöðvar 2

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.15 Rachael Ray (e)
12.40 Rachael Ray (e)
13.20 Dr. Phil (e)
14.05 Dr. Phil (e)
14.50 Real Housewives of Orange
County (17:17) (e)

15.35 Friday Night Lights (10:13) (e)
16.25 Top Gear USA (4:10) (e)
17.15 Game Tíví (7:14) (e)
17.45 The Bachelorette (11:12) (e)
19.15 The Marriage Ref (9:10) (e)
20.00 Got To Dance (11:21) Þættirnir Got
to Dance nutu mikilla vinsælda á SkjáEinum
á síðasta ári en þar keppa hæfileikaríkustu
dansararnir sín á milli þar til aðeins einn
stendur eftir sem sigurvegari.
21.00 Beauty Shop Gamanmynd frá
árinu 2005 með Queen Latifah í aðalhlutverki. Hárgreiðsludaman Gina er með óþolandi yfirmann og þegar hann eignar sér
hennar verk fær hún nóg og segir upp. Gina
lætur langþráðan draum rætast og opnar
eigin stofu með hjálp litríkra félaga og sannar
það að allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.
22.45 The Hurt Locker (e) Sigurvegari
síðustu Óskarverðlaunahátíðar. Myndin segir
frá hópi sprengjusérfræðinga sem neyðast til
að taka þátt í hættulegum leik kattarins að
músinni í brjálæði Íraksstríðsins. Óvinir leynast víða og sérhver hlutur gæti verið sprengjan sem bindur enda á líf þeirra. Myndin
hlaut alls 6 Óskarsverðlaun. Stranglega bönnuð börnum yngri en 16 ára.
01.00 HA? (6:12) (e)
01.50 Smash Cuts (44:52)
02.10 Judging Amy (20:23) (e)
02.55 Jimmy Kimmel (e)
04.25 Got To Dance (11:21) (e)
05.25 Pepsi MAX tónlist

08.00 QI 08.30 QI 09.00 QI 09.30 QI 10.00
My Family 10.30 My Family 11.00 My Family
11.30 My Family 12.00 Top Gear 12.50 Top
Gear 13.40 Top Gear 14.35 Top Gear 15.25
Top Gear 16.15 Top Gear 17.10 Top Gear 18.00
Silent Witness 18.55 Silent Witness 19.50 Spooks
20.40 Spooks 21.40 Silent Witness 22.35 Silent
Witness 23.30 Fawlty Towers 00.00 Top Gear
00.00 Spooks 00.50 Spooks

09.35 Troldspejlet 10.00 DR Update - nyheder
og vejr 10.10 Tidens tegn 10.55 Sign up
11.10 Jamies australske kokkeskole 12.00 Mr.
Bean 12.25 Midt i naturen 12.55 Mr. Beans
bedste 13.50 Ved du hvem du er? 14.50
Cirkusrevyen 2011 15.40 Før søndagen 15.50
OBS 15.55 Min Sport: VM i Goalball 16.20 Held
og Lotto 16.30 TV Avisen med vejret 16.55
SportNyt 17.05 På opdagelse i Amazonas 18.00
Arn - Tempelridderen 20.15 Kriminalkommissær
Barnaby 21.45 4.50 fra Paddington 23.10 Borgen

08.30 FBI 09.00 Folk 09.30 Mendel 11.05 Carola
synger Elvis og Barbra Streisand 11.50 Fotball 13.30
Kingdom 14.15 Norge rundt 14.40 Valpekullet
15.10 Hvem tror du at du er? 16.10 Beat for beat
17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55
Hvilket liv! 18.25 QuizDan 19.25 Småbyliv 19.55
Sjukehuset i Aidensfield 20.40 Viggo på lørdag
21.05 Kveldsnytt 21.20 Downton Abbey 23.10
Haven 23.50 Dansefot jukeboks m/chat

11.00 Från Lark Rise till Candleford 12.00 Från Lark
Rise till Candleford 13.00 Skavlan 14.00 Rapport
14.05 Livet som hund 14.50 Jonathan Ross
show 15.40 Timmarna 15.50 Helgmålsringning
15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.15 Go‘kväll
lördag 17.00 Sverige! 17.30 Rapport 17.45
Sportnytt 18.00 Helt magiskt 19.00 Robinson
19.30 Downton Abbey 20.40 Boardwalk Empire
21.50 Rapport 21.55 Jonathan Ross show 23.05
Rapport 23.10 Jonathan Ross show

17.00 Motoring 17.30 Eldað með Holta
(3:4) 12.00 Inside the PGA Tour (43:45)
12.25 Opna breska meistaramótið 2011
(4:4) 19.25 CIMB Asia (3:4) 22.25 LPGA
Highlights (18:20) 23.40 ESPN America

18.00 Hrafnaþing 19.00 Motoring 19.30
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00 Islands Safari 22.30 Tölvur tækni og vísindi
23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Bubbi og Lobbi
00.00 Hrafnaþing

21.00 Helginn

Dagskrá allan sólarhringinn.

06.00 CIMB Asia (2:4) 09.00 CIMB Asia

OMEGA

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

HAFÐU ÞAÐ NOTALEGT

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Í FRÉTTABLAÐINU
Meira en 80% íbúa höfuðborgarsvæðisins lesa Fréttablaðið daglega.
Kannaðu dreiﬁleiðir í síma 512 5448 eða í tölvupóstfangi orn@365.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí-sept. 2011

Það er hvergi betri staður fyrir fjölpóst en inni í Fréttablaðinu því það tryggir að auglýsingaefnið
lendir á eldhúsborðinu þegar blaðið er opnað.
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PERSÓNAN

Leikur í nýrri Bille August-mynd

Íris Arnlaugsdóttir
Aldur: 35 ára
Starf: Stjórn-

„Hann kom til Svíþjóðar og var að
leita að sænskum leikara til að leika
Hugo Alfén. Ég fór bara í prufur og
endaði svo í myndinni,“ segir hinn
rammíslenski Sverrir Guðnason.
Sverrir leikur sænska tónskáldið
Alfén í nýjustu kvikmynd danska
verðlaunaleikstjórans Bille August, The Passion of Marie. Sverrir
hefur búið um árabil í Svíþjóð og
gert garðinn frægan, meðal annars
sem Pontus í sjónvarpskvikmyndunum um Wallander lögreglumann.
August hefur átt góðu gengi að
fagna í Ameríku síðan hann gerði
hinar mögnuðu kvikmyndir Palla
sigurvegara árið 1987 og Trú, von

málafræðingur
og nemi í viðskiptafræði í
Háskólanum á
Akureyri.

Fjölskylduhagir: Gift með
þrjú börn.

Foreldrar: Guðbjörg Hákonardóttir myndlistarkona og Arnlaugur
Helgason markaðsstjóri.
Búseta: Norðlingaholt.
Stjörnumerki: Meyja.
Íris gifti sig um síðustu helgi en hún
dansaði inn kirkjugólfið við lagið Single
Ladies með Beyoncé.

Spurningaþátturinn Útsvar hefur náð sér aftur á gott
flug eftir heldur magurt gengi og er núna langvinsælasti
sjónvarpsþáttur landsins. Hann mælist með sannkallað
Spaugstofuáhorf, eða rúmlega 35 prósent, sem verða að
teljast ótrúlega tölur miðað við föstudagskvöld. Aðeins
er hins vegar farið að fjara undan Kexvexmiðju Gísla
Rúnars. Eftir að hafa setið í efstu sætum hafa
bæði Landinn og heimildaþáttaröðin Maður
og jörð tekið fram úr honum.

Hjá Stöð 2 urðu hins vegar merkileg tímamót þegar
Heimsendir, ný sjónvarpsþáttaröð Ragnars
Bragasonar og Vaktagengisins svokallaða, tók
fram úr fréttum og fréttatengdu efni í fyrsta
skipti í áhorfi. Fréttir og Ísland í dag ásamt
veðurfréttum hafa vermt efsta sæti
stöðvarinnar í ansi langan tíma en
nú er þeirra dvöl á toppnum lokið;
Heimsendir mældist með rúmlega
24 prósenta áhorf samkvæmt
áhorfskönnun Capacent Gallup.
Spurningabomba Loga Bergmanns verður að teljast einn af
óvæntum smellum ársins; hún
er meðal annars vinsælli en
Spaugstofan, mælist með 16,2
prósenta áhorf.
- fgg

CC Flax

Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum
aldri og einkennum breytingaskeiðs

Mulin hörfræ – Lignans
Trönuberjafræ
Kalk úr hafþörungum

Slegið í gegn í vinsældum,
frábær árangur!

VANDVIRKUR OG
RÓLEGUR Sverrir Guðna-

son leikur eitt aðalhlutverkanna í nýjustu
kvikmynd Bille August,
The Passion of Marie.
Hann segir August
bæði vandvirkan og
rólegan á tökustað.

Vill flytja hús afa síns og
nafna á Bergstaðastrætið
„Ég hef verið að ganga milli
nágranna og kanna þeirra hug og
það virðist öllum lítast vel á þetta.
Torfusamtökin, Húsafriðunarnefnd
og flestir sem ég hef rætt við finnst
þetta bara hið besta mál,“ segir
Ólafur Egill Egilsson listamaður. Hann er að sækja um leyfi hjá
Reykjavíkurborg til að fá að flytja
húsið sem stóð við Laugaveg 74 – en
var flutt út á Granda fyrir fjórum
árum – aftur í miðbæinn. Nú á lóðina við Bergstaðastræti 18.
Húsið stendur hjarta Ólafs nærri
því afi hans og nafni, Ólafur Egilsson, ólst upp í því. Það var byggt
1902 og er því orðið 109 ára gamalt,
en langafi Ólafs bjó þarna og var
með kindur í bakgarðinum. „Mér
finnst húsið fallegt og lóðin númer
18 er svokölluð flutningshúsalóð
og hefur staðið auð lengi. Þarna er
því gott tækifæri til að finna heimilislausu húsi samastað án þess að
það þurfi að rífa annað upp með
rótum,“ segir Ólafur, sem sjálfur
býr á Bergstaðastræti 14. Ólafur
fengi eflaust góð ráð hjá nágrönnum sínum því á Bergstaðastræti
númer 20 hafa leikkonan Vigdís
Hrefna Pálsdóttir og þýðandinn
Örn Úlfar Höskuldsson verið að
gera gamalt hús upp og á númer
16 hafa Ragnhildur Gísladóttir og
Birkir Kristinsson gefið húsinu
algjörlega nýtt líf eftir það hafði
staðið autt í nokkur ár.
Listamaðurinn hefur rætt við
fólkið hjá borginni, sem hefur tekið
vel í hugmyndir hans, þverpólitísk
samstaða sé um málið. Hann gerir
sér þó fyllilega grein fyrir því að
svona hlutir taki sinn tíma. „Það
þótti orka tvímælis þegar húsið var
flutt á sínum tíma en það er annar
andi sem svífur yfir vötnum núna
en gerði 2007, meiri nýtni og virðing fyrir gömlum hlutum. Og þetta
er náttúrulega topp-endurvinnsla;
gamalt verður nýtt,“ segir Ólafur,
en hann nýtur liðsinnis Kristjáns

HÚS MEÐ SÁL OG HJARTA Ólafur Egill Egilsson vill flytja

hús afa síns og nafna, Ólafs Egilssonar, á lóðina við Bergstaðastræti 18. Það
var byggt 1902 og stóð upphaflega við Laugaveg 74 en er nú í geymslu úti
á Granda. Ólafur segir að honum hafi verið vel tekið hjá borginni en hann
viti jafnframt að svona hlutir taki sinn tíma.

S. Kristjánssonar sem gerði upp
fallegan steinbæ á Bergstaðastræti
22.
Ólafur er ekki ókunnugur því
að búa í gömlu timburhúsi, hann
ólst upp í einu slíku við Grettisgötuna og eyddi mörgum stundum í að
mála og spartla með bróður sínum.

Eiginkonan, Esther Talía, sleit
sömuleiðis barnsskónum í gömlu
timburhúsi. Þau hjónakorn vita því
vel að gömlum timburhúsum fylgja
ansi mörg hamarshögg. „Það er hins
vegar ákveðin gleði sem felst í því
að búa til hreiðrið sitt,“ segir Ólafur,
hvergi banginn. freyrgigja@frettabladid.is

Unnið að gerð Borgríkis tvö

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg
minni fitumassa en þær konur sem skortir
eða hafa lítið af Lignans.**
* Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University.

Styrking • Jafnvægi • Fegurð

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni.

myndin sé stórt tækifæri
fyrir sig. Leikarinn heldur
góðu sambandi við Ísland,
kemur hingað tvisvar á ári,
en hann hefur haft í
nægu að snúast í
vinnunni. „Ég var
aðeins í leikhúsinu, lék aðalhlutverkið í söngleik
hjá Borgarleikhúsinu í Stokkhólmi. Og svo eru
þrjár kvikmyndir
fram undan þannig að þetta hefur
gengið mjög vel.“- fgg
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1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

og kærleik árið 1984. Meðal kvikmynda á ferilskránni eru Hús andanna, Vesalingarnir og Goodbye
Bafana. The Passion of Marie er
hins vegar fyrsta danska kvikmyndin hans í aldarfjórðung. Hún
er byggð á sannsögulegum atburðum og segir frá listamannshjónunum Marie Krøyer og Peder Severin
Krøyer og samskiptum þeirra við
sænska tónskáldið Alfén.
Leikarinn kann því vel að vinna
undir stjórn Augusts, það sé ekkert stress á tökustaðnum. „Hann
er mjög vandvirkur og rólegur og
veit alveg hvað hann vill,“ segir
Sverrir og viðurkennir um leið að

www.celsus.is

Stefnt er að því að gera framhaldsmynd af Borgríki,
sem nú er sýnd í kvikmyndahúsum og hefur mælst
einstaklega vel fyrir.
Ólafur og samstarfsfélagi hans, handritshöfundurinn Hrafnkell Stefánsson, eru þegar byrjaðir að
skrifa handritið. „Þegar við skrifuðum um þennan
heim byrjuðum við á því að byggja hann ítarlega upp
með því að tala við lögreglu, bankamenn, lögfræðinga og fleira fólk,“ segir Ólafur
„Það kom ansi safaríkur heimur upp úr þessari
vinnu okkar og sögurnar í Borgríki voru þær fyrstu
sem okkur datt í hug. Við vorum með hugmyndir um
framhald en við vildum auðvitað sjá hvort almenningur hefði áhuga á þessu.“ Og áhuginn hefur svo
sannarlega verið til staðar, hátt í tíu þúsund manns
hafa séð myndina, sem fjallar um blóðug átök í
undirheimum Reykjavíkur.
Leikstjórinn segir að framhaldið bjóði upp á ansi
marga möguleika en reiknar með að þetta verði
sömu persónur að mestu leyti. Sami vinnuhópur mun
hins vegar koma að myndinni og það skiptir Ólaf
miklu máli enda tókst honum að láta dæmið ganga
farsællega upp. Umfangið verður hins vegar meira
næst því Ólafur býst við því að fara hina hefðbundnu

FRAMHALD Ólafur Jóhannesson vinnur að gerð framhaldsmyndar um Borgríki, en myndin hefur fengið góða dóma og
prýðilega aðsókn.

leið í fjármögnun myndarinnar. „Aðsóknin og endurgerðin í Bandaríkjunum á vonandi eftir að liðka
fyrir og veita okkur ákveðinn hljómgrunn. Hins
vegar er niðurskurður í kvikmyndagerð á Íslandi og
við vitum því ekki alveg hvenær og hvort við fáum
vilyrði, það ræðst bara á næstu sex mánuðum.“ - fgg
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TILBOÐIN GILDA DAGANA 27/10 – 7/11

TÍU DAGA

DAZZLE kerti
– margir litir
Lítil 1.872 kr.
Stór 2.808 kr.

BRIXHAM skápur
62.400 kr.
JUNIPER púði
3.900 kr. (m/fyllingu)

BIRDY
skrautmunur
úr málmi
2.320 kr.

SPRITZ útskorin glervara
Rauðvínsglas 1.248 kr.
Hvítvínsglas 1.092 kr.
Líkjörsglas 1.090 kr.
Karafla 6.960 kr.

BARNABY
krús
936 kr.

CYMBAL diskamottur
4 stk. í pakka 2.320 kr.
SEYMORE kerti
1.480 kr. stk.

EYRE
legubekkur
m/leðuráklæði
93.600 kr.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Með ólæknandi bíladellu
Marta María Jónasdóttir er
fréttastjóri dægurmála á mbl.is og
ritstjóri Smartlands. Sá vefur hefur
verið töluvert á milli tannanna á
fólki og Diljá Ámundadóttir, varaborgarfulltrúi Besta flokksins, neitaði meðal annars opinberlega að
svara nokkrum spurningum vefsins
eins og frægt er orðið. Marta María
lætur það hins vegar ekkert á sig
fá og mætti á frumsýningu leikverksins Hreinsun í Þjóðleikhúsinu
á glæsilegum, svörtum sportbíl af
gerðinni BMW 320, 2008-árgerð,
sem skartar meðal annars ljósum
leðursætum og
„öllum pakkanum“ eins og
það væri orðað.
Marta hefur verið
haldin ólæknandi bíladellu en
þetta er þriðji
BMW-inn sem
hún eignast.

Fjölmiðlafulltrúi
til Danmerkur
Urður Gunnarsdóttir, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins,
er á leið til Danmerkur nú eftir
helgina en hún mun starfa fyrir
danska utanríkisráðuneytið næstu
mánuðina. Eins og kunnugt er
fara Danir með formennsku í
Evrópusambandinu fyrri hluta
næsta árs og mun Urður starfa í
fjölmiðlateymi Dana vegna þess.
Urður er með BA-próf í dönsku og
talar málið eins og innfædd. Þetta mun ekki
vera í fyrsta skipti
sem starfskraftar
íslenskra embættismanna eru
fengnir að láni með
þessum hætti,
enda þykir það
gagnast öllum
aðilum.
- fgg, þeb

Mest lesið
1

Lögreglan stöðvaði
kokteilpartí á hjólum

2

Blossi frá gervitungli og
loftsteinn hrapaði

3

Krókódílar valda skelfingu
meðal íbúa Bangkok

4

Fyrsti íslenski fanginn lýkur afplánun dóms undir rafrænu eftirli..

VÍSIR

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Meiri Vísir.
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