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VIÐSKIPTI Íslenska ríkið og Reykja-
víkurborg hafa samþykkt að lána 
730 milljónir króna til Austurhafn-
ar-TR, eiganda tónlistar- og ráð-
stefnuhússins Hörpu. Austurhöfn 
er í 54% eigu íslenska ríkisins, sem 
mun lána 394 milljónir króna, og 
46% eigu Reykjavíkurborgar, sem 
mun lána 336 milljónir króna. 

Borgarráð samþykkti lánveit-
inguna síðastliðinn fimmtudag. 
Til viðbótar við lánið nema fram-
lög ríkis og borgar vegna Hörpu 
960 milljónum króna á ári á núver-
andi verðlagi. 

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að lánið sem eigendur Austurhafn-
ar eru að veita beri 7% fasta vexti. 
Lánið er veitt til 12 mánaða og á að 
endurgreiðast þegar Austurhöfn 
hefur tryggt sér endurfjármögn-

un. Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að ráðast á í hana á fyrsta árs-
fjórðungi 2012 með skuldabréfa-
útgáfu. Til að ljúka að fullu fjár-
mögnun þeirra félaga sem eiga og 
reka Hörpu og annarra bygginga-
reita á svæðinu þarf sú skulda-
bréfaútgáfa að vera upp á 18,3 
milljarða króna.

Eigendalánið er meðal annars 
veitt vegna þess að sambankalán 
sem átti að fjármagna byggingu 

Hörpu, og var tekið í janúar 2010, 
dugði ekki til að fjármagna verk-
efnið að fullu. Eigendalánið sem 
nú hefur verið samþykkt að veita 
mun brúa það bil ef frá er talinn 
lokafrágangur á nokkrum rýmum. 
Auk þess mun hluti lánsins renna 
til Situs, dótturfélags Austur-
hafnar sem á aðra byggingareiti 
á svæðinu, og hluti mun renna til 
rekstrarfélagsins Ago.

Í minnisblaði Austurhafnar til 
eigenda sinna, sem lagt var fram 
í borgarráði, kemur fram að með 
því að bíða fram á næsta ár geri 
forsvarsmenn félagsins sér vonir 
um að kjör á endurfjármögnuninni 
muni batna. Borgarráð samþykkti 
lánveitinguna með fjórum atkvæð-
um gegn einu. Kjartan Magnússon 
greiddi atkvæði gegn henni.

Til stóð að ráðast í endurfjár-
mögnun á sambankaláninu, sem 
Landsbankinn, Arion banki og 
Íslandsbanki, veittu á þessu ári. 
Í minnisblaðinu kemur fram að 
17.093 milljóna króna þak hafi 
verið á sambankaláninu. Áætlað-
ur heildarkostnaður vegna bygg-
ingar Hörpu, reksturs hennar fram 
að endurfjármögnun og kostnaðar 
vegna annarra byggingarreita er 
hins vegar áætlaður hærri en sem 
því þaki nemur. 

Heildarkostnaður vegna Hörpu 
og tengdra verkefna, að meðtöld-
um afskrifuðum kostnaði, er áætl-
aður 27,7 milljarðar króna. Þegar 
samningar um byggingu hússins 
voru undirritaðir í apríl 2002 var 
áætlaður kostnaður um sex millj-
arðar króna. - þsj
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Bætiefni  er best að taka eftir máltíðir. Vítamín eru 
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UMHVERFISMÁL Forsvarsmenn Vestmannaeyja-
bæjar hafna því að sveitarfélaginu beri að greiða 
háar dagsektir sem Umhverfisstofnun (UMST) 
hefur lagt á vegna ófullnægjandi mengunarvarna 
Sorp orkustöðvar Vestmannaeyja. Dagsektirnar, á 
bilinu 25 til 50 þúsund á dag, hafa reiknast síðan 
1. júlí. 

Ágreiningsefnið er tvíþætt. Annars vegar hvort 
ákvörðunarorð í bréfi UMST um dagsektir og tak-
mörkun á starfsemi nái aðeins til rykmengunar 

frá sorpbrennslunni eða einnig til úrgangsvatns. 
Hins vegar hvort dagsektir eigi að reiknast yfir 
allt tímabilið frá 1. júlí eða aðeins þá daga sem 
sorpbrennslan er sannarlega starfrækt.

Sveitarfélagið telur sig ekki skulda ríkissjóði 
neitt, þar sem búið var að uppfylla kröfur starfs-
leyfis um ryk í útblæstri. 

Standist rök UMST hafa þegar fallið á Eyja-
menn á fimmtu milljón króna, eftir því sem næst 
verður komist.   - shá / sjá síðu 10

Umhverfisstofnun og Vestmannaeyjabær deila um dagsektir vegna sorpbrennslu:

Dagsektir hrúgast á Eyjamenn

Ríki og borg þurfa að lána 
Hörpu 730 milljónir króna
Sambankalán sem tekið var í fyrra dugði ekki fyrir stofnkostnaði Hörpu. Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg 
hafa samþykkt að lána 730 milljónir króna til að brúa bilið. Lánið mun bera 7% vexti og er til 12 mánaða. 

PÓKER  „Þeir fengu að kenna á því 
greyin og fengu á sig skot; að sú 
gamla væri að 
slá þeim við,“ 
segir Ragnheið-
ur Sigurðar-
dóttir, sem tók 
þátt í Íslands-
meistaramótinu 
í póker um 
helgina fyrir 
tilstilli sona 
sinna.

Ragnheiður 
er komin í níu manna úrslit á 
mótinu, en synirnir duttu út á 
fyrsta degi. Lokarimman verður 
háð á laugardag. Ragnheiður er 
fyrsta konan til að ná þessum 
árangri og viðurkennir að spil-
arar á mótinu hafi verið undrandi 
á gengi hennar. „Strákarnir eru 
ofsalega kurteisir, en þeim finnst 
verst að tapa fyrir kvenmanni,“ 
segir hún.  - afb / sjá síðu 30

Íslandsmeistaramótið í póker:

Mamman sló 
sonunum við

RAGNHEIÐUR 
SIGURÐARDÓTTIR

LÆGIR Í DAG  og síðdegis verður 
yfirleitt fremur hæg suðlæg eða 
suðaustlæg átt. Skúrir syðra en 
annars úrkomulítið. Hiti víða 5-10 
stig. 
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Gera jaðaríþróttum skil
Þættirnir Shadez of 
Reykjavík fjalla um 
jaðarsport á Íslandi.
fólk 30

Helga Björk 
Grétudóttir
Hringir bjöllum gegn einelti 
og hvetur aðra til að gera 
slíkt hið sama.
tímamót 14

Þarf ekkert að 
sanna
Guðjón 
Þórðarson er 
nýr þjálfari 
knattspyrnuliðs 

Grindavíkur.
sport 26

RIGNING OG ROK Það var sannkallað haustveður víðast hvar á landinu í gær. Í miðborginni sáust 
vegfarendur hlaupa á milli húsa og upp í bíla til að sleppa undan rigningunni en eins og sjá má veittu ekki einu 
sinni regnhlífar almennilegt skjól. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FÓLK Fjölskylda Ólafs Skúlasonar 
og Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur, 
gerir alvarlegar athugasemdir við 
frásagnir í nýútkominni bók henn-
ar og viðtölum við fjölmiðla. 

Systkini og móðir Guðrúnar 
Ebbu, þau Ebba Sigurðardóttir, 
Sigríður Ólafsdóttir og séra Skúli S. 
Ólafsson, segja hana ekki segja satt 
frá í lýsingum hennar á heimilislífi 
þeirra og þar sé einfaldlega farið 
með rangt mál. Þau hafi aldrei 
orðið vör við að Ólafur Skúlason 
hafi beitt dóttur sína því ofbeldi 
sem hún lýsir í bók sinni og upp-

lifun hennar sé 
byggð á fölskum 
minningum. 

„Lýsing henn-
ar á heimilislífi 
okkar er röng. 
Heimilið okkar 
einkenndist 
ekki af kúgun 
af hálfu föður 
okkar og eigin-
manns Ólafs 

Skúlasonar,“ segja þau í yfirlýs-
ingu sem send var fjölmiðlum í 
gær. „Mál þetta hefur verið okkur 
og fjölskyldu okkar afar þungbært. 
Fram til þessa höfum við haldið 
okkur til hlés í þessari umræðu 
í þeirri von að henni myndi linna 
fyrr en síðar. Nú er svo komið að 
við getum ekki lengur orða bundist. 
Við vörum við einhliða málflutn-
ingi og þöggun í þessu viðkvæma 
máli.“

Ebba Sigurðardóttir, móðir Guð-
rúnar Ebbu, vildi ekki tjá sig frek-
ar um málið við Fréttablaðið og 
hafði engu að bæta við yfirlýsingu 
sína og barnanna. Aðspurð hvort 
hún hafi lesið bók dóttur sinnar 
segir hún: 

„Nei, ég hef ekki lesið hana alla. 
Ég er búin að fletta aðeins í gegn 
um hana, en hef samt sem áður 
heyrt hvað stendur í henni.“ 

Skúli Ólafsson, sóknarprestur í 
Keflavíkurprestakalli, sagði í við-
tali í Kastljósi Ríkissjónvarpsins 
í gærkvöldi, að systir hans drægi 
upp dökka mynd af því ástandi 
sem ríkti á heimilinu og það kæmi 

engan veginn heim og saman við 
hans minningar. Hann sagði heim-
ili þeirra hafa verið hefðbundið, þar 
hafi vissulega komið upp átök eins 
og gengur, en faðir þeirra hafi ekki 
haft þau tök á fjölskyldunni eins og 
Guðrún Ebba hefur sagt. Fólk hafi 
svarað fyrir sig og andrúmsloftið 
hafi verið friðsælt og gott. 

Þá vitnaði Skúli í rannsóknir 
Gísla Guðjónssonar réttarsálfræð-
ings á hugtakinu fölskum minn-
ingum, en hann segir frásögn Guð-
rúnar Ebbu byggja á þeim. Hann 
nefnir þar sem dæmi að það einka-
salerni sem faðir þeirra átti að hafa 
misnotað systur hans, hafi einung-
is verið gestasalerni. Síendurtekna 
misnotkun í fjölda ára hefði verið 
erfitt að fela. 

Ekki náðist í Guðrúnu Ebbu í 
gærkvöldi. sunna@frettabladid.is

Gildir út nóvember
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Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Tropical Fruit

Gildir út nóvember

RÚSSLAND Lögregluyfirvöld í Rússlandi hafa hand-
tekið mann eftir að jarðneskar leifar 27 ungra kvenna 
fundust í íbúð hans. Maðurinn er grunaður um að hafa 
grafið lík kvennanna upp víðs vegar um Rússland, en 
flestar í borginni Nizhny Novgorod þar sem hann býr. 

Sá handtekni heitir Anatoly Moskvina, 45 ára gamall 
sagnfræðingur, og er lýst sem bráðgáfuðum furðu-
fugli. Hann hefur um árabil unnið að því að skrifa bók 
um rússneska kirkjugarða sem hugsuð er sem leiðar-
vísir fyrir áhugamenn um kirkjugarða og greftrunar-
siði þar í landi, að því er BBC greinir frá. Mun mað-
urinn hafa rannsakað 750 kirkjugarða á nokkurra ára 
tímabili.

Sveit innan lögreglunnar hefur rannsakað málið 
eftir að tilkynningar um horfin lík tóku að berast í 
tugavís. Grafarræninginn er sagður hafa haft 27 lík 
af ungum konum í íbúð sinni sem hann klæddi í kjóla 
eða klæddi upp sem leikfangabangsa. Upp um hann 
komst þegar foreldrar hans komu í óvænta heimsókn. 
Nágrannar Moskvina segja hegðun hans hafa verið 
undarlega; svaf hann oft á garðbekkjum kirkjugarða 
eða í líkkistu heima hjá sér, að því er vefmiðillinn Mail 
Online greinir frá.  - shá

Rannsóknir rússnesks sagnfræðings á kirkjugörðum virðast hafa gengið of langt:

Gróf upp lík og klæddi í kjóla

ÍBÚÐ MOSKVINA Aðkoman heima hjá sagnfræðingnum for-
vitna var skelfileg. Hér er mynd af einu líkanna eins og það 
fannst. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Rannsókn á máli 
manns sem réðst á fyrrverandi 
kennara sinn í Grindavík í júlí er 
á lokastigi hjá lögreglunni á Suð-
urnesjum. Einungis er beðið eftir 
niðurstöðum DNA-rannsóknar á 
lífsýnum sem fundust á hnúajárni 
sem maðurinn er talinn hafa beitt 
við árásina.

Aðdragandi árásarinnar var æði 
sérstakur. Kennarinn fyrrverandi, 
sem nú er um sextugt, tjáði sig um 
fjöldamorð Norðmannsins And-
ers Breivik á Facebook-síðu sinni. 
Gamall nemandi hans úr grunn-
skóla, nú á fertugsaldri, lagði orð 

í belg, lýsti sig hlynntan aðgerðum 
Breiviks og kvaðst vera bæði ras-
isti og nasisti. Deilur mannanna 
stigmögnuðust þar til sá síðar-
nefndi hótaði þeim eldri og fjöl-
skyldu hans lífláti.

Að kvöldi sama dags bankaði 
rasistinn upp á hjá fyrrverandi 
kennara sínum og gekk í skrokk á 
honum. Hann veitti honum höfuð-
áverka, sem þó voru ekki alvarlegri 
en svo að boð lögreglu um að kalla 
til sjúkrabíl var afþakkað og leitaði 
maðurinn sér sjálfur aðhlynningar 
á sjúkrahúsi daginn eftir.

Að sögn Jóhannesar Jenssonar er 

málið þó rannsakað sem sérstaklega 
hættuleg líkamsárás, enda talið að 
vopni hafi verið beitt við atlöguna.
 - sh

Mál grindvísks rasista sem réðst á fyrrverandi kennara sinn er á lokastigi:

Bíða DNA-rannsóknar á hnúajárni

HNÚAJÁRN Maðurinn er talinn hafa 
notað hnúajárn til að berja á fyrrverandi 
kennara sínum. Þau eru nú í DNA-rann-
sókn.

Magnús, er bjart yfir ykkur?

„Já, við erum mjög vel upplýst.“

Magnús Ólafsson húsgagnasmíðameist-
ari hefur hafið framleiðslu á loftljósinu 
DEMO ásamt Dagnýju Elsu Einarsdóttur 
húsgagnasmíðanema. Smíði ljósanna, 
sem fást í Epal, byggir á tækni frá 
sjöunda áratugnum.

LÖGREGLUMÁL Tæplega tvítug 
kona í Vestmannaeyjum hefur 
kært tvo menn til lögreglu fyrir 
að hafa ráðist á sig á sunnudags-
morguninn síðastliðinn og áreitt 
kynferðislega. Mönnunum er 
gefið að sök að hafa ráðist á kon-
una og rifið af henni sokkabux-
urnar, en hún komst undan þeim. 

Lögreglan í Vestmannaeyjum 
leitar nú mannanna, en konan gat 
gefið á þeim greinargóða lýsingu. 
Þeir eru á þrítugsaldri og um 180 
sentimetrar á hæð. Annar er með 
stutt rakað hár og var klæddur 
hettupeysu, en hinn var í skyrtu. 
Konan telur að þeir hafi verið af 
erlendum uppruna. Atvikið átti 
sér stað á Hásteinsvegi í Vest-
mannaeyjum milli klukkan 5 og 6 
um morguninn. - sv

Tveir kynferðisbrotamenn:

Réðust á unga 
konu í Eyjum

LÖGREGLUMÁL Tveir menn sem 
grunaðir eru um rán í úrabúð 
Michelsen á Laugaveginum 
voru handteknir í smábæ í Pól-
landi í síðustu viku, tveimur 
dögum eftir að Interpol lýsti 
eftir þeim. Þetta kom fram í 
fréttum RÚV í gær.

Mönnunum var sleppt aftur 
þar sem framsalssamningur er 
ekki í gildi milli Íslands og Pól-
lands, og pólskum stjórnvöld-
um því óheimilt að framselja 
eigin ríkisborgara til íslenskra 
stjórnvalda. Mennirnir verða 
því aðeins handteknir fari þeir 
til landa sem hafa gert fram-
salssamning við Ísland.  - bj

Þjófar handteknir í Póllandi:

Ekki samning-
ur um framsal

SAMKEPPNISMÁL Samkeppnis-
eftirlitið lagði í gær 80 millj-
óna króna stjórnvaldssekt á 
Langasjó ehf. vegna samkeppn-
isbrots. Telur eftirlitið að dótt-
urfélög Langasjós, Matfugl og 
Síld og fiskur, hafi haft sam-
ráð við Haga hf. um útsöluverð 
kjötvara í Bónus.

Í tilkynningu frá Samkeppn-
iseftirlitinu segir að gögn sem 
eftirlitið hafi undir höndum 
sýni að annars vegar Síld og 
fiskur og Matfugl og hins vegar 
Bónus hafi haft nána samvinnu 
um smásöluverð í Bónus og 
afslátt frá því. Hafi brotin verið 
til þess fallin að valda neytend-
um skaða.

Í fréttatilkynningu frá 
Langasjó segir að fyrirtækið 
telji úrskurðinn ekki á rökum 
reistan. Honum hafi því verið 
áfrýjað til áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála.  - mþl

Úrskurður Samkeppniseftirlits:

Sektar Langasjó 
um 80 milljónir

Rengja frásagnir af 
kynferðisofbeldi
Systkini og móðir Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur segja frásögn hennar ósanna og 
byggja á fölskum minningum. Bróðir hennar sagði í Kastljósi ekkert ofbeldi 
hafa átt sér stað á heimili þeirra. Móðir hennar hefur þó sjálf ekki lesið bókina.

SKÚLI ÓLAFSSON

BISKUPSHJÓNIN Ebba Sigurðardóttir, eiginkona Ólafs Skúlasonar, segir dóttur sína 
fara með rangt mál þegar hún ásakar föður sinn um ítrekað kynferðisofbeldi.

Lýsing hennar á 
heimilislífi okkar er 

röng. Heimilið okkar ein-
kenndist ekki af kúgun af 
hálfu föður okkar og eigin-
manns Ólafs Skúlasonar.

SYSTKINI OG MÓÐIR 
GUÐRÚNAR EBBU ÓLAFSDÓTTUR

RÁN Einn er í haldi vegna ráns í úra-
verslun Michelsen en þrír ganga lausir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tekinn réttindalaus
Ríkissaksóknari hefur ákært rúmlega 
tvítugan mann fyrir að aka tvívegis 
réttindalaus og framvísa ökuskírteini 
annars manns þegar lögregla hafði 
afskipti af honum. Í síðara skiptið var 
maðurinn ekki með skráningarnúmer 
á bílnum.

DÓMSMÁL 

Eldur í bíl í Vættaborgum
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk 
tilkynningu um eld í bíl í Vættaborg-
um um níuleytið í gærkvöldi. Talið er 
að um íkveikju hafi verið að ræða. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

BANDARÍKIN Fjórða konan hefur 
stigið fram og sakað frambjóð-
anda Rebúblikanaflokksins í 
Bandaríkjunum, Herman Cain, 
um kynferðislega áreitni. BBC 
greinir frá þessu.

Konan, Sharon Bialek, segir 
Cain hafa káfað á sér innanklæða 
og ýtt höfði hennar að klofi sínu 
þegar hún bað hann um aðstoð 
við vinnuleit á tíunda áratugi 
síðustu aldar. Líkt og áður sagði 
er hún fjórða konan á einni viku 
sem sakar Cain um áreitni. Hann 
neitar öllum ásökunum.  - sv

Saka Cain um kynferðisbrot:

Fjórar ásakanir 
á einni viku

SPURNING DAGSINS



CRUZE 5 dyra  - FRUMSÝNINGCRUZE 5 dyra  - FRUMSÝNINGGGGGCRUZE 5 dyra - FRUMSÝNINGCCCCRRRUUUUZZZEEE 5555 dddyyyrrraaa -- FFFFRRUUMMSSSSÝÝÝÝNNNNIIINNNNGGGCRUZE 5 dyra - FRUMSÝNINGCRRUUUZZE  55  ddyyrraa   FRRUMMMSSÝÝNNIINNGGCRUZE 5 dyra   FRUMSÝNING

ORLANDO - FRUMSÝNINGORLANDO - FRUMSÝNING

AVEO - FRUMSÝNINGAVEO - FRUMSÝNING

Við hjá Bílabúð Benna erum í hátíðarskapi við þessi tímamót og bjóðum þér að njóta þeirra með okkur.
Komdu í sýningarsal Chevrolet að Tangarhöfða 8 og upplifðu nýja tíma - nýja öld.

Í tilefni 100 ára afmælisins
Sölumenn okkar bjóða tilboðspakka með öllum nýjum Chevrolet

Frumsýnum þrjá nýja Chevrolet
AVEO, ORLANDO og CRUZE 5 dyra

Afmælið heldur áfram - Nýttu þér afmælistilboðin okkar!

Chevrolet á 100 ára afmæli
...þú færð tilboðspakkana

Gæðin eiga afmæli - Chevrolet er 100 ára!

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Opið í dag frá kl. 10-18 / benni.is
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

212,8619
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,81 115,35

183,68 184,58

157,42 158,30

21,147 21,271

20,332 20,452

17,292 17,394

1,4694 1,4780

180,46 181,54

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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SKÚRIR SYÐRA  
Næstu daga verður 
fremur hæg suð-
austanátt ríkjandi 
með skúrum 
einkum sunnan til 
en þurrt að mestu 
norðanlands. 
Nokkuð milt í veðri 
áfram.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur dæmdi í gær félagið IceCap-
ital ehf. til að greiða Arion banka 
jafngildi rétt tæpra fimm millj-
arða króna auk dráttarvaxta af 
tæpum þriðjungi upphæðarinnar 
sem reiknast frá 15. október 2008 
til greiðsludags.

Arion banki höfðaði mál á hend-
ur IceCapital þegar þriggja millj-
arða króna lán sem félagið tók 
hjá Kaupþingi árið 2006 var enn 
ógreitt í lok árs 2009. Samkvæmt 
lánaskilmálum átti að greiða það 
til baka í einni greiðslu í október 
árið 2008.

Lánið var veitt að helmingi í 
íslenskum krónum og að helmingi 
í fimm erlendum myntum.

IceCapital bar því við lánið hefði 
verið gengistryggt og vísaði til 
dóma Hæstaréttar um ólögmæti 
slíkra lána. Á það féllst dómurinn 
hins vegar ekki þar sem erlendur 
helmingur lánsins var greiddur út 
í erlendum myntum en ekki í geng-
istryggðum krónum.

IceCapital, sem áður hét Sund 
ehf., er í eigu systkinanna Jóns 
Kristjánssonar og Gabríelu Krist-
jánsdóttur og móður þeirra Gunn-
þórunnar Jónsdóttur. Félagið átti 

fyrir hrun meðal annars 12 pró-
senta hlut í VBS Fjárfestingar-
banka og 5,81 prósenta hlut í Byr. 

Félagið tapaði rúmum 39 millj-
örðum króna á árunum 2008 og 
2009 og var eigið fé þess í loks árs 
2009 neikvætt um tæpa 25 millj-
arða. Félagið er því ógjaldfært. 

Í síðasta mánuði staðfesti Hæsti-
réttur annan dóm Héraðsdóms 
Reykjavíkur þess efnis að IceCapi-
tal þyrfti að greiða Arion banka til 
baka þriggja milljarða króna lán 
sem félagið tók hjá Kaupþingi árið 
2006 en greiddi ekki til baka.

  - mþl

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmir Arion banka í hag í máli gegn IceCapital:

Arion á heimtingu á milljörðum

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR IceCapital 
greiddi ekki til baka þriggja milljarða 
króna lán sem félagið tók hjá Kaupþingi 
árið 2006.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Fjórir menn sem 
handteknir voru eftir að 375 
grömm af kókaíni fundust í 
fórum þeirra í sumarbústað í 
Árnessýslu í lok október eru laus-
ir úr haldi. Þeir sættu varðhaldi 
í eina viku en ósk um framleng-
ingu þess yfir einum mannanna 
var hafnað um helgina. Þeim var 
því öllum sleppt en úrskurðaðir í 
farbann.

Í sumarbústaðnum fannst 
kókaín á víð og dreif, á matar-
diskum, í skaftpotti á gólfinu 
og í glerkrukkum, auk þess sem 
370 grömm af óþekktu hvítu efni 
fannst í dunki merktum kreat-
íni. Fram kemur í gæsluvarð-
haldsúrskurði yfir mönnunum 
frá því í októberlok að lögregla 
leiti fimmta mannsins. Allir eru 
mennirnir frá Litháen. - sh

Með kókaín úti um allt:

Fjórmenningar 
settir í farbann

BRETLAND Hagnaður lággjalda-
flugfélagsins Ryanair jókst 
um 23 prósent á milli ára, sé 
litið á annan ársfjórðung þess 
árs. Hagnaðurinn fór úr 398 
milljónum evra, sem samsvarar 
63 milljörðum króna, í 463 
milljónir evra, eða 73 milljarða 
króna, eftir skatt. 

Þá hafa rekstraráætlanir 
félagsins gert ráð fyrir betri 
afkomu en áður, eins og greint 
er frá á fréttavef BBC. Rekstur 
félagsins hefur gengið vel á síð-
ustu árum þrátt fyrir efnahags-
þrengingar í heiminum, en fólk 
virðist nýta sér lággjaldaflug-
félög í ríkara mæli en áður.

Forsvarsmenn félagsins segj-
ast stefna að því að tvöfalda 
umfang rekstursins á næsta 
áratug.  - sv

Rekstur Ryanair gengur vel:

Hagnaður jókst 
um fjórðung

GRIKKLAND, AP Tilkynnt verður um 
nýjan forsætisráðherra Grikklands 
í dag. Samkvæmt grískum fjölmiðl-
um komust Georg Papandreú, frá-
farandi forsætisráðherra og leiðtogi 
vinstri flokksins Pasok, og Antonis 
Samaras, leiðtogi hægri flokksins 
Nýtt lýðræði, að samkomulagi um 
forsætisráðherra í samsteypustjórn 
flokkanna í gærkvöldi.

Talið er líklegast að Lúkas 
Papademos, fyrrverandi aðstoðar-
bankastjóri Seðlabanka Evrópu, 
sem á sínum tíma hafði umsjón 
með upptöku evrunnar í Grikk-
landi, hafi orðið fyrir valinu. Einnig 
þóttu þó koma til greina hægrimað-
urinn Stavros Dimas, fyrrverandi 
umhverfisstjóri í framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins, og 
Evangelos Venizelos, fjármálaráð-
herra í stjórn Papandreús.

Papandreú og Samaras ræddust 
lengi við á símafundi í gær, dag-
inn eftir að þeir náðu samkomu-
lagi um að stjórnarsamstarf. Nýja 
þjóðstjórn in verður bráðabirgða-
stjórn. Efnt verður til þingkosninga 
þann 19. febrúar, en þangað til fær 
stjórnin það verkefni að tryggja 
samkomulag á þingi um björgunar-
pakka Evrópusambandsins og þær 
aðhaldsaðgerðir innanlands sem 
honum tilheyra.

Víða má þó enn heyra efasemd-
ir um að stjórninni muni takast að 
hrinda aðhaldsaðgerðunum í fram-
kvæmd, en í staðinn ætla stærstu 
bankar Evrópu að fella niður helm-
inginn af skuldum gríska ríkisins, 
auk þess sem bein fjárhagsaðstoð 
frá ESB og Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um verður stóraukin.

Grikkir kynna nýjan 
forsætisráðherra í dag
Tilkynnt verður um forsætisráðherra nýrrar þjóðstjórnar á Grikklandi í dag. 
Nýja stjórnin fær þrjá mánuði til að tryggja framkvæmd aðhaldsaðgerða og 
nauðsynlegs björgunarpakka frá ESB. Kosningar verða haldnar 19. febrúar.

STÍFT FUNDAÐ Georg Papandreú forsætisráðherra og Antonis Samaras, leiðtogi 
stjórnarandstöðunnar, hafa fundað stíft í forsetahöllinni í Aþenu ásamt Karolos 
Papúlías forseta síðustu daga.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNMÁL Það hlýtur að verða 
algert skilyrði við hugsanlega 
inngöngu Íslands í Evrópusam-
bandið að takmarkanir verði 
settar við innflutning á lifandi 
dýrum og hráu kjöti til Íslands. 

Þetta sagði 
Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- 
og landbúnað-
arráðherra, á 
opnum fundi 
atvinnuvega-
nefndar og 
utanríkis-
málanefndar á 
Alþingi í gær. 

„Fyrir mér er þetta hluti af 
okkar fæðuöryggi og hluti af því 
að við stöndum vörð um okkar 
viðkvæma búfé,“ sagði Jón, en 
tók fram að hann byggist við því 
að aðildarsamningur yrði felldur 
í þjóðaratkvæðagreiðslu. „Eins 
og ég held að við gerum flestöll 
ráð fyrir,“ bætti hann við.  - jhh

Ráðherra um aðild að ESB:

Ekki verði flutt 
inn hrátt kjöt

JÓN BJARNASON

Fjármálaráðherrar Evrópusambandsins hittust í Brussel í gær, til að bera 
saman bækur sínar og leita leiða til að róa markaði. Ekki var tekin nein ákvörð-
un á þeim fundi um næstu útborgun fjárhagsaðstoðar til Grikklands, sem á 
að nema átta milljörðum evra samtals frá ESB og AGS. Hins vegar báðu fjár-
málaráðherrarnir um skriflega yfirlýsingu frá Papandreú og Samaras þar sem 
stuðningur þeirra við björgunarpakkann og aðhaldsaðgerðirnar væri ítrekaður.

Fjármálaráðherrar vildu róa markaði

Almenningur er orðinn lang-
þreyttur á aðhaldsaðgerðum, sem 
bitnað hafa illa á fólki í nærri tvö 
ár. Mótmæli almennings gegn þeim 
gætu orðið enn harðari nú þegar 
hægriflokkurinn er kominn til liðs 
við stjórnina, sami flokkur og safn-
aði þeim skuldum sem ríkið ræður 
ekki lengur við að greiða afborg-
anir af.

Samaras og flokkur hans gætu 

sömuleiðis reynt að ná því fram 
í stjórnarsamstarfinu að dregið 
verði úr þessum aðhaldsaðgerðum, 
í samræmi við stanslausa gagnrýni 
flokksins á Papandreú mánuðum 
saman. 

Í staðinn gæti svo farið að aðstoð 
ESB og AGS verði í uppnámi, og 
þar með stæði Grikkland ansi tæpt 
á evrusvæðinu.

  gudsteinn@frettabladid.is

BANDARÍKIN, AP Kviðdómur í Los 
Angeles í Bandaríkjunum komst 
í gær að þeirri niðurstöðu að Con-
rad Murray, læknir poppstjörn-
urnar Michael Jackson, hefði 
orðið Jackson að bana 25. júní 
2009. Murray var fundinn sekur 
um manndráp af gáleysi, en dómur 
verður kveðinn upp 29. nóvember.

Í réttarhöldunum yfir Murray 
hélt ákæruvaldið því fram að 
hann hefði verið kærulaus í störf-
um sínum fyrir Jackson og gefið 
honum banvænan skammt af öfl-
ugu svefnlyfi. 

Allt að fjögurra ára fangelsis-
vist bíður nú Murray sem gæti 
einnig misst læknaleyfi sitt.  - mþl

Dr. Conrad Murray dæmdur:

Varð Michael 
Jackson að bana
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ÍRAN Sergei Lavrov, utanríkis-
ráðherra Rússlands, segir að það 
væru alvarleg mistök, sem gætu 
haft í för með sér ófyrirsjáanlegar 
afleiðingar, að 
gera árás á Íran.

Ísraelar hafa 
hótað því að 
gera loftárás-
ir á Íran til 
að eyðileggja 
kjarnorkubúnað 
þeirra og koma 
þannig í veg 
fyrir að Íranar 
geti komið sér upp kjarnorku-
vopnum. Bandaríkjastjórn hefur 
sömuleiðis haft í hótunum við Íran 
vegna kjarnorkunnar. 

Nú í vikunni er væntanleg 
skýrsla frá Alþjóðlegu kjarnorku-
stofnuninni, þar sem talið er að 
fram komi ítarlegar upplýsingar 
um að Íranar séu í raun að búa sig 
undir að kjarnorkuvopnavæðast.

 - gb

SKOÐAÐU FLEIRI SPENNANDI 
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SH’BAM TM

NÝJASTA DANSÆÐIÐ FRÁ LES MILLS!

COME AS YOU ARE
LEAVE AS A STAR

4 VIKNA NÁMSKEIÐ

14.900
Námskeiðið hefst 17. nóv.

TAKMARKAÐUR FJÖLDI Í TÍMA! 
TRYGGÐU ÞÉR PLÁSS OG 
BÓKAÐU NÚNA!

EVRÓPUMÁL Össur Skarphéðins-
son hefur skipað samráðshóp í 
tengslum við samningaviðræður 
um aðild Íslands að Evrópusam-
bandinu. 

Hópurinn mun funda reglulega 
með samningamönnum Íslands 
um stöðuna í viðræðunum og 
framgang þeirra og eitt megin-
hlutverk hans verður að miðla 
upplýsingum til landsmanna og 
stuðla að málefnalegri umræðu 
um hagsmuni þjóðarinnar og 
möguleg áhrif aðildar Íslands að 
sambandinu.

Salvör Nordal, forstöðumaður 

Siðfræðistofnunar Háskóla 
Íslands, hefur verið skipaður 
formaður hópsins. Varaformenn 
eru Guðni Th. Jóhannesson sagn-

fræðingur og Ágúst Sigurðs-
son, rektor Landbúnaðarháskóla 
Íslands.

Í tilkynningu frá utanríkisráðu-
neytinu segir að ráðherra muni á 
næstunni skipa tuttugu fulltrúa 
til viðbótar í samráðshópinn. „Við 
val á þeim verður sérstök áhersla 
lögð á kynjajafnvægi, jafnvægi 
á milli landshluta, höfuðborgar-
svæðis og dreifbýlis, sem og á 
andstæð sjónarmið í Evrópumál-
unum.“ Þá geti hópurinn kallað 
til frekara samráðs einstaklinga 
og fulltrúa stjórnmálaflokka og 
ýmissa samtaka.  - sh

Utanríkisráðherra skipar samráðshóp um aðildarviðræður Íslendinga:

Stuðlar að málefnalegri ESB-umræðu

SALVÖR 
NORDAL

GUÐNI TH. 
JÓHANNESSON

SERGEI LAVROV

FRÉTTASKÝRING
Hvar stendur rammaáætlun?

Drög að þingsályktunartillögu um 
vernd og orkunýtingu náttúru-
svæða liggja nú til umsagnar og 
eru þegar komnar inn 25 umsagn-
ir um tillöguna. Drögin eru hluti af 
rammaáætlun um vernd og nýtingu 
náttúrusvæða og að umsagnarferli 
loknu verður tillagan unnin nánar 
og síðan lögð fyrir Alþingi. Þar 
bíður þingmanna að taka endanlega 
afstöðu til þess á hvaða svæðum 
verður leyft að virkja, hver verða 
vernduð og hvaða svæði fara í bið-
flokk.

Langt ferli liggur að baki til-
lögunni og því er fráleitt lokið. 
Umsagnarfrestur rennur út á föstu-
daginn og ljóst er að fleiri umsagn-
ir eiga eftir að koma inn. Engin 
náttúruverndarsamtök hafa til að 
mynda sent inn umsögn en ljóst er 
að mörg hver hyggja á það.

Árni Finnsson, formaður Nátt-
úruverndarsamtaka Íslands, segir 
að þar á bæ sé unnið að umsögn. 
Hann segir ferlið opið og gott og 
taki að mörgu leyti mið af því sem 
þekkist í nágrannalöndunum.

Margir hafa gagnrýnt þann tíma 
sem farið hefur í vinnuna, en Árni 
segir slíka gagnrýni ekki skila 
miklu. „Við erum komin á þennan 
stað með þessa vinnu, með skýrslu 
í umsagnarferli. Í sjálfu sér er til-
gangslítið að gagnrýna það svo 
mikið. Meginatriðið er að ná niður-
stöðu sem er ásættanleg.“

Meðal innkominna umsagna 
má nefna sjö frá einstaklingum 
og tíu frá bæjarfélögum. Þá hafa 
Rarik, Samorka og Fallorka sent 

Kvartað yfir verndun 
og nýtingu á náttúru
Tuttugu og fimm umsagnir eru komnar inn um rammaáætlun. Ýmist kvartað 
vegna of mikillar verndunar eða nýtingar. Náttúruverndarsamtök ekki búin að 
senda inn umsögn en frestur rennur út á föstudag. Deilt er um Gjástykki.

ÞJÓRSÁRVER Verði drögin samþykkt óbreytt verða Þjórsárver gerð að griðlandi. 
Það þýðir að ekki verður af Norðlingaölduveitu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ef þingsályktunartillaga um áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða 
verður samþykkt óbreytt á Alþingi kemur upp sú einstaka staða að allir 
orkuöflunarkostir sem RARIK og dótturfélög þess hafa verið að skoða lenda 
í biðflokki eða verndarflokki.“  - Úr umsögn RARIK

„Hvergerðingar og aðrir fylgjendur skilyrðislausrar verndunar Bitru, Reykja-
dals og Grændals fagna tillögu til þingsályktunar um vernd og nýtingu nátt-
úrusvæða sem gerir ráð fyrir verndun á umræddu svæði.“

  - Úr umsögn bæjarráði Hveragerðis

Ummæli úr umsögnum

inn umsagnir, auk Orkusölunnar. 
Af umsögnum má sjá að um mála-
miðlun er að ræða. Ýmist er kvartað 
yfir því að svæði falli í verndar- eða 
nýtingarflokk og einstaka sinnum 
að þau séu færð úr öðrum hvorum 
flokknum í biðflokk.

Gjástykki virðist vera umdeilt 
svæði, en það fellur undir verndar-
flokk samkvæmt tillögunni. Bent 
er á að samkvæmt gildandi svæðis-

skipulagi, staðfestu af umhverfis-
ráðherra, sé gert ráð því að nýta allt 
að 45 megavött á svæðinu.

Árni segir mesta akkinn í drögun-
um að fá færi á að vernda ósnortin 
svæði. Í þeim felist verðmæti, enda 
séu ekki mörg slík eftir í Evrópu. 
Þá segir hann fagnaðarefni að ekki 
verði af Norðlingaölduveitu, en sam-
kvæmt drögunum verða Þjórsárver 
friðland. kolbeinn@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Ferðavenjur við-
skiptavina og gesta Landspítalans 
verða kannaðar næstu daga. Fram 
kemur í tilkynningu að könnunin 
sé liður í undirbúningi vegna bygg-
ingar nýs Landspítala, en ferða-
venjur starfsfólks hafa verið kann-
aðar. 

Könnunin hefst í dag og stendur 
fram á mánudag í næstu viku. 
Tveir spyrlar verða við aðalinn-
ganga spítalans, í Fossvogi og við 
Hringbraut, og eru gestir beðn-
ir um að gefa sér tíma og svara 
spurningum. Könnunin er unnin í 
samstarfi við Háskóla Íslands og 
Maskínuna ehf. - sv

Landspítalinn gerir könnun:

Ferðavenjur 
gesta kannaðar

SAMGÖNGUR Kanna á ferðavenjur 
þeirra sem sækja Landspítalann heim á 
næstunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Þrotabú Milestone 
reynir nú að innheimta skuld 
upp á eina milljón evra, jafn-
virði um 160 milljóna króna, af 
makedónskum kaupsýslumanni, 
sem var viðskiptafélagi Werners-
bræðranna Karls og Steingríms 
fyrir bankahrun. Málflutningur 
um skuldina fór fram fyrir Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær.

Í viðskiptum með makedónsku 
lyfsölukeðjuna Zegin árið 2006 
myndaðist krafa á manninn, 
Blagoj Mehandiziski, sem einnig 
er stór hluthafi í keðjunni. Mála-
reksturinn nú snýst einkum um 
það hvar rétt sé að höfða málið, á 
Íslandi, í Makedóníu eða Austur-
ríki, eins og sagði í gerðardóms-
ákvæði í upphaflegum samning-
um. - sh

160 milljóna skuld fyrir dóm:

Milestone í mál 
við Makedóna

Beðið skýrslu um Íran:

Lavrov segir 
árás mistök

Tekur á móti athugasemdum
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
Alþingis gefur almenningi kost á 
að senda athugasemdir við skýrslu 
forsætisnefndar um tillögur stjórn-
lagaráðs um breytingar á stjórnarskrá 
og við frumvarp um meðferð tillagna 
stjórnlagaráðs sem nefndin hefur nú 
til umfjöllunar. 

ALÞINGI

Hundur skemmdi úlpu
Hundur beit konu á miðjum aldri í 
handlegginn þegar hún var á göngu 
í íbúðahverfi í Hafnarfirði á föstudag. 
Konan hlaut óveruleg meiðsl en úlpa 
hennar skemmdist hins vegar. Eigandi 
hundsins féllst á að borga konunni 
skaðabætur vegna úlpunnar og skildu 
báðir aðilar sáttir að því loknu.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Er réttlætanlegt að sekta þá sem 
henda rusli á almannafæri?
Já 92,1%
  Nei 7,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Vilt þú að komið verði á snjó-
framleiðslukerfi á skíðasvæðum 
höfuðborgarsvæðisins?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

DANMÖRK Maður á fimmtugsaldri 
var dæmdur til fangelsisvistar í 
Vejle í Danmörku í gær fyrir að 
selja átta ára dóttur sína í kynlífs-
þrælkun. Þrír aðrir karlmenn voru 
dæmdir í sama máli. 

Á fréttavef Berlinske Tidende 
kemur fram að mennirnir hafi 
ýmist greitt föðurnum með fíkni-
efnum eða peningum fyrir kynlíf 
með dóttur hans. Maðurinn var 
dæmdur í rúmlega þriggja ára 
fangelsi. Hann var einnig ákærður 
fyrir að selja eldri dóttur sína sem 
er 15 ára, en var sýknaður. - sv

Danskur faðir dæmdur:

Leyfði nauðgun 
á dóttur sinni

KJÖRKASSINN



Því tíminn flýgur

FYRIR EYJU Í MIÐJU ATLANTSHAFINU 
ER ÖFLUGT LEIÐAKERFI EINFALDLEGA 
SPURNING UM LÍFSGÆÐI OG VERÐMÆTI. 
Við erum alltaf í kapphlaupi við tímann og viljum að fjárfestingar skili sem mestum arði. 
Leiðakerfi Icelandair Cargo er byggt upp til að mæta þörfum viðskiptavina okkar. 
Þess vegna fljúgum við til svo margra áfangastaða. 

Á hverjum einasta degi fljúgum við hjá Icelandair Cargo með vörur til og frá Íslandi.
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VEIÐI Gremju gætir nú meðal rjúpna-
veiðimanna vegna takmarkana sem 
ýmis sveitarfélög hafa sett á veiði-
mennskuna á þessu tímabili.

Menn sem hugðust ganga til 
rjúpna um síðustu helgi í nágrenni 
Hólmavíkur fréttu til dæmis á 
síðustu stundu að veiðilendurn-
ar hefðu skroppið verulega saman 
eftir að sveitarstjórnin samþykkti á 
fimmtudag í síðustu viku að banna 
veiðar í landi sveitarfélagsins.

Í Langanesbyggð hefur öllum 
heiðarvegum verið lokað tíma-
bundið. Samkvæmt upplýsingum 
frá skrifstofu sveitarfélagsins er 
það gert til þess að rjúpnaveiði-
menn aki ekki inn á vegina sem eru 
í viðkvæmu ásigkomulagi vegna 
aurbleytu. Skotveiðifélag Íslands, 
Skotvís, hefur gagnrýnt aðgerðir 
sveitarstjórnar Húnaþings vestra 
sem ákvað að selja veiðimönnum 

aðgang að afréttum „enn eitt árið“ 
eins og segir í yfirlýsingu félagsins.

Skotvís vitnar í lagabókstaf-
inn þar sem segir að allir íslensk-
ir ríkis borgarar og erlendir menn 
með lögheimili hérlendis megi 
veiða í almenningum, á afréttum 
utan landareigna lögbýla þar sem 
enginn geti sannað eignarrétt sinn 
til þeirra. Skotvís segir Húnaþing 
vestra neita að sýna gögn um eign-
arhald sitt.

„Viðbrögð sveitarfélagsins við 
kurteislegri beiðni Skotvís er því 
ekki hægt að túlka á annan veg en 
að um grófa aðför sé að ræða að 
rétti almennings til veiða og það ber 
að fordæma. Því hvetur Skotvís alla 
þá sem veiða á umræddum svæð-
um og lenda í útistöðum við meinta 
landeigendur að kalla sýslumann á 
vettvang,“ segir í yfirlýsingu félags-
ins.  - gar

Sveitarfélög bregða víða fæti fyrir rjúpnaveiðimenn:

Loka á veiðimennina

1. Hvaða hluti úr John Lennon var 
seldur dýrum dómum á dögunum?

2. Hvað heitir flutningaskipið sem 
dregið var til hafnar í Fáskrúðs-
firði?

3. Hver er fyrirliði danska hand-
knattleiksliðsins AG?

SVÖR: 

1. Jaxl, 2. Alma. 3. Arnór Atlason.

SJÁVARÚTVEGUR Jón Bjarnason, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra, hefur ákveðið í framhaldi 
af ráðgjöf Hafrannsóknastofnun-
arinnar að auka kvóta í íslenskri 
sumargotssíld um 40 þúsund tonn. 
Fyrr á þessu hausti var úthlutað 
fimm þúsund tonnum.

Rannsóknir Hafró við Suður- og 
Suðausturland sýna að síld þar er 
minna sýkt en síld við Vesturland 
og fullorðin síld er blönduð smá-
síld. Í ljósi þessa er ákveðið að til 
bráðabirgða verði veiði takmörkuð 
við Faxaflóa og Breiðafjörð.  - shá

Veiðar bannaðar fyrir austan:

Síldarkvótinn 
45 þúsund tonn

FÓLK Herdís Þorgeirsdóttir var 
endurkjörin forseti Evrópusam-
taka kvenlögfræðinga á aðalfundi 

samtakanna í 
Berlín í síðustu 
viku. Evrópu-
samtök kvenlög-
fræðinga voru 
stofnuð árið 
2000. Meðal 
stofnendanna 
var Cherie 
Booth Blair, 
eiginkona Tony 

Blair, fyrrver-
andi forsætisráðherra Bretlands. 
Herdís hefur gegnt formennsku í 
samtökunum síðan 2009.

Að þessu sinni var fundað í 
Mannréttindastofnun Þýskalands, 
en henni veitir forstöðu fyrrver-
andi varaforseti samtakanna, 
Beate Rudolp lagaprófessor.  - sh

Evrópskir kvenlögfræðingar:

Herdís endur-
kjörin forseti

HERDÍS 
ÞORGEIRSDÓTTIR

VEISTU SVARIÐ?

Akureyri
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Fyrirhuguð jarðgöng undir Vaðlaheiði

SAMGÖNGUR Steingrímur J. Sigfús-
son fjármálaráðherra segist viss 
um að Vaðlaheiðargöng muni verða 
sjálfbær og gerð þeirra komi ekki 
til með að varpa kostnaði á ríkis-
sjóð. Þetta sagði hann á opnum 
fundi í umhverfis- og samgöngu-
nefnd Alþingis í gær.

Á sama fundi sagði Ögmundur 
Jónasson innanríkisráðherra að 
alger lykilforsenda fyrir aðkomu 
ríkissjóðs væri að framkvæmdin 
stæði undir sér með notendagjöld-
um eins og vegatolli.

Áætlanir gera ráð fyrir því að 
kostnaður við gerð ganganna verði 
fjármagnaður með láni frá ríkinu 
til hlutafélagsins Vaðlaheiðarganga 
hf. en það er í eigu Vegagerðarinnar 
(51%) og Greiðrar leiðar ehf. (49%), 
en Greið leið er að mestu í eigu 
Akureyrarbæjar og KEA.

Að loknum framkvæmdum mun 
félagið endurfjármagna sig á mark-
aði og greiða skuld sína við ríkið. 

Aðspurður sagði Ögmundur að ef 
göngin hefðu ekki verið tekin út úr 
samgönguáætlun og sett í þetta sér-
tæka fjármögnun, væru þau ekki í 
forgangi. Sem dæmi um samgöngu-
framkvæmdir sem væru á undan í 
forgangsröð nefndi hann göng til 
Norðfjarðar og Dýrafjarðar auk 
samgöngubóta á sunnanverðum 
Vestfjörðum og til Vestmannaeyja.

Spurður hvort hann væri hlynnt-
ur gerð Vaðlaheiðaganga svaraði 
Ögmundur: „Ég er hlynntur því að 
bæta samgöngur á Norðurlandi. Ég 
tel að það yrði til góðs fyrir sam-
félagið og atvinnulífið til langs 
tíma, en ég er hlynntur því núna 
á tilteknum forsendum. Það er, að 
framkvæmdin sé fjármögnuð með 
notendagjöldum, ekki með aðkomu 
ríkissjóðs. Það eru skýr skilyrði.“

Skiptar skoðanir voru um for-
sendur við kostnaðinn. Þór Saari, 
þingmaður Hreyfingarinnar, sagði 

að forsendurnar myndu ekki stand-
ast og göngin yrðu aldrei sjálfbær. 
Kostnaður myndi því lenda á ríkinu.

Félag íslenskra bifreiðaeigenda  
(FÍB) var sömuleiðis á þeirri skoð-
un og taldi of marga óvissuþætti 
í áætluninni. Þá væri áætlun of 
bjartsýn þar sem gert er ráð fyrir 
að 90% umferðar færu um göng-
in þrátt fyrir að vegastytting væri 
ekki nema 16 kílómetrar miðað við 
akstur um Víkurskarð.

Kallaði framkvæmdastjóri FÍB, 
sem sat fyrir svörum með öðrum 
hagsmunaaðilum, eftir óháðri 
úttekt. Fjármálaráðherra sagðist 
hins vegar treysta forsendunum, 
sem væru að hans mati varkárar.

„Það er okkar mat að þessar for-
sendur séu eins traustar og þær geta 
orðið. Þær eru byggðar á mjög var-
færnum spám um aukningu umferð-
ar og ekki tekið með í reikninginn 
möguleikar líkt og líklegar stór-
framkvæmdir í Þingeyjarsýslum á 
næstu árum.“

Steingrímur sagði að óvissuþætt-
ir myndu sennilega falla í jákvæða 
átt og ekkert sé því til fyrirstöðu að 
ljúka fjármögnunarsamningi vegna 
framkvæmdarinnar. Vonandi feng-
ist heimild frá þingi til að klára fjár-
mögnunarsamning á næstu vikum.

 thorgils@frettabladid.is

Sjálfbærni er 
lykilatriðið
Ráðherrar og hagsmunaaðilar á þingnefndarfundi 
um Vaðlaheiðargöng. Innanríkisráðherra segir 
göngin ekki hafa verið framarlega í forgangsröð. 
Fjármálaráðherra bjartsýnn á að göngin beri sig.

■ Áætlanir gera ráð fyrir að kostn-
aður við göngin verði 11 milljarðar 
króna með virðisaukaskatti.

■ Veggjald verði rétt undir 1.000 
krónum og hægt verði að greiða 
göngin upp á 25 til 30 árum.

■ Vegstytting á hringveginum 
verður 16 kílómetrar og elds-
neytissparnaður gæti numið um 
300 til 500 krónum í hverri ferð.

Um göngin:

JAFNRÉTTISMÁL Kærunefnd jafn-
réttismála hefur vísað frá máli 
tvítugs starfsmanns Hagkaups á 
Akureyri sem kærði stéttarfélag-
ið VR og fjölda verslana fyrir 
átak gegn kynbundnum launa-
mun.

Átakið snerist um að VR hvatti 
fyrirtæki til að veita konum tíu 
prósenta afslátt af vörum og þjón-
ustu í eina viku, til að vega upp á 
móti kynbundnum launamun, sem 
einnig mælist um tíu prósent.

Meðal þeirra fyrirtækja sem 
brugðust við áskoruninni var 
Hagkaup.

Starfsmaðurinn var ósáttur við 
þessa viðskiptahætti og taldi að 
með þeim væri brotið gegn lögum 
um jafnan rétt kvenna og karla, 
enda væri ólöglegt að mismuna 
viðskiptavinum eftir kyni.

Í niðurstöðu kærunefndarinnar 
er ekki tekin efnisleg afstaða til 
málsins, heldur því vísað frá með 
þeim rökum að  maðurinn eigi ekki 
einstaklingsbundna og lögvarða 
hagsmuni af úrlausn málsins.

Í nefndinni eiga sæti hæstarétt-
arlögmennirnir Erla S. Árnadótt-
ir, Björn L. Bergsson og Þórey S. 
Þórðardóttir.  - sh

Kærunefnd jafnréttismála tekur ekki afstöðu til kæru vegna launamunarátaks VR:

Máli Hagkaupsstarfsmanns vísað frá

ÓLÍKT VERÐ Karlar og konur greiddu ekki 
það sama fyrir svona lambalæri í eina 
viku í september. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FAGLEG RÁÐGJÖF OG 
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu 
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreiningu með  
hinum byltingarkennda Xsensor Medical Pro búnaði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?
 Vaknarðu oft með verki í mjöðm?
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?
 Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
   ·  hryggskekkju
   ·  brjósklos
   ·  samföllnum hryggjaliðum
   ·  spengdum hryggjaliðum
   ·  gigt, til dæmis:
   ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUM

Vertu örugg/ur. 

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

ROYAL OG CLASSIC 
Hágæða fjölstillanleg 
rafmagnsrúm 
á 20% afslætti.

12 mánaða vaxtalaus VISA / EURO greiðsludreifingu

Smíðum 

rafmagnsrúm 

í öllum stærðum!

A F S L Á T TA R D A G A R

A F S L Á T TA R D A G A R

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í ÖLLUM STÆRÐUM
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Styrkirr vveegna 
náámmskoossttnnaððarr oogg
vverrkkffæra- ogg tækjakauuppa
ffaattlaðss ffóólks
Kópavooggsbær vevekukur athygli á rétti fófólklks til aðð s sækja umm 
styrki s skv. 27.. ggrein lagaga u umm mámálefni fatltlaða s fólkks.

Bænnum err heimiltlt aað veita styrk til greiieiðsð lu námámskosttn- 
aðaar sem  ekki ererr greiddur r sasamkmkvæmt ákvkvvæðæ umm a nnarrra 
lagga, endda teljijisst námiðð hafa gildii ses m hææffing eðða 
enndurhææfing.. EEinnig eer heiei imiltlt a ð vveita þeeiim semm eru
188 ára oog eldrri styrk ttil veerkkfæfæraa- ogg tækjaakkaupa vegnaa 
heeimavinnnu eððaða sjálfststæðrararr ststarfseemi, endndda teljiist 
staarfsemmini  haffa aa gildi seem m félagsleegg hæfinngg eða eendur- 
hææfif ng seem miðði ii aða  því að ð auððvelda föttluluuðu fóllki að skskapa 
sér aatvinnuu.

Umsóknknir skululu b erast á þaþ r titill gerðu eyðuðublaði ásásamt
greinargere ð til þjónónusu tuvers Kópavogogsbsbæjar, Faannnborg 2,, 
20200 Kópavoogug r. Eyðubbllaðiðiðð mámá n náálgast í þjóónunustuveri 
Kóópap vogsbæjaarr eðe a á vef bæjarins, kopapavvogur.is.

UmU sóknknara frestur 
err t til og meeð ð 21. nóvember 2011.

UMHVERFISMÁL Forsvarsmenn Vest-
mannaeyjabæjar hafna því að 
sveitarfélaginu beri að greiða háar 
dagsektir sem Umhverfisstofnun 
(UMST) hefur lagt á vegna ófull-
nægjandi mengunarvarna Sorp-
orkustöðvar Vestmannaeyja. Dag-
sektirnar, á bilinu 25 til 50 þúsund á 
dag, hafa reiknast síðan 1. júlí. 

Ólafur Þór Snorrason, fram-
kvæmdastjóri umhverfis- og fram-
kvæmdasviðs Vestmannaeyjabæjar, 
segir að sveitarfélagið hafi uppfyllt 
kröfur UMST áður en dagsektir 
byrjuðu að reiknast. Í ákvörðunar-
orðum stofnunarinnar í bréfi um 
dagsektir og takmörkun á starfs-
leyfi hafi aðeins verið tiltekið að 
magn ryks í útblæstri skuli vera 
innan losunarmarka starfsleyfis. 
Því hafi verið fullnægt. Sektirnar 
snúi því að mengun í úrgangsvatni 
sem ekkert sé minnst á í ákvörðun-
arorðunum þar sem sveitarfélaginu 
er gert að greiða dagsektir.

Tekið skal fram að í sama bréfi 
UMST er nákvæmlega farið yfir 
alla mengunarþætti, þar á meðal 
í niðurstöðukafla um þvingunar-
úrræði. Annað álitaefni er til hversu 
margra daga dagsektirnar eigi að 
ná. Ólafur Þór segir að stöðin sé 
aðeins í gangi nokkra daga í mán-
uði og dagsektirnar geti aðeins náð 
til þeirra. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
UMST stendur ákvörðun stofnunar-

innar um dagsektir, en verið er að 
yfirfara rök sveitarfélagsins fyrir 
því að sektirnar skuli falla niður. 
Haldi rök UMST ber sveitarfélaginu 
að greiða sekt sem nemur í dag um 
4,4 milljónum króna, að því er næst 
verður komist. Sektarupphæðin er 
núna 40 þúsund krónur á dag en var 
lægst 25 þúsund í 61 dag í sumar en 
hæst 50 þúsund í tíu daga.  

Sorpbrennslan í Eyjum starfaði 
árum saman án þess að uppfylla 
skilyrði starfsleyfis um mengunar-
varnir. Allt frá því árið 2004 sýndu 
mælingar að magn ryks í útblæstri 
var langt yfir leyfilegum losunar-

mörkum. Það sama átti við um 
mengun í úrgangsvatni. 

Í byrjun árs 2011 sendi UMST 
Vestmannaeyjabæ bréf um að 
til stæði að svipta sorpbrennsl-
una starfsleyfi, enda var bærinn 
áminntur í maí árið áður og úrbóta 
krafist. UMST ákvarðaði síðan í maí 
að leggja dagsektir á sveitarfélagið 
frá 1. júní [frestað til 1. júlí] til 1. 
desember. 

Á undanförnum mánuðum hefur 
rykmengun náðst niður í skekkju-
mörk starfsleyfis og því grundvall-
ast dagsektir á mengun í úrgangs-
vatni.  svavar@frettabladid.is

Deila um dagsektir
Vestmannaeyjabær neitar að greiða milljóna króna dagsektir sem Umhverfis-
stofnun hefur lagt á vegna mengunar frá sorpbrennslustöðinni í Eyjum.

BRENNT Umhverfisstofnun hefur lengi krafist úrbóta í mengunarmálum í Eyjum. Því 
hefur nú verið mætt undir hótunum um sviptingu starfsleyfis. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

PARÍS, AP Hryðjuverkamaðurinn 
Carlos, einnig þekktur sem Sjak-
alinn, kom fyrir dóm í París í gær 
þar sem hann er ákærður fyrir að 
hafa skipulagt sprengjuárásir sem 
kostuðu 11 manns lífið á árunum 
1982 og 1983. Um 140 særðust í 
árásunum.

Hann var nokkuð keikur fyrir 
dómi, brosti og neitaði sök í mál-
unum sem á hann voru borin.

Carlos er einn af nafntoguð-
ustu hryðjuverkamönnum heims 
og hefur sjálfur sagst hafa valdið 
dauða tuga manna í árásum sínum 
á áttunda og níunda áratugnum.

Carlos er nú 62ja ára gamall og 

hefur setið í fangelsi í Frakklandi 
frá árinu 1994, fyrir að myrða tvo 
franska útsendara og líbískan upp-
ljóstrara.

Þrátt fyrir lífstíðardóm gæti 
Carlos losnað eftir 30 ára afplán-
un. Það kemur þó ekki til þess ef 
hann verður sakfelldur í yfirstand-
andi máli, en það fæli í sér annan 
lífstíðardóm.

Carlos, sem er fæddur í Vene-
súela, komst í samband við fjöl-
miðla í aðdraganda réttarhaldsins 
og sagði í viðtali að hann ætlaði sér 
að berjast gegn ásökununum.

Dómur ætti að liggja fyrir eftir 
um sex vikur.  - þj

Þekktur hryðjuverkamaður enn á ný í sviðsljósinu:

Sjakalinn neitar sök

NEITAR SEKT Hryðjuverkamaðurinn Carlos kom fyrir rétt í Frakklandi í gær og bar sig 
nokkuð vel.  NORDICPHOTOS/AFP

ÍTALÍA Vaxandi þrýstingur er á 
Silvio Berlusconi að hann segi af 
sér sem forsætisráðherra Ítalíu. 
Sjálfur harðneitaði hann í gær full-
yrðingum blaðamanna um að hann 
ætli að segja af sér á næstunni. 

Á leiðtogafundi G20-ríkjanna í 
síðustu viku átti Berlusconi ekki 
annars úrkosta en að biðja Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn um að hafa eftir-
lit með aðhaldsaðgerðum á Ítalíu. 
Þetta hefur hann varla átt auðvelt 
með að gera, meðal annars í ljósi 
þess að Ítalía er þriðja stærsta hag-
kerfi evrusvæðisins og ætti því að 
vera meðal forysturíkja þess.

Mörgum virðist sem Berlusconi 
sé sjálfur orðinn eitt helsta vanda-
mál ítalskra efnahagsmála, ekki 
síst vegna þess að hann nýtur ekki 
lengur óskoraðs stuðnings innan 
ríkisstjórnarinnar til að hrinda 
þeim umbótaáformum, sem hann 
hefur lofað, í framkvæmd. 

Áhyggjur annarra leiðtoga á 
evrusvæðinu snúast einkum um 
það hvort Ítalir muni ráða við að 
greiða afborganir af ríkisskuld-
um, sem nema orðið 1.900 millj-
örðum evra, en sú fjárhæð sam-
svarar 302.000 milljörðum króna.
 - gb

Vaxandi þrýstingur á Silvio Berlusconi, forsætisráðherra Ítalíu, að hann segi af sér:

Harðneitar því að vera á förum

SILVIO BERLUSCONI Forsætisráðherra 
Ítalíu á leiðtogafundi G20-ríkjanna í 
síðustu viku. NORDICPHOTOS/AFP

NÍKARAGVA Daniel Ortega var 
um helgina endurkosinn forseti 
landsins með miklum meirihluta, 
ef marka mátti fyrstu tölur.

Ortega var leiðtogi Sandinista-
hreyfingarinnar, sem gerði bylt-
ingu árið 1979 og steypti einræð-
isherranum Anastasio Somoza af 
stóli. Ortega var forseti frá 1985 
til 1990, og síðan aftur frá 2007.

Ásakanir dóttur hans um lang-
varandi kynferðislegt ofbeldi, 
sem hún segir hann hafa beitt sig, 
virðast ekki hafa haft mikil áhrif 
á kjósendur. - gb

Forsetakosningar í Níkaragva:

Ortega endur-
kjörinn forseti

FLÓÐ Í FENEYJUM Kona rær á kajak yfir 
Markúsartorgið í Feneyjum, þar sem 
háflæði og hvassviðri valda miklum 
flóðum í borginni. NORDICPHOTOS/AFP
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LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Borgar-
nesi rannsakar nú meintan þjófn-
að á hrútlambi í Skorradal fyrr í 
haust. Í síðustu viku barst til-
kynning um að lambið væri 
mögulega að finna í girðingu rétt 
utan við Akranes. 

„Það var nýbúið að endurmarka 
lambið. Fróðir menn töldu sig 
þekkja gamla markið þar undir 
og lambinu hefur verið skilað 
til þess sem tilkynnti um málið 
í upphafi,“ segir Theódór Þórð-
arson, yfirlögregluþjónn hjá lög-
reglunni í Borgarnesi. 

Hann segir eiganda fjárins í 
girðingunni sem er frístunda-
bóndi ekki hafa gefið haldbærar 
skýringar á því hvernig lambið 
komst til hans.

Ólafur Dýrmundsson, ráðu-
nautur hjá Bændasamtökum 
Íslands, segir að á undanförn-
um árum hafi verið upplýst um 
fáeina sauðaþjófnaði auk þess 
sem grunsemdir hafi vaknað 
um sauðaþjófnaði vegna lélegra 
heimta á haustin. 

„Ég man hins vegar ekki eftir 
máli sem hefur endað með dómi 

jafnvel þótt það hafi verið upp-
lýst. Sammerkt með þessum 
málum er að menn hafa ekki 
treyst sér til þess að kæra þar 
sem um nágranna hefur verið 
að ræða. En það eru dæmi um að 
menn hafi náð sáttum um bætur.“

Það er mat Ólafs að taka eigi 
hart á sauðaþjófnaði. „Öll afskipti 
af búfé og dýrum varða við dýra-
velferð. Ef mál verða kærð á 
lögregla að taka þau alvarlega. 
Skýrslutaka lögreglu verður að 
vera vönduð þannig að skýrsla 
haldi vatni.“ - ibs

Lögreglan í Borgarnesi rannsakar meintan sauðaþjófnað frístundabónda frá bónda í Skorradal:

Lögreglumenn fundu endurmarkað lamb

SAUÐFÉ Bændur treysta sér sjaldan til 
að kæra sauðaþjófnað. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HVERAGERÐI Uppblásanlegt íþróttahús 
mun rísa í bænum.

SVEITARFÉLÖG Fyrirhugað æfinga-
hús við Grýluvöll í Hveragerði 
veldur enn deilum í bæjarráðinu 
þar. Meirihluti Sjálfstæðisflokks 
hefur ákveðið að bjóða út fram-
kvæmdina. Um er að ræða upp-
blásanlegt hús.

„Uppblásið æfingahús inni í Dal 
er ekki skynsamlegasta aðferð-
in við nauðsynlega uppbyggingu 
íþróttamannvirkja í Hveragerði,“ 
sagði fulltrúi minnihluta A-listans 
sem kvað fjárfestinguna óarðbæra 
og greiddi atkvæði gegn henni. 
Fulltrúar meirihlutans sögðu 
ágreininginn snúast um útfærslu: 
„Á því höfum við skilning en undr-
umst samt ómálefnalegt orðfæri 
og orðhengilshátt í umræðunni.“  
 - gar

Deila um uppblásið hús:

Ásakanir um 
orðhengilshátt

SVÍÞJÓÐ Kona sem var á bótum 
vegna bakveiki bar sjálf hundruð 
bjórdósa úr farangursgeymslu 
rútu sem hún hafði ferðast með 
ásamt öðrum bótaþegum til þess 
að kaupa ódýrt áfengi í Þýska-
landi. Þetta gerði konan fyrir 
framan tollverði og starfsmenn 
sænsku sjúkratrygginganna sem 
tóku þátt í skoðun tollsins í Hels-
ingborg í tvo daga í októberlok.

Auk konunnar voru sex aðrir 
farþegar á bótum vegna veikinda 
og atvinnuleysis. Áfengið sem 
þeir fluttu til Svíþjóðar vó 3.000 
kg. Af 94 sem skoðaðir voru þessa 
tvo daga voru 43 á einhvers konar 
bótum frá sjúkratryggingum. - ibs

Afhjúpuð í tollinum:

Bakveik á bót-
um bar hundr-
uð bjórdósa

NOREGUR Karlmaður var nýlega 
dæmdur í ellefu ára fangelsi í 
Noregi fyrir að taka þátt í smygli 
á tæpum níu kílóum af heróíni frá 
Svíþjóð árið 2009.

Málið vekur athygli þar sem 
þau sem stóðu að innflutningn-
um höfðu áður smyglað efnunum 
inn til Noregs, en þá óttuðust þau 
að lögreglan væri á eftir þeim og 
flúðu aftur til Svíþjóðar, segir í 
Aftenposten. Þau reyndu aftur 
viku síðar og keyrðu þá fáfarna 
sveitavegi og villtust nokkrum 
sinnum en komust þó á áfangastað 
í bænum Sarpsborg í Noregi. Þar 
voru þau handtekin síðar um dag-
inn. Hinir sakborningarnir höfðu 
fengið allt upp í 12 ára dóm.  - þj

Seinheppnir brotamenn:

Smygluðu sama 
dópinu tvisvar

HITTUST Á FÓRNARHÁTÍÐ Þessir ungu 
piltar heilsast að loknum morgunbæn-
um á fórnarhátíð múslima í Kolkata á 
Indlandi. NORDICPHOTOS/AFP
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HALLDÓR

Börn eiga að njóta þess að vera börn 
og barnæskan á að vera áhyggjulaus 

tími. Það eru þó allt of margir sem upp-
lifa þá tíma ekki jákvæða. Fjölmiðlar 
hafa verið ötulir við að segja frá tilvik-
um þar sem einelti hefur varanleg áhrif 
á framtíð þeirra barna sem fyrir því 
verða.

Eftir að hafa fengið ábendingar frá 
börnum og unglingum um að einelti sé 
þungt og fráhrindandi hugtak hefur 
umboðsmaður barna ákveðið að nálgast 
þetta vandamál með því að leggja áherslu 
á vináttu og samkennd. Einelti getur 
bæði verið orsök og afleiðing ýmissa 
vandamála en með því að bæta brag 
skólans sem og samfélagsins í heild og 
leggja áherslu á vináttu og kærleika fyrir 
náunganum er hægt að vinna gegn einelti 
og vinaleysi og bæta líðan almennt. 

Undanfarnar vikur og mánuði hefur 
umboðsmaður barna farið í grunnskóla 
landsins og vakið athygli á mikilvægi 
vináttu og samkenndar. Virðing fyrir 
mannhelgi og samlíðan eru hlutir sem 
allir ættu að tileinka sér. Ábyrgð foreldra 
skiptir vissulega miklu máli þegar kemur 
að því að kenna börnum þessar dyggðir 
en það er einnig mikilvægt að samfélagið 
í heild sinni leggi sitt af mörkum til að 

þjálfa jákvæð samskipti og að fullorðnir 
séu börnum góðar fyrirmyndir. Það er 
einnig mikilvægt að brýna fyrir börnum 
að þau gæti þess að taka ekki þátt í því að 
koma illa fram við aðra og að þau láti vita 
þegar eitthvað er gert eða sagt sem skað-
ar eða særir einhvern. 

Það er auðvitað aldrei hægt að gera 
þá kröfu um að allir verði bestu vinir 
en bara það eitt að geta sýnt það að við 
berum virðingu fyrir hvert öðru getur 
haft mikil áhrif. Að heilsa einhverjum 
sem er oft einn getur verið nóg til að 
bjarga deginum fyrir viðkomandi. 

Með því að koma fram við aðra af virð-
ingu og samkennd og umfram allt að tala 
ekki niðrandi um annað fólk verðum við 
að betri fyrirmyndum fyrir börnin okkar. 
Þannig getum við stuðlað að góðu og heil-
brigðu samfélagi. 

Verum vinir
Samfélags-
mál

Eðvald Einar 
Stefánsson
sérfræðingur hjá 
umboðsmanni 
barna

Að heilsa einhverjum 
sem er oft einn getur 

verið nóg til að bjarga deginum 
fyrir viðkomandi.

A
ðstaða til íþróttaiðkunar á Íslandi hefur tekið 
gríðarlegum stakkaskiptum á undanförnum 
árum. Ný fjölnota íþróttahús og gervigrasvellir 
sem nota má allt árið hafa komið til sögu í fjölda-
mörgum sveitarfélögum. Þetta hefur komið öllum 

íþróttaiðkendum til góða, ekki sízt börnum og unglingum.
     Þótt mörg þessara mannvirkja hafi risið í samstarfi íþróttafélaga 
og sveitarfélaga hafa skattgreiðendur borið mest af kostnaðinum 
og glæsileg uppbygging íþróttamannvirkja á sinn þátt í fjárhags-

stöðu margra sveitarfélaga, sem 
er ekki alveg eins glæsileg.

Stundum hefur verið gagnrýnt 
hversu miklu fé hefur verið varið 
til íþróttamannvirkja, til dæmis 
í samanburði við menningarhús. 
Ábendingar um að stjórnmála-
menn séu líklegir til að beita sér 
fyrir háum fjárframlögum til 

íþróttamannvirkja vegna þess hvað íþróttafélög séu gagnlegir bak-
hjarlar í prófkjörs- og kosningabaráttu eru heldur ekki út í bláinn.

Ef marka má áfangaskýrslu starfshóps sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu, sem var falið að skoða breytingar á rekstri íþrótta-
mannvirkja, hefur verið farið fram með meira kappi en forsjá í 
uppbyggingunni. Niðurstaða starfshópsins er sú að í Kópavogi sé 
„mikil umframafkastageta fyrir hópíþróttir“, enda voru bæjaryfir-
völd þar í bæ stórtækust í uppbyggingunni í góðærinu.

Starfshópurinn leggur til að íþróttamannvirkin í Kópavogi verði 
fullnýtt áður en ráðizt verði í byggingu fleiri íþróttahúsa og -valla á 
höfuðborgarsvæðinu. Í því skyni verði meðal annars komið á sam-
ræmdri gjaldskrá á milli sveitarfélaganna þannig að þau geti leigt 
tíma í íþróttamannvirkjum sín á milli, komið verði upp gagnabanka 
um áhöld og tæki sem leigja megi á milli íþróttahúsa svo ekki þurfi 
að kaupa margt af hverju og tekið verði upp sameiginlegt kerfi til 
að fylgjast með nýtingu og aðsókn í íþróttamannvirkjum sveitar-
félaganna. Þá er lagt til að skoðaðir verði möguleikar á sameigin-
legum innkaupum og útboðum. 

Loks leggur starfshópurinn til að staðsetning dýrustu mannvirkj-
anna, með mesta afkastagetu, verði framvegis ákveðin í samvinnu 
sveitarfélaganna til að tryggja sem bezta nýtingu til framtíðar.

Allt hljómar þetta býsna skynsamlega. Það hljóta að vera hags-
munir skattgreiðenda að sveitarfélögin vinni saman og samnýti dýr 
mannvirki. Þáttur í því er það sem starfshópurinn leggur líka til; 
að nýta megi frístunda- og íþróttastyrki í einu sveitarfélagi til að 
stunda íþróttir í öðru. Hópurinn bendir á að börn og unglingar þurfi 
oft að ferðast um langan veg til að stunda íþróttir eða tómstundir 
í eigin sveitarfélagi, þótt stutt sé í íþróttamannvirki í nágranna-
sveitarfélagi. Í slíku fyrirkomulagi er auðvitað ekkert vit.

Nú þegar harðnar á dalnum þurfa sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu, sem að mörgu leyti eru runnin saman í eina samfellda 
borg, að sýna vilja til samstarfs og samnýtingar dýrra fjárfestinga. 
Það á ekki eingöngu við um íþróttamannvirkin.

Skynsamlegar tillögur um samnýtingu íþrótta-
mannvirkja á höfuðborgarsvæðinu.

Aðeins of glæsileg 
uppbygging

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Maður að meiri
Birni Bjarnasyni var stundum legið á 
hálsi fyrir að bíta sig fastan í ákveðna 
skoðun og hvika í engu frá henni, 
óháð rökum. Þá kenningu hefur 
hann nú afsannað rækilega. Björn 
ritaði nýlega færslu á bloggi sínu þar 
sem hann bar saman almennings-
samgöngur í Brussel og Berlín og 
komst að þeirri niðurstöðu að 
Brussel hefði vinninginn. Nú 
hefur Björn hins vegar dvalið 
í viku í Berlín og breytt um 
skoðun. „Mér er ljúft að 
draga til baka efasemdir 
mínar um ágæti almenn-
ingssamgangna í Berlín. 
Þær byggðust á hreinni 

vanþekkingu. Kerfið er til mikillar 
fyrirmyndar eins og ég hef sannreynt 
á einni viku.“ Björn er maður að 
meiri fyrir vikið og mættu margir taka 
hann sér til fyrirmyndar.

Endurvinnsla hugmynda
Lilja Mósesdóttir hyggur á stofnun 
nýs flokks. Það ætti að ríma við 
ákall margra um endurnýjun á 

flokkakerfinu. Lilja hyggst 
hins vegar ekki koma 
fram með nýjar hug-
myndir og gildi, heldur 
endurvinna ákveðnar 

hugmyndir gömlu 
flokkanna.

Kristilegi samvinnuum-
hverfisjafnaðarflokkurinn
Og áhugavert er að sjá hvað Lilja 
velur. Frá Sjálfstæðisflokknum 
réttlæti „sem er svona kristilegt“, 
frá Framsókn valddreifingu, ekki 
S-hópsins og SÍS heldur allt aftur í 
upphaf samvinnuhreyfingarinnar, frá 
Alþýðuflokknum jöfnuð og frá Vinstri 
grænum sjálfbærni. Þarna virðist 

þróun íslenskra stjórnmálahug-
mynda á þessari og síðustu öld 
birtast í nýja flokknum, sem 
gæti fengið heitið Kristilegi 
samvinnuumhverfisjafnaðar-
flokkurinn. Nú vantar bara lógó.
 kolbeinn@frettabladid.is
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Náttúruvörur úr íslenskri ætihvönn

Mikið mál? Minna mál 
með SagaPro

www.sagamedica.is

Tíð næturþvaglát eru 
heilmikið mál fyrir marga 
karlmenn. SagaPro er 
náttúruvara úr íslenskri 
ætihvönn ætluð þeim sem 
eiga við þetta vandamál að 
etja. Með SagaPro fækkar 
næturferðum á salernið og 
þar með færðu betri hvíld.
   

SagaPro fæst í heilsuvöruverslunum, apótekum, 
stórmörkuðum og Fríhöfninni.

Bloggarar og álitsgjafar um 
um stjórnmál og viðskipta-

líf hér og þar, geta þess ekki 
endilega hvar þeir sjálfir standa 
í pólitík og hvers vegna. Í mörg-
um tilvikum er það á allra vit-
orði, en ekki alltaf. Til eru þeir 
sem trúa því í einlægni að þeir 
séu hlutlausir í málflutningi, 
af því að þeir eru ekki flokks-
bundnir. 

Eftir því sem ég best vissi þá 
var ég á sínum tíma eini flokks-
bundni blaðamaðurinn á Vísi 
auk ritstjórans. Við vorum bæði 
sjálfstæðismenn og það var ekk-
ert leyndarmál. Til þess var 
stundum vitnað í léttum tón, 
þegar ég var send í verkefni 
tengd pólitík. Fréttastjórinn 
minn, góður félagi og fínn blaða-
maður, var fyrrverandi fram-
sóknarmaður. Hann hafði ekki 
verið sáttur við pólitíkina þar og 
stofnaði því Möðruvallarhreyf-
inguna, ásamt félögum sínum. 
Engum datt í hug að hann þyrfti 
að vara sig í pólitískri umfjöll-
un, né aðrir félagar mínir sem 
vissulega höfðu sínar skoðan-
ir, rétt eins og ég og lágu ekki 
á þeim. Sem betur fer. Það var 
bara Sjálfstæðisflokkurinn sem 
þurfti að vara sig á.

Séra Friðrik
Fyrir margt löngu spurði ég 
vísan mann sem kominn var 
til ára sinna, hvort hann hefði 

skýringu á því hvers vegna Sjálf-
stæðisflokkurinn væri jafn öfl-
ugur og raun bæri vitni, önd-
vert við flesta svokallaða hægri 
flokka í nágrannalöndunum. 
Hann svaraði því til, að það 
mætti að miklu leyti rekja til 
séra Friðriks Friðrikssonar, sem 
fæddist 1868 og lést í mars 1961. 
Sr. Friðrik hefði gjörbreytt lífi 
æskufólks hér á landi á sínum 
tíma. Komið að stofnun KFUM 
og KFUK, sem og hvers kyns 
íþróttum og útivist fyrir uppvax-
andi kynslóð hér á landi: Knatt-
spyrnufélaganna Vals og Hauka, 
Skátafélagsins Væringja og 
Karlakór KFUM sem síðar varð 
Karlakórinn Fóstbræður. 

„Æskufólk tók þessu opnum 
örmum. Allir voru hjá séra Frið-
rik, bæði í íþróttum og kristilegu 
starfi,“ sagði maðurinn við mig, 
„og þar voru allir jafnir. Þegar 
þeir uxu úr grasi dreifðust þeir 
um samfélagið. Karlarnir á 
bryggjunni voru kannski vinir 
og félagar forstjórans og skip-
stjóranna. Milli þeirra var ekki 
stéttaskipting. Þeir skildu orðin: 
„Stétt með stétt“ sínum skiln-
ingi. Þetta skaut rótum áður en 
verkalýðshreyfingin og vinstri-
mennskan varð jafn öflug og 
síðar varð,“ sagði maðurinn.

Ekki veit ég hvort þessi tilgáta 
viðmælanda míns er rétt, en hún 
er óneitanlega rökrétt.

Venjulega fólkið
Ef allt talið um sjálfstæðismenn 
sem auðkýfinga og eignajöfra 
hefði við rök að styðjast, væri 
þjóðin í góðum málum. Hins 
vegar er ástæðulaust að furða 
sig á því að öflugir athafnamenn 
kjósi stjórnmálaflokk sem þekk-
ir lögmál atvinnulífsins og hefur 
á stefnuskrá sinni að greiða 

fyrir framkvæmdum, fremur en 
leggja stein í götu þeirra. 

En burðarásinn í Sjálfstæðis-
flokknum er venjulega fólkið. 
Fólkið sem virðir lög og reglur, 
greiðir sína skatta og skyldur, og 
vill fá að vera í friði. Fólkið sem 

vill í framhaldi af því hafa frelsi 
til athafna án afskipta ríkisins. 
Fólkið sem hefði safnast saman 
á Austurvelli vikum saman 
öskureitt með hávaða, trumbu-
slátt og ávirðingar, ef það væri 
ekki nákvæmlega þetta: Venju-

lega fólkið. Eins og við vitum þá 
eru alls staðar skrýtnar skrúfur 
inn á milli. Líka í Sjálfstæðis-
flokknum. Annað væri undar-
legt. 

En stjórnmálaflokkur sem er 
sprottinn úr jarðvegi samstöð-
unnar, flokkur sem velur sér að 
starfa með fyrirheit eins og stétt 
með stétt, allir jafnir, vinnum 
saman, og frelsi einstaklingsins 
til orða og athafna, er býsna vel 
nestaður.

Leiðtogar hans bera mikla 
ábyrgð.

Um sjálfstæðismenn og flokkinn
Jónína 
Michaelsdóttir
blaðamaður

Í DAG
Milli þeirra var ekki stéttaskipting. Þeir 
skildu orðin: „Stétt með stétt“ sínum 
skilningi.

Fjarar undan 
litlum gjaldmiðlum

Mikið hefur verið ritað og 
rætt um gjaldeyrismál 

að undanförnu. Ástæðan er sú 
að það hriktir í undirstöðum 
efnahagskerfis heimsins og 
menn eru ekki sammála hvert 
stefnir. Undirritaður skrifaði 
stutta grein í Fréttablaðið fyrir 
skömmu þar sem ég benti á þá 
staðreynd að jafnvel öflugir 
gjaldmiðlar eins og svissneski 
frankinn eiga undir högg að 
sækja.

Skúli Sveinsson lögfræðingur 
sá ástæðu til að svara þessari 
grein minni og taldi mig vera að 
lofsyngja evruna. Ekki veit ég 
hvernig hann les það út úr grein 
minni því ég bendi einungis á 
þá staðreynd að svissnesk yfir-
völd telja sig ekki geta lengur 
haldið úti sjálfstæðum gjald-
miðli. Því hafi þeir ákveðið að 
tengja gjaldmiðil sinn við evr-
una til að tryggja samkeppnis-
hæfni landsins. Hins vegar dreg 
ég enga dul á það að ég tel að 
hag okkar Íslendinga væri betur 
borgið með evru en með núver-
andi fyrirkomulagi. Ég er líka 
þess fullviss að evran mun lifa 
þessar hremmingar af og verða 
sterkari gjaldmiðill fyrir vikið.

Sparsemi og fyrirhyggja 
Svisslendinga er á margan hátt 
til fyrirmyndar enda þekki ég 
það af eigin raun eftir að hafa 
búið þar í landi. Nú hafa sviss-
nesk yfirvöld hins vegar komist 
að þeirri niðurstöðu að breyta 
þurfi um stefnu því gamlar 
aðferðir dugi ekki í samþættu 

alþjóðlegu hagkerfi. Þess vegna 
er það dálítið skondið að Skúli 
vilji að við tökum upp gamlar 
aðferðir Svisslendinga að safna 
gríðarmiklum innlendum sparn-
aði til að standa við bakið á inn-
lendum gjaldmiðli.

Ekki þannig að ég hafi neitt 
á móti innlendum sparnaði en 
það er gríðarlega dýrt að halda 
úti stórum gjaldeyrisvarasjóði. 
Þar með værum við að binda 
mikla fjármuni sem væri betur 

varið til að byggja upp inn-
lent atvinnulíf. Hin leiðin er að 
sækja um aðild að Evrópusam-
bandinu og taka upp evru í kjöl-
farið. Þar með kæmumst við í 
skjól evrópska seðlabankans og 
nytum góðs af gjaldeyrisvara-
sjóði hans. 

Ýmsir hagfræðingar hafa 
spáð því að innan ekki margra 
áratuga verði einungis nokkrir 
gjaldmiðlar í gangi í heiminum. 
Þegar eru þreifingar í gangi 
varðandi aukið samstarf ríkja 
í S-Ameríku í efnahagsmálum 
og einnig ríkja í SA-Asíu. Of 
snemmt er að spá um hve náið 
þetta samstarf verður en mér 
finnst ekki líklegt að íslensk 
króna verði ein af þeim myntum 
sem verði ofan á þegar gjald-
miðlar framtíðarinnar munu 
þróast á næstu áratugum.

Gjaldmiðlar

Andrés 
Pétursson
formaður 
Evrópusamtakanna

Ýmsir hag-
fræðingar hafa 

spáð því að innan ekki 
margra áratuga verði 
einungis nokkrir gjald-
miðlar í gangi í heim-
inum.
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Okkar yndislegi og elskaði pabbi, 
tengdapabbi og afi,

Aðalsteinn Gunnarsson
loftskeytamaður 
Hraunvangi 7, áður Grænukinn 1,

lést á Landspítalanum í Fossvogi þriðjudaginn 
1. nóvember. Hann verður jarðsunginn frá 
Víðistaðakirkju föstudaginn 11. nóvember   
og hefst athöfnin kl. 15.00.

Þorsteinn Gunnar Aðalsteinsson Hrund Eðvarsdóttir
Sunna Þorsteinsdóttir
Kolbrún Ragnheiður Kristjánsdóttir
Þorsteinn Gunnlaugsson
Birgir Gunnlaugsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Gyðríður Þorsteinsdóttir 
áður á Hlíðarbraut 8, Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu laugardaginn 5. nóvember.

Þórir Ingvarsson Edda Jónasdóttir
Hjördís Edda Ingvarsdóttir  Jón Vignir Karlsson 
Sigríður Ólöf Ingvarsdóttir 
Þuríður Guðný Ingvarsdóttir Árni Pálsson
Ingveldur Ingvarsdóttir Benedikt Jónasson
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Halldórsdóttir
frá Eyri, Ingólfsfirði,  
Nýbýlavegi 80, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum sunnudaginn 30. október, 
verður jarðsungin frá Kópavogskirkju fimmtudaginn 
10. nóvember kl 13.00.

Ingólfur Guðjónsson
Lára Ingólfsdóttir Jón Leifur Óskarsson
Sigurður Ingólfsson   Ingunn Hinriksdóttir
Halldór Kr. Ingólfsson      Hrönn Jónsdóttir
Guðjón Ingólfsson      Harpa Snorradóttir
Þórhildur H. Ingólfsdóttir  Guðmundur J. Jónsson
Ólafur Ingólfsson   Svanhildur Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

TILBOÐSDAGAR
Frí uppsetning á höfuðborgarsvæðinu
og frí sending út á land á legsteinum

sem pantaðir eru í nóvember.

MOSAIK 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Bjarney 
Jóhannesdóttir 

lést á Kristnesspítala þriðjudaginn 1. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
11. nóvember kl. 13.30.

Jónína Hallgrímsdóttir
Heiðbjört Hallgrímsdóttir Ævar Kristinsson
Kristín Hallgrímsdóttir Þórir Tryggvason
ömmu- og langömmubörn

timamot@frettabladid.is

„Einelti er mannleg meinsemd á ábyrgð 
okkar allra. Það er ekki hægt að gera þá 
kröfu á foreldra að þeir geti ávallt varið 
börn sín og á meðan eitt mesta eineltið 
viðgengst innan kennarastéttarinnar; 
hvernig eiga þá skólayfirvöld að takast 
á við einelti barna?“ spyr Helga Björk 
Magnúsdóttir Grétudóttir frá Eineltis-
samtökunum og Sérsveit gegn einelti. 
Sérsveitin hvetur landsmenn til sjávar 
og sveita að hringja skipsbjöllum, 
kirkjubjöllum, skólabjöllum, dyrabjöll-
um, hjólabjöllum, spiladósum og í raun 
hvaða bjöllum sem er klukkan 13 til að 
vekja athygli á eineltismálum.

Helga Björk er sjálf þolandi lang-
vinns eineltis og hefur einnig setið við 
borðið sem foreldri og kennari.

„Við getum ekki lengur varpað ábyrð-
inni á lítil börn heldur verðum að virkja 
valdið ofan frá. Nú er tímabært að 
æðsta menntastofnun landsins, mennta-
málaráðuneytið, móti vinnuna og fari 
að standa sig. Eineltisvandinn má ekki 
lengur vera niðurþaggað felumál sem 
bitnar ævilangt á þolandanum af því 
að skólayfirvöld skortir fyrirmæli um 
hvernig þau eiga að takast á við hann,“ 
segir Helga Björk.

Hún segir engan mundu hika við að 
bjarga slösuðu barni úr slysi vegna 
óvissu um lög og vinnureglur, en slíkt 
sé einmitt raunin í eineltismálum.

„Nú eru tvö ár liðin síðan ákveðið var í 
samráði við öll ráðuneytin að koma á fót 
óháðu fagráði um einelti, en það hefur 
enn ekki litið dagsins ljós. Þá vil ég vita 
hvað varð um þær níu milljónir sem rík-
isstjórn Íslands lagði í eineltisverkefni 
2010, og hvers vegna einstaklingar með 
góða fagmenntun, persónulega reynslu 
af einelti og ómældan starfa í þágu mál-
efnisins fá ekki að vinna með ráðuneyt-
unum eins og þeim var lofað. Þangað til 
óháð fagráð tekur til starfa, og á meðan 
stjórnsýslan fer ekki að lögum og lög-
menn stéttafélaga brjóta ítrekað siða-
reglur með því að verja mál þolanda og 
geranda á sama tíma, breytist ekkert 
til batnaðar í eineltismálum,“ útskýrir 
Helga Björk.

Hún segir skólastjóra og kennara fara 
í vörn þegar einelti kemur upp í skólum 
þeirra.

„Við þær aðstæður þarf olíu sem 
liðkar til og sú olía er vitaskuld æðsta 
yfirvald menntamála og síðan borgar-
stjórinn og bæjarstjórar sem eru æðstu 
yfirmenn sinna bæjarfélaga og setja 
þessum stofnunum verklagsreglur. Það 

er ekki lengur bjóðandi að setja eineltis-
mál í hendur þeirra sem kunna ekki að 
taka á þeim vegna þess að þeir hafa ekki 
tekið til í sínu umhverfi.“

Helga Björk segir eineltismál alltaf 
sett á byrjunarreit þegar nýtt stjórn-
málaafl taki við. „Falleg orð á tyllidög-
um og verkefni sem fara af stað deyja og 
meiða þá sem eftir standa með reynslu 
og lausnir. Því væri ósköp gott ef einhver 
pólitíkusanna segði hreinskilnislega: 
„Ég skil þetta ekki og ég kann þetta 

ekki. Settu mig inn í málin“. Að þeir leit-
uðu strax samstarfs og hjálpuðu þar með 
börnum sem gubba áður en þau fara í 
skólann, sofa ekki vegna kvíða og langar 
ekki að lifa vegna eineltis. Höfnun vex 
þegar enginn sýnir umhyggju né kær-
leika og lætur einelti liggja á milli hluta. 
Það er ekki nógu mikið talað um einelti 
sem stríð og stríðsskaða og það er skort-
ur á mannvirðingu þar sem hver og einn 
er dýrmæt sköpun Guðs.“ 
 thordis@frettabladid.is 

HELGA BJÖRK GRÉTUDÓTTIR:  HVETUR LANDSMENN TIL KLUKKNAHLJÓMS Í DAG

Bjöllum hringt gegn einelti

KLUKKNAHLJÓM TIL BJARGAR Árlegur dagur gegn einelti er í dag. Þá verður undirritaður 
þjóðarsáttmáli um baráttu gegn einelti í Höfða. Klukkan 13 munu kirkjur lands hringja bjöllum 
og skipaflotinn þeyta skipsflautur sínar. Helga Björk hvetur fólk til að hringja öllum bjöllum, og 
sjálf á hún margar sem tónlistarkennari. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MERKISATBURÐIR
1718 Giötheborg, stórt, danskt herskip, strandar á Hásteinum 

við ósa Ölfusár. Sjö manns drukkna en bændur í grennd 
bjarga 160 skipverjum á land.

1879 Hið íslenska fornleifafélag stofnað.
1949 Umferðarljós tekin í notkun á fjórum fjölförnustu gatna-

mótunum í miðbæ Reykjavíkur.
1978 Friðrik Ólafsson kjörinn forseti Alþjóðaskáksambandsins.

40 HARALDUR ÖRN ÓLAFSSON,  pólfari og lögfræðingur, er fertugur.

„Það var ómetanlegt að fara þessar ferðir, sem allar gengu vel. Margir reyna það sama án 
þess að ná markmiðum sínum og snúa jafnvel ekki lífs til síns heima. Því var yfir mér blessun.“

Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-Rán, 
fórst í Jökulfjörðum og með henni 
fjórir menn. Flak vélarinnar fannst 
með hjálp neðansjávarmynda-
vélar og náðist af hafsbotni. Það var 
rannsakað í þaula og í tilkynningu 
Flugmálastjórnar og flugslysanefndar 
kom fram að „einhver aðskotahlutur 
hafi lent í forþjöppu hægri hreyfils 

og laskað hana“. Þá vakti það athygli 
að hægri hurð þyrlunnar vantaði á 
flakið.

Tíu dögum fyrir slysið hafði 
áhöfnin á TF-Rán bjargað þremur 
mönnum úr sjávarháska þegar vél-
bátnum Haferninum frá Stykkishólmi 
hvolfdi við Bjarneyjar á Breiðafirði.

Heimild: Ísland í aldanna rás

ÞETTA GERÐIST:  8. NÓVEMBER 1983

TF-Rán ferst í Jökulfjörðum

Elskuleg móðir okkar, amma,  
tengdamamma, systir og mágkona,

Sigurbjörg 
Steindórsdóttir 

varð bráðkvödd á heimili sínu föstudaginn  
4. nóvember. Útförin fer fram frá Glerárkirkju  
Akureyri föstudaginn 11. nóvember kl. 11.00.

Berghildur Erla Bernharðsdóttir Edvard Börkur  
 Edvardsson
Bernharð Stefán Bernharðsson
Björg Maríanna Bernharðsdóttir  Sigurður  
 K. Blomsterberg.
Steingrímur Magnús Bernharðsson
ömmubörn
Halldóra Steindórsdóttir
Steindór Steindórsson
Sigurgeir Steindórsson
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Elskulegur eiginmaður minn,  
tengdasonur, bróðir og mágur, 

Jónas Guðmundsson
frá Norðurgarði, áður til heimilis  
að Ljósheimum 18A, 

sem lést á Dvalarheimilinu Mörk þriðjudaginn  
1. nóvember, verður jarðsunginn frá Langholtskirkju 
fimmtudaginn 10. nóvember kl. 13.00.

Sólveig Jóhannsdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir

Ragnheiður Eiríksdóttir Gunnar Haraldsson
Sigmar Eiríksson Sigríður Ástmundsdóttir 
Pétur Eiríksson Jóna Jónsdóttir
Sævar Eiríksson Inga Finnbogadóttir
Valdimar Eiríksson Guðbjörg Hrafnsdóttir 
Soffía Ellertsdóttir Tómas Tómasson
 Ásdís Jónsdóttir

og börn.

Ástkær faðir okkar, fósturfaðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Júlíus Helgi Helgason
frá Súðavík, Sogavegi 172, Reykjavík,

lést á Hrafnistu DAS í Reykjavík föstudaginn   
21. október. Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hins látna.

Guðmundur Júlíusson
Ágúst Júlíusson
Ólafur Júlíusson Sólveig Róshildur Erlendsdóttir
Ásthildur Ketilsdóttir
Sigríður Ketilsdóttir

afa- og langafabörn.

Systir okkar, 

Guðný Björnsdóttir 
Skútagili 2, Akureyri 
(áður Syðri-Brennihóli),

lést að morgni fimmtudags 3. nóvember.
Jarðarförin verður frá Glerárkirkju fimmtudaginn  
10. nóvember kl. 13.30.

Bræður hinnar látnu, 
Björn og Guðmundur Karl.

Elskuleg móðir okkar, stjúpmóðir, 
tengdamamma, amma og langamma, 

Margrét Jónsdóttir 
frá Gjögri, Strandasýslu, 
áður til heimilis á Kópavogsbraut 12, 

lést miðvikudaginn 2. nóvember á Heilbrigðisstofnun 
Sauðárkróks. Jarðarförin fer fram frá Kópavogskirkju 
11. nóvember kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks. 

Þorsteinn B. Einarsson Ester Grímsdóttir
Hrefna Einarsdóttir Gylfi Jóhannesson
Hansína Bjarnfríður Einarsdóttir Jón Rafn Högnason
Bryndís Einarsdóttir Vigdís Rasten
Guðrún Agnes Einarsdóttir Einar Jónsson
 Fríða Björk    
 Einarsdóttir
Einarína Einarsdóttir Stefán Öxndal 
 Reynisson
Gunnar Jens Elí Einarsson
Pálmi Einarsson Oddný Anna   
 Björnsdóttir
Olga Soffía Einarsdóttir Brynjar Björn 
 Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,   
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Björnsson
Bergstaðastræti 8, Reykjavík,

sem lést að heimili sínu þriðjudaginn 1. nóvember, 
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju   
miðvikudaginn 9. nóvember kl. 15.00.

Anna V. Heiðdal
Jón Örn Þorsteinsson  Ólína S. Þorvaldsdóttir
Ingvar Björn Þorsteinsson  Sigríður Júlíusdóttir
Ólafur Gunnar Guðlaugsson  Herdís Finnbogadóttir
Daníel Magnús Guðlaugsson  Hafdís Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,  
fósturfaðir, tengdafaðir og afi,

Ólafur Oddsson
menntaskólakennari, 
Hjallalandi 1, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans fimmtudaginn  
3. nóvember. Útförin fer fram frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík fimmtudaginn 10. nóvember klukkan 13.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð 
dr. phil. Jóns Jóhannessonar prófessors, banka-
reikningur: 137-05-68106, kt. 571292-3199 eða í síma  
525-4000.

Dóra Ingvadóttir
Guðrún Pálína Ólafsdóttir Per Matts Henje
Helga Guðrún Ólafsdóttir Jón Freyr Magnússon
Anna Kristín Pétursdóttir Hjörtur Þór Grjetarsson
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Erlendur Björnsson 
prentari,  
Hjallaseli 20, Reykjavík, 

sem lést þriðjudaginn 1. nóvember, verður jarðsunginn 
frá Seljakirkju, föstudaginn 11. nóvember. kl. 13.00.
 
Aðalheiður Jónsdóttir
Laufey Erlendsdóttir Björn Vilhelmsson
Björn Erlendsson
og afabörn.

Hjartans þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð  
og hlýhug við andlát og útför   
hjartkærs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa, 

Gunnars Ó. Þ. Egilson.

Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks og starfsfólks 
Hjúkrunarheimilisins Droplaugarstaða fyrir frábæra 
aðhlynningu og hjúkrun.

Ása Gunnarsdóttir
Gunnar H. Egilson Dagný Helgadóttir
Helga Egilson Stefan Hansen
Nana Egilson Gunnar Kári Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, 

Lilja Heiður 
Þórarinsdóttir 

sem lést 1. nóvember, verður jarðsungin   
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn   
11. nóvember, klukkan 11.00.

Sigríður Elín Þórðardóttir Ásgeir Björgvin Einarsson
Hrafnhildur Þórðardóttir  
Ástríður Þórðardóttir Björn Þór Sigbjörnsson
Heimir Sigurbjörnsson  Elísabet Eiríksdóttir 
ömmubörn og langömmubörn.

Rangæingafélagið í Reykja-
vík heldur árlega árshátíð 
sína laugardaginn 12. 
nóvember næstkomandi. 
Félagið var stofnað 12. des-
ember 1935 og hélt upp á 75 
ára afmæli sitt í fyrra. 

Veislustjóri verður Loftur 
Pétursson og heiðursgest-
ur Ísólfur Gylfi Pálmason, 
sveitarstjóri Rangárþins 
eystra. Að Rangæinga sið 
verður boðið upp á ýmis 

skemmtiatriði og mun dans-
hljómsveitin Klassík sjá um 
að dansþyrstir geti iðkað 
danslist sína.

Stjórn félagsins svarar 
frekari fyrirspurnum um 
árshátíð átthagafélagsins 
en einnig er fjallað um hana 
í Gljúfrabúa, riti félagsins 
í ágúst. Mikilvægt er að 
ganga frá miðapöntunum 
fyrir morgundaginn, mið-
vikudaginn 9. nóvember.

Rangæingar fagna

SELJALANDSFOSS UNDIR EYJAFJÖLLUM Fagurt er í Rangárþingi og 
á Rangæingafélagið sumarhús í Hamragörðum við Seljalandsfoss. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Aðgengilegt rit
Anna Rósa Róbertsdóttir 
grasalæknir gaf á dögunum 
út bókina Anna Rósa grasa-
læknir og íslenskar lækn-
ingajurtir, notkun þeirra og 
tínsla en þar birtist í fyrsta 
sinn á prenti samantekt á 
þeim vísindalegu rannsókn-
um sem gerðar hafa verið á 
íslenskum lækningajurtum. 
Gerð er grein fyrir lækn-
ingamætti íslenskra jurta, 
sögu þeirra og notkun og 
greint frá aðferðum við 
vinnslu auk þess sem gefn-
ar eru uppskriftir. Fjöldi 
ljósmynda prýðir bókina en 
heiðurinn af þeim á Erling 
Ólafsson, skordýrafræð-
ingur á Náttúru-
fræðistofnun 
Íslands. Þær eru 
allar prentaðar 
á heila síðu til 
þess að ekki fari 
á milli mála 
hvernig jurt-
irnar líta út.

„ H é r  e r 
komin frábær 
bók þar sem 
A nna Rósa 
sameinar 
vísindalega 

nálgun og aldagamla þekk-
ingu á íslenskum lækninga-
jurtum. Verkið einkennist 
af faglegum og ítarlegum 
lýsingum á jurtum og eigin-
leikum þeirra ásamt mjög 
fallegum myndum. Bókin 
er einstakt uppflettirit sem 
getur nýst hverjum þeim 
sem hefur áhuga á íslenskri 
náttúru í öllum hennar fjöl-
breytileika – þessi bók á 
eftir að verða sígilt verk,“ 
segir Dr. Jan Triebel, sér-
fræðingur í orku- og end-
urhæfingarlækningum 
og fyrrverandi yfirlækn-
ir á Heilsustofnun NLFÍ í 
umsögn um bókina.

Anna Rósa lærði grasa-
lækningar í Eng-
landi og hefur 
starfað við fagið 
í tvo áratugi. Hún 
sérhæfir sig í notk-
un íslenskra lækn-
ingajurta.

MYNDUM PRÝDD 
Bókin er prýdd skýrum 
ljósmyndum svo ekki 
fari á milli mála hvernig 
jurtirnar líta út.
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Eiginmaður minn, 
faðir og tengdafaðir,

Baldur Jóhannesson 
verkfræðingur,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 6. nóvember.

Elínborg Kristjánsdóttir
Sigrún Baldursdóttir Emil Þór Sigurðsson
Sigurður Baldursson Kristín Bernharðsdóttir
Brynjar Baldursson  Anna Herdís Eiríksdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.



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

B
ryndís Ólafsdóttir átti 
frábæra endurkomu í 
keppninni Sterkasta kona 
Íslands sem fram fór í 

Hörpu á sunnudaginn. Hún hlaut 
titilinn fjögur ár í röð frá 1995 til 
1998, flutti síðan til Þýskalands þar 
sem hún nam sjúkraþjálfun. „Það 
var ekki fyrr en í ágúst í fyrra sem 
ég fór að æfa að nýju og þá aðal-
lega til að grenna mig enda var ég 
orðin aðeins of sultuð,“ segir Bryn-

dís glettin. Hún fór að stunda kraft-
brennslu eða Power Burn en hún 
og maður hennar hafa byggt upp 
aðstöðu í bílskúrnum sínum á Sel-
fossi sem er einnig nýtt til kennslu. 
„Ég grenntist fljótt og varð óvart 
sterk í leiðinni,“ segir hún hlæjandi 
og ákvað síðan í ágúst síðastliðnum 
að skella sér í keppnina Sterkasta 
kona Íslands.

Bryndís varð hlutskörpust, Þóra 
Þorsteinsdóttir, titilhafinn frá 2010, 

í öðru sæti og Jóhanna Eyvindsdótt-
ir, titilhafinn frá 2009, í því þriðja. 

Bryndís segist vera í betra formi 
nú en fyrir fimmtán árum. „Ég veit 
svo miklu meira núna eftir mína 
reynslu og nám,“ segir Bryndís 
sem þakkar manni sínum stóran 
hluta árangursins. „Hann er minn 
einkaþjálfari,“ segir Bryndís sem 
æfir í bílskúrnum þrisvar til fjór-

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess 
að þurfa að reiða sig á aðra. Margir Iðjuþjálfara, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

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

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

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

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

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

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

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

Verslunin Vísir Bláa lónið Hreyfing Krambúðin

Öflugt hamrandi nudd  
sem dregur úr vöðvabólgu.

Fjölbreyttir stillimöguleikar.

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

NÝTT

Háls og herðanudd

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

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

www.misty.is
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Bætiefni  er best að taka eftir máltíðir. Vítamín eru 
lífræn efni sem nýtast best þegar þeirra er neytt með 
mat og steinefnum. Vatnsleysanleg vítamín eins og b- 
og c- vítamín skiljast fremur hratt út með þvaginu og 
því er gott að taka þau þrisvar yfir daginn. 

Heimild: Ný og betri bætiefnabiblía

Bryndís Ólafsdóttir varð hlutskörpust í keppninni um Sterkustu konu Íslands sem fram fór um helgina.

MYND/ÓLÖF SIGURÐARDÓTTIR

Kemur sterk 
inn á ný



um sinnum í viku klukkan rúm-
lega sex.

Innt eftir því hvað hafi verið erf-
iðast svarar Bryndís: „Óþægileg-
astur var pokaburðurinn, pokinn 
er svo harður og þrýstir á brjóst-
kassann svo erfitt verður að anda. 
Ég var nú eins og fiskur á þurru 
landi síðustu tvær ferðirnar,“ 
segir hún og bætir við að hún hafi 
náð takmarkinu sem voru sjö ferð-
ir. „Ég var síðust og vissi að þetta 
dygði mér til sigurs í greininni.“ 

Hún nefnir einnig drumbalyftuna. 
„Það er alltaf erfitt að vera undir 
vigtinni og maður þarf ákveðið 
hugrekki við að koma henni upp 
þó manni finnist maður ekki geta 
það,“ segir hún og er einnig frem-
ur ósátt við þau litlu 150 kíló sem 
hún tók í hnélyftu. „Ég er að taka 
alveg upp í 180 kíló en ég er svo 
stór og stöngin var undir hnéskel-
inni þannig að það var erfiðara að 
lyfta henni,“ segir hún og bendir á 
að stærðin komi stundum að gagni 
en sé á öðrum stundum til trafala. 
„En þannig eru aflraunir,“ segir 
hún glaðleg. solveig@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Bryndís varð hlutskörpust, Þóra Þorsteinsdóttir í öðru sæti og Jóhanna Eyvindsdóttir 
í því þriðja.

VETRARDAGAR
15% AFSLÁTTUR

Næringarrík námskeið!
Langar þig að læra að búa til 
ljúffengar næringarsprengjur?

www.lifandimarkadur.is | Borgartúni 24 | Hæðasmára 6 | Hafnarborg

Hvað á ég að gefa barninu mínu að borða?
...og öll fjölskyldan nýtur góðs af!

Ebba Guðný Guðmundsdóttir kennir hvernig eigi að útbúa einfaldan 
en næringarríkan mat fyrir börn frá 6 mánaða aldri og á hvaða fæðu- 
tegundum sé gott að byrja og hvenær. Hún fer einnig yfir það hvernig 
eigi að meðhöndla hráefni og búa til holla rétti fyrir börnin og foreldrana.

Tími: 16. og aftur 23. nóvember, kl. 20:00-22:00 | Verð: 3.500 kr.
Staður: Borgartún 24 | Skráning: ebba@purebba.com eða í síma: 775-4004

Hjalti Kristinsson og Ólöf Ævarsdóttir, starfsmenn LIFANDI markaðar, 
verða með sýnikennslu á því hvernig bestu og vinsælustu þeytingar 
(smoothies) og safar LIFANDI markaðar eru búnir til og gefa öllum að 
smakka. Kunnátta sem á eftir að nýtast þér vel, enda einfalt og fljólegt!

Tími: 10. nóvember, kl. 18:00-19:30 | Verð: 2.900 kr.
Staður: Borgartún 24 | Skráning: namskeid@lifandimarkadur.is

Nánari upplýsingar
um námskeiðin  á
lifandimarkadur.is

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki til reynslu

Tímapantanir 534 9600
Heyrn · Hlíðasmári 11

201 Kópavogur · heyrn.isHEYRNARÞJÓNUSTA

Áhrif fæðu á hegðun og líðan fólks 
heitir erindi sem barnalæknirinn 
Michael Clausen heldur á Fræða-
dögum heilsugæslunnar á fimmtu-
dag en þar mun hann kynna rann-
sóknir sem sýna fram á það að 
ákveðnir fæðuþættir hafi áhrif á 
líðan. Michael hefur lengi stundað 
rannsóknir á fæðuofnæmi. „Áhrif 
fæðu á hegðun og líðan fólks er 
eins konar hliðargrein út frá því,“ 
segir hann.

 Michael segir frumur líkamans 
hafa utan um sig frumuhimnu sem 
er búin til úr fitusýrum. „Fitusýr-
urnar hafa áhrif á starfsemi frum-
himnanna, ekki síst í samskiptum 
við aðrar frumur, þar á meðal í 
heilanum. Því skiptir máli hvaða 
fitusýrur eru til staðar í frumu-
himnum,“ segir Michael. Hann 
segir rannsóknir hafa sýnt að 
ef nóg er af omega-3 fitusýrum 
nýtir líkaminn þær  til að mynda 
boðefni sem hafa jákvæð áhrif á 
líðan og nefnir því til stuðnings að 
þunglyndissjúklingar séu oft með 
lág omega-3 gildi og sömuleið-
is þeir sem svipta sig lífi. Hann 
segir fitusýrur einnig hafa áhrif 
á ónæmiskerfið og þar af leiðandi 
sjúkdóma sem tengjast því eins og 
astma og ofnæmi.  „Omega-3 fitu-
sýrur draga úr bólgumyndun og 
hafa þar með góð áhrif á ofnæm-
issjúklinga.”

Hvað kryddin varðar nefnir 
Michael oregano en sýnt hefur 
verið fram á að það dregur úr 
endurupptöku á ákveðnum boð-
efnum í heilanum og getur þann-
ig stuðlað að betri líðan, en það 
sama gera þunglyndislyf. „Þetta 
eru einmitt boðefnin sem hafa 
með jákvæða hugsun og vellíðan 
að gera,“ segir Michael. 

Hann segir matarvenjur Íslend-
inga hafa breyst mikið á undan-

förnum árum og að það sé áhyggju-
efni. „Fiskneysla hefur minnkað 
verulega og sömuleiðis taka færri 
lýsi nú en áður þó að það hafi ef til 
vill aðeins snúist við  eftir mikla 
umræðu um D-vítamín að undan-
förnu. Við fáum omega-3 fitusýrur 
úr sjávarfangi og því hefur hallað 
verulega á þær en í staðinn höfum 
við innbyrt meira af omega-6 fitu-
sýrum sem eru ekki jafn hagstæð-
ar ónæmiskerfinu og heilanum. Í 
ljósi þess að yfir þrjátíu þúsund 
Íslendingar taka þunglyndislyf 

vekur þetta mann til umhugsun-
ar.“  

Fræðadagar Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins  verða haldnir 
á Grand Hóteli á fimmtudag og 
föstudag. Meðal annarra umfjöll-
unarefna eru hreyfiseðlar, nýlegar 
rannsóknir á brjóstagjöf, tannheil-
brigði barna, nýjar bólusetningar, 
mæðradauði, heimafæðingar, öldr-
unarþjónustuna og offitumeðferð. 
Nánari upplýsingar er að finna á 
www.heilsugaeslan.is.

vera@frettabladid.is

Omega-3 og oregano 
hafa jákvæð áhrif á líðan
Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnar fitusýrur og krydd geta haft jákvæð áhrif á andlega líðan. Breyttar 
matarvenjur Íslendinga og mikil þunglyndislyfjanotkun eru því umhugsunarefni.

Barnalæknirinn Michael Clausen hefur áhyggjur af minnkandi fiskneyslu Íslendinga.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nudd  hefur í gegnum aldirnar verið notað til að vinna á meinum og 
viðhalda góðri heilsu. Það örvar alla starfsemi líkamans, losar um bólgur 
og vöðvaspennu. Það örvar blóðrásina og hjálpar til við súrefnisflutning 
til vöðva og losun úrgangsefna.  Heimild: www.ljósheimar.is

Meiri Vísir.

Oregano dregur úr endurupptöku á 
ákveðnum boðefnum í heilanum og 
getur því stuðlað að betri líðan.

Ef nóg er af omega-
3 fitusýrum nýtir 

líkaminn þær 
til að mynda 
boðefni 
sem hafa 
jákvæð 
áhrif á 
líðan.



Kynningarblað gull, silfur, platínum, 
armbandsúr, vasaúr, glæsileiki, fegurð, 
armbönd, hálsmen, hringar.

SKARTGRIPIR
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HVAÐA KONUNGLEGU 
DJÁSN ERU DÝRUST?
Vefsíðan Born Rich hefur tekið 
saman lista yfir dýrustu skartgripi 
kóngafólksins. Þar trónir á toppnum 
franska drottningin Marie Antoinette 
(1755-1793) sem átti demantshálsfesti 
sem nú er metin á 3,7 milljónir punda 
eða sem samsvarar litlum 676.777.000 
krónum. Festin er skreytt fjölda hvítra 
demanta, ásamt tveimur sjaldgæfum 
gulum sporöskjulaga demöntum og 
glæsilegum bleikum demanti neðst.

Fegurðarskyn er margslungið fyrirbrigði og misjafnt 
eftir heimsálfum, þjóðum og einstaklingum hvernig 
fólki finnst flott að punta sig.

Hefð er fyrir því meðal kvenna af Padaung-ætt-
flokknum í Búrma að skarta þungum gylltum hringj-
um utan um hálsinn. Telpur allt niður í fimm ára 
aldur byrja á að bera hring að staðaldri og bæta svo 
hringjum smám saman við næstu árin. Flestir geta 
hringirnir orðið tuttugu talsins og samhliða fjölgun 
þeirra lengist hálsinn í allt að 50 sentimetra. Í seinni 
tíð þykir þessi hefð þó mjög umdeild, sérstaklega í 

ljósi þess að ef hringirnir eru fjarlægðir kafna kon-
urnar þar sem barkinn og hálsinn falla saman.

Aðrir ættflokkar nota skart til að stækka eyru, nef 
og varir. Þannig nota ættflokkar í Suður-Ameríku 
skart til að teygja á eyrnasneplunum meðan Mursu-
fólkið í Afríku festir við innanverða vör sína leir-
diska til að teygja á húðinni. Markmiðið er að fá sem 
stærsta eyrnasnepla eða framstæða neðri vör og er 
aðgerðin framkvæmd í nokkrum þrepum þar sem 
stöðugt stærri hlutir eru notaðir.

 Heimild: wikipedia.org.

Hverjum þykir sinn fugl fagur

Konur af Padaung-ættflokknum í Búrma hafa um nokkurt skeið 
skartað mörgum gylltum hringjum utan um hálsinn. 

Ýmsir ættflokkar í Afríku, Asíu og Suður-Ameríku punta sig með 
aðferðum sem Vesturlandabúum gætu þótt óhefðbundnar. 
Þannig strekkja sumir húð í innanverðri neðrivör til að gera hana 
framstæða. NORDICPHOTOS/GETTY

Í tilefni af opnun verslunarinnar 
bjóðum við 20% afslátt af öllu 
íslensku skarti í nóvember,“ 

segir Kolbrún Tobíasdóttir, versl-
unarstjóri í nýrri Leonardverslun 
í Lækjargötu 2 í Reykjavík sem er 
sú fjórða á landinu. Verslunin er 
í sögufrægu húsi á horni Lækjar-
götu og Austurstrætis sem var 
endurreist eftir bruna fyrir nokkr-
um árum.   

Auk þess að vera með mikið 
úrval af íslenskum skartgripum 
mun verslunin í Lækjargötu bjóða 
upp á vönduð úr. „Við erum að 

auka vöruúrvalið hjá okkur,“ segir 
Kolbrún. „Í dag bjóðum við úr frá 
Tag Heuer en munum bæta við 
Breitling, Hublot, IWC og Omega 
á næstu mánuðum.“

Nokkur töskumerki verða líka 
einungis í Leonard í Lækjargötu. 
„Okkur langar að skapa sérstaka 
stemningu í kringum verslunina 
og bjóða upp á vörumerki hér sem 
ekki er boðið upp á í hinum versl-
unum Leonard,“ segir Kolbrún. 
„Á vormánuðum er meðal ann-
ars  von á töskum frá Tory Burch 
og Michael Kors.“

Í desember mun Leonard, fjórða 
árið í röð, bjóða upp á styrktar-
hálsmen í línunni „Flóra Íslands“ 
frá Leonard. Skartgripurinn er 
hannaður af Eggerti Péturssyni, 
listmálara og Sif Jakobs gullsmið 
og er seldur til styrktar góðu mál-
efni tengdu börnum. Í fyrra voru 
það sykursjúk börn sem nutu góðs 
af sölu á skartgripnum Sóldögg. 
Fyrr í þessum mánuði var fulltrú-
um frá Dropanum, styrktarfélagi 
barna með sykursýki, afhentur 
1.500.000 króna styrkur sem ágóði 
af sölu á Sóldögg árið 2010. 

Afsláttur af íslensku skarti
Ný skartgripaverslun hefur tekið til starfa í Lækjargötu 2 í Reykjavík. Það er Leonard sem þar opnaði sína fjórðu verslun. Hinar eru í Kringlunni, 
Smáralind og á Keflavíkurflugvelli. Boðið verður upp á sérstök vörumerki í Lækjargötunni sem ekki eru í hinum búðunum.

Verslunin er í sögufrægu húsi á horni Lækjargötu og Austurstrætis sem nýlega var 
endurreist eftir bruna.

„Við erum að auka vöruúrvalið hjá okkur,“ segir Kolbrún Björg Tobíasdóttir, verslunarstjóri Leonard í Lækjargötu.
MYNDIR/GVA
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Við kynntum línuna Upp-
steyt fyrir jólin 2008, þá í 
Jens í Kringlunni en nú fæst 

hún  um allt land,“ segir Berglind 
Snorra, gullsmiður og vöruhönn-
uður hjá Jens, en hún er höfund-
urinn að línunni ásamt Jóni Snorra 
Sigurðssyni gullsmið.

„Við Jón Snorri höfum unnið 
mikið saman og þekkjum okkar 
viðskiptavini og hverju þeir sækj-
ast eftir,“ útskýrir Berglind en línan 
inniheldur grófa silfurskartgripi 
fyrir dömur og herra. „Við vinnum 
mikið með hrjúfa og brennda áferð 
í bland við slétta f leti og höfum 
myndað okkar ákveðna stíl. Þessi 
grófleiki er vel þekktur hérna á 
Íslandi en sker sig úr erlendis. 
Við seljum línuna til að mynda í 
London og Manchester og gengur 
vel. Hönnun okkar tveggja fer vel 
saman og oft hef ég hannað háls-
menið og hann eyrnalokkana í setti 
og það smellpassar saman,“ segir 
Berglind.

Línan Uppsteyt er breið og inni-
heldur allt frá litlum og fíngerðum 
hlutum, upp í stóra og grófa muni. 
Í henni er að finna nælur, hringa, 
armbönd og hálsmen en einn-
ig bindisnælur, ermahnappa og 
plötur um hálsinn fyrir herrana. 
Allir munirnir eru með rhodium-
húð svo síður fellur á þá. En hvað-
an kemur nafnið Uppsteyt?

„Við erum að gera uppsteyt gegn 
hefðbundinni skartgripasmíði og 
förum út fyrir rammann. Í línunni 

gerum við öðruvísi hluti en fólk er 
vant,“ segir Berglind og bætir við: 
„Fólk getur myndað sinn eigin stíl 
með því að velja saman muni og 
skapað þannig sinn eigin karakt-
er. Við erum einnig sífellt að bæta 
við nýjungum í línuna, enn meira 
uppsteyt,“ segir hún. 

Uppsteyt-línan er þó fjarri því 
að vera það eina sem Jens býður 
upp á, því fyrirtækið er þekktast 
fyrir Jens-skartgripalínuna sem 
eru handsmíðaðir gull og silfur 
skartgripir með íslenskum stein-
um. Einnig eru sérsmíðaðar stærri 
gjafavörur að finna í hillunum.

„Við notum mikið íslenska 
steina í sérsmíðuðu skartgripina 
þar sem aðeins eitt eintak er til af 
hverjum skartgrip. Gjafa vörulínan 
okkar er úr eðalstáli og í henni eru 
t.d. tertuspaðar, salatáhöld og 
f leira. Þá muni skreytum við 
líka oft með íslenskum stein-
um,“ segir Berglind. „Við erum 
með verslun í Kringlunni og á síð-
asta ári opnuðum við nýja verslun 
og gallerý í Síðumúla 35. Þar bjóð-
um við einnig aðrar vörur svo sem 
skúlptúra eftir Jón Snorra, málverk 
eftir Rúnu Gísladóttur listmálara 
og glermuni frá Sigrúnu í Bergvík 
ásamt margs konar hönnunarvöru. 
Þar er einnig opið inn á verkstæð-
ið svo fólk getur séð okkur vinna og 
fylgst með hvernig hlutirnir verða 
til. Það er mikil fjölbreytni hjá Jens 
og allir ættu að finna sér eitthvað 
við sitt hæfi,“ segir Berglind.

Enn meiri uppsteyt hjá Jens
Gullsmiðirnir Berglind Snorra og Jón Snorri Sigurðsson eru hönnuðirnir að baki skartgripalínunni Uppsteyt. Línan inniheldur grófa og óhefðbundna 
silfurskartgripi fyrir bæði dömur og herra.

Berglind Snorra gullsmiður hannaði línuna Uppsteyt ásamt Jóni Snorra Sigurðssyni gullsmiði fyrir Jens. MYND/STEFÁN
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Gullsmiðja Óla var opnuð 
árið 1993 í Hamraborginni 
í Kópavogi og átta árum 

síðar var verslunin færð um set í 
Smáralindina. Nýja verslunin í 
Veltusundi er í húsi Einars Ben og 
er einkar glæsileg og hefur vakið 
mikla athygli meðal erlendra 
ferðamanna og Íslendinga. 

„Við hjónin störfum í verslun-
inni og svo smíðum við dóttir mín, 
Unnur Kristín, saman skartgripi á 
verkstæðinu en hún er nú í meist-
aranámi í Tækniskólanum í gull-

smíði,“ segir Óli Jóhann Daníels-
son.

Bæði sérsmíða þau skartgripi 
eftir óskum viðskiptavina og hefur 
svokölluð Silkilína verið aðallína 
fyrirtækisins en skartgripir þeirr-
ar línu eru afar sérstakir. 

„ Si l k i l í na n sa m a n stend-
ur af skartgripum sem eru eilít-
ið óreglulegir og í þeim mætist 
silkimött áferð eðalmálmsins og 
hápól eraðir kantar skartgripsins 
þannig að þeir minna á íslenska 
landslagið í andstæðum sínum.“

Auk skartgripagerðar er alhliða 
viðgerðarþjónusta í gullsmiðjunni 
auk þess sem nokkuð er um að við-
skiptavinir vilji láta vinna upp úr 
gömlu gulli. Þá er mikið smíðað af 
klassískum skartgripum úr gulli, 
silfri, eðalsteinum, demöntum og 
perlum. 

„Það má segja að eftir að Unnur 
fór að vinna á verkstæðinu höfum 
við feðginin náð að stilla okkar 
strengi mjög skemmtilega saman 
og við veitum hvort öðru innblást-
ur.“

Handverk í gömlu húsi með sál
Gullsmiðja Óla var stofnuð fyrir nær tveimur áratugum og er sannkallað fjölskyldufyrirtæki í miðbæ Reykjavíkur. Hjónin Óli Jóhann Daníelsson og 
Eygló Sif Steindórsdóttir stofnuðu fyrirtækið og á verkstæðinu smíðar svo dóttir þeirra, Unnur Kristín, skartgripi ásamt föður sínum. 

Frumleg hönnun verslunarinnar hefur vakið mikla athygli og erlendir ferðamenn eru tíðir gestir í Gullsmiðju Óla. Feðginin Óli Jóhann Daníelsson og Unnur Kristín saman við vinnu sína á verkstæðinu.

Gullsmiðja Óla er í húsi Einars Ben í Veltusundi.

„Frekar færi ég í pils en að ganga með armbandsúr“ er haft eftir virðu-
legum breskum kaupsýslumanni á fyrstu árum tuttugustu aldarinn-
ar, þegar armbandsúrin komu til sögunnar. Þau þóttu kvenleg og al-
vöru karlmenn héldu áfram að bera vasaúr í stórri keðju í vestisvasan-
um. Það viðhorf var þó furðu fljótt að breytast og ástæðuna má rekja 
til fyrri heimsstyrjaldarinnar.

Í skotgröfum fyrri heimsstyrjaldarinnar þurftu hermenn að vita 
hvað tímanum leið en voru ekki í aðstöðu til að leggja frá sér byssurn-
ar og fiska vasaúrið upp úr brjóstvasanum. Þá var hafin framleiðsla 
á armbandsúrum fyrir hermenn og voru þau kölluð „skotgrafaúr“. 
Þau voru mun stærri en kvenúrin og skífan nákvæmlega eins og verið 
hafði á vasaúrunum, armbandið breitt og úr leðri, svo engin hætta 
væri á að hægt væri að segja úrin kvenleg.

Hermönnunum þótti þetta mikill munur og héldu áfram að nota 
armbandsúrin eftir að stríðinu lauk. Tískan breiddist hratt út og um 
1930 báru 50 karlmenn armbandsúr á móti hverjum einum sem enn 
hélt í vasaúrið.

Færi frekar í pils

Vasaúrin þóttu tákn um virðingu karlmannsins.

BÓKIÐ AUGLÝSINGAR 
TÍMANLEGA:

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

ALLT LAGT Í

SÖGURNAR
Sérblað um skáldsögur kemur út 
þann 15. nóvember.  
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BM Mótun - Æfingakerfi Báru Magnúsdóttur

Síðustu námskeið fyrir jól 
innritun í síma 581 37303030

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Í BM Mótun er aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan 
líkamsburð. Upphitun í tækjasal 20 mín., mótun 40 mín. 
Aðeins 15 í hóp. Hentar öllum aldursflokkum. 

6 vikna námskeið - mánudaga og miðvikudaga kl 16:40 - Örfá pláss laus  
þriðjudaga og fimmtudaga kl 9:00 - Örfá pláss laus  
þriðjudaga og fimmtudaga kl 10:30 - Laus pláss. Kennari: Bára Magnúsdóttir.
Verð kr. 19.900.
Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!
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Síðustu námskeið fyrir jól 
innritun í síma 581 3730

STOTT PILATES er krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að:
 Móta líkamann, bæta líkamsvitund og líkamsstöðu.
 Lengja vöðva og styrkja djúpvöðva í kvið og baki.
 Losa spennu, auka liðleika og bæta jafnvægi milli vöðvahópa.

6 vikna námskeið - Mánudaga og miðvikudaga kl. 10:30 - Laus pláss 
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 16:30 - Örfá pláss laus 
Kennari: Agnes Amalía Kristjónsdóttir.
Verð kr. 19.900.

Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!
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Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

STOTT PILATES
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RopeYoga

Frjáls
aðgangur að
opna kerfinu
og tækjasal

Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi. Sérstök áhersla lögð á miðjuna 
– kvið og bak. Hentar öllum aldurshópum og líkamsgerðum. Þú finnur 
strax árangur eftir fyrstu æfinguna án þess að reyna of mikið á þig.

Lokuð 6 vikna námskeið 2x í viku í 60 mínútur:
Þriðjudaga og fimmtudaga kl 6:15, 10:30 og 12:00 / Mánudaga og miðvikudaga kl 16:30

Frjáls aðgangur að opna kerfinu og tækjasal. Verð kr. 14.900.

Barnagæsla - Leikland JSB

Velkomin í okkar hóp!

Síðustu námskeið fyrir jól 
innritun í síma 581 3730
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Velkomin í okkar hóp!
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TT tímar í boði:
6:15 A mánu-, miðviku- og föstudagar Örfá pláss laus

7:20 C mánu-, miðviku- og föstudagar Laus pláss

10:15 D mánu-, miðviku- og föstudagar  Barnapössun Örfá pláss laus

14:20 G mánu-, miðviku- og föstudagar Örfá pláss laus

16:40 H mánu-, miðviku- og föstudagar  Barnapössun Örfá pláss laus

17:40 I mánu-, miðviku- og föstudagar  Barnapössun Laus pláss

18:40 J mánudagar kl. 18:40, miðviku- og fimmtudagar  kl. 18:25 Laus pláss

18:25 TT3 mánudagar kl 18:25 og miðvikudagar kl. 19:25  -  (16-25 ára) Laus pláss

TTT 
6

7

NÁMSKEIÐUM 
FYLGIR

FRJÁLS MÆTING
Í TÆKJASAL

Fundur fyrir alla TT flokka sunnudaginn 20. nóvember kl. 16:30

TT-námskeið hefjast 20. nóvember

Staðurinn - Ræktin

Viltu ná kjörþyngd og komast í form?

Síðustu námskeið fyrir jól
innritun á fullu í síma 5813730

15% afsláttur fyrir þær konur sem halda áfram!

Þessi hugmynd kom reyndar upp í 
barnaafmæli,“ segja þær Eva Rún 
Þorgeirsdóttir jógakennari og 
Stella Sigurgeirsdóttir myndlist-
armaður um tildrög þess að bókin 
Auður og gamla tréð varð til. 
Bókin er í senn skemmtileg saga 
og kennsla í jóga fyrir þriggja 
til tíu ára börn og er væntanleg 
frá Sölku útgáfu á næstu vikum. 
„Eva fór að tala um þann draum 
sinn að gera jógabók fyrir börn,“ 
segir Stella. „Það er algjör skortur 
á slíku efni svo ég tók hana á orð-
inu og lofaði að myndskreyta bók-
ina og þá byrjaði boltinn að rúlla.“ 

Textann unnu þær í samein-
ingu, köstuðu honum á milli sín 
og þróuðu söguna sem Eva Rún 
hafði verið með í kollinum. „Sagan 
fjallar fyrst og fremst um vin-
áttu,“ segir Eva Rún. 
„Svo blandast jógað 
og jógaæfingarnar 
inn í. Við unnum 
þetta allt saman, 
það var ekki þannig 
að ég skrifaði sögu 
og Stella teikn-
aði myndir, held-
ur hittumst við og 
ræddum þetta allt 
saman í þaula og 
tókum sameigin-
legar ákvarðan-
ir.“ Stella tekur 
undir það að sam-
starfið hafi verið 
farsælt.  „Við 

vorum svo algjörlega 
samstíga í sýn okkar 
á bókina,“ segir hún.

Eva Rún hefur verið 
að kenna börnum jóga 
síðan í fyrrahaust og 
segir það ganga ótrú-
lega vel. „Þetta eru í 
grunninn alveg sömu 
æfingar og kenndar eru 
í fullorðinstímum, en í 
stað þess að kalla þetta 
að æfa jóga saman þá 
erum við að leika okkur í 
jóga. Ég bý til sögur sem 
ég segi þeim í tímunum 
og við fléttum æfingarn-

ar inn í þær, alveg á sama hátt og 
bókin er byggð upp.“ Stella grípur 
fram í: „Börnin hafa tækifæri til 
að gera það sama og sögupersón-
an og gera æfingarnar með henni.“

Í bókinni eru átta jógaæfingar 
sem brjóta upp söguna, teikningar 
af stöðu hverrar æfingar og hug-
myndin er sú að foreldrar geri hlé 
á lestrinum og geri æfingarnar 
með börnum sínum og Auði sögu-
hetju. „Aftast í bókinni er svo smá 
fróðleikur um jóga, fyrir þau sem 
langar að kynna sér það betur,“ 
segir Eva Rún. „Þannig að þetta er 
ekkert síður spennandi fyrir for-
eldrana.“    fridrikab@frettabladid.is

Lesið og leikið sér í jóga
Auður og gamla tréð er í senn skemmtileg saga og kennslubók í jóga fyrir börn. Eva Rún Þorgeirsdóttir 
og Stella Sigurgeirsdóttir segja slíkt efni hafa skort og þær hafi ákveðið í barnaafmæli að breyta því.
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Eva Rún Þorgeirsdóttir og Stella Sigurgeirsdóttir hittust í barnaafmæli og ákváðu að 
skrifa og teikna jógabók fyrir börn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

ALLT AÐ 100 % LÁN 
MÖGULEGT

 TOYOTA COROLLA WAGON. Árgerð 
1998, ekinn aðeins 147.þ km,ný 
tímareim, sjálfskiptur. Verð 590.000.- 
Rnr.245195.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

ALLT AÐ 100 % LÁN 
MÖGULEGT

SUBARU IMPREZA GL 4WD. Árgerð 
2000, ekinn aðeins 139.þ km, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.245119.S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Ford Focus C-Max Árgerð 2006, ekinn 
82þ.km, sjálfskiptur. Mjög gott eintak 
sem er á staðnum til sýnis! Verð 
1.490.000kr. Raðnúmer 131926. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

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

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

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

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

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

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

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

Til sölu wv póló árg 98 5/dyra 
sjálfskiftur ekinn 158 þúsund negld 
vetrardekk nýskoðaður topp bíll verð 
375 þúsund gsm 8682352

Til sölu Houndai Santafe beinsk bensín 
árg 2001 ekinn 142000 þarfnast 
viðgerðar kúpling léleg verð435þús 
gsm 8927852

Tilboð óskast!!!
Land Rover-defender árg ‘84. til sölu. 
Tilboð óskast í 893 5131

Kia Sportage árg 1999. bensín, sjálfsk. 
Ek. 126 þ. í góðu standi. Skoðaður 
2012 V. 250.000.- er á Hornafirði. 
Upplýsingar í síma 898-7712

Volvo S40 1999 ek 168 þ.km 5 gíra 
heilsársdekk hraðastillir nýsk 2012 Verð 
490 þús uppl 8572696

 0-250 þús.

Sparigrís Tilboð 250 þús!
HYUNDAI ACCENT árg’98 ek 145 
þús,3ja dyra beinskiptur,skoðaður 
2012, eyðir litlu! Ásett verð 320 þús 
Tilboð 250 þús! s.841 8955

Ódýr sjálfskiptur !!!
Peugeot 106 árg ‘98, ekinn aðeins 
104þús, sjálfskiptur, 5 dyra, rafmagn í 
rúðum, skoðaður 2012, góð vetrardekk, 
eyðir aðeins 5-6L/100km, mjög gott 
eintak af bíl, Tilboðsverð aðeins 250þús 
stgr, s:659-9696

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.

 250-499 þús.

Sjálfskiptur !!!
Hyundai Sonata 2.0 árg ‘98, ekinn 
aðeins 140þús, skoðaður 2012, 
sjálfskiptur, álfelgur, góður bíll sem að 
lítur vel út og er gott að keyra, verð: 
420þús, Tilboðsverð aðeins 290þús 
stgr, s:659-9696

 500-999 þús.

TILBOÐ 750 þús!
SUBARU LEGACY WAGON 4x4 árgerð 
2003 ek.205 þús. sjálfskiptur, ný 
góð heilsársdekk, cd,skoðaður 2012, 
hálfleðraður,filmur, lítur vel út, mjög 
góður bíll ásett verð 950 þús TILBOÐ 
750 ÞÚS! s.841 8955

Sálfskiptur 4x4 TILBOÐ 
590 ÞÚS!

 SUBARU LEGACY 4X4 árgerð 2000 
ek.163 þús, sjálfskiptur,skoðaður 
2012,góður bíll í topp standi og lýtur 
vel út! ásett verð 690 þús TILBOÐ 590 
þús! s.841 8955

 Bílar óskast

Óska eftir bíl 
25-250þús á borðið!

Óska eftir bíl fyrir allt að 250þús. 
staðgreitt, fólksbíl eða smábíl. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 691 9374.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Jeppar

SKOÐA SKIPTI
Toyota Land Cruser 120GX nýsk. 
26.06.2004,dísel bíll, ek.138 
þúsund,beinskiptur ( eyðir 9-10 lítrum 
innanbæjar)krókur, filmur, sk. 2012, 
Verð 3.790 þúsáhvíl 2.335 þús, skoða 
skipti. Uppl S: 693-5053

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Vörubílar

Vörubíla og 
vinnuvéladekk

Eigum á lager 315/80R22,5 
vörubíladekk á góðu verði Höfum 
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum 
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050- 
okspares@simnet.is

 Vespur

Tilboð 14.900 kr.
Vorum að fá nýja sendingu af okkar 
vinsælu Ál-römpum, fyrir flestar 
tegundir bíla. Taka allt að 150kg. Verð 
37,500 kr. Tilboð núna 14.900 kr. Örfá 
stk eftir! Qpsinport Laugarvegur 168, 
s. 567 1040.

 Vinnuvélar

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

 Bátar

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

 Hjólbarðar

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

255/70 R 16 4 stk. undan Pajero. Verð 
75 þús. Sími 898 6111

Continental Conti Winter 
TS810S vetrard.

255/35 R18 og 255/40 R18 - 2.stk af 
hvoru. Keyrð ca. 10 þús. selst 4.saman 
á hálfvirði kr. 120.000,- Uppl. s. 665 
1710

 Varahlutir

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

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

Varahlutir í Kia Rio ‘01, primera ‘98. 
Baleno Wagon ‘97. MMC Space Wagon 
‘97, Kia Sephia ‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 
,’98, Escord ‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. 
Impreza ‘97 & ‘99. Legacy ‘96. Almera 
‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, 
Elantra Wagon ‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf 
‘95, Sunny ‘94. S. 896 8568.

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.

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.
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Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

ATH. Get bætt við mig þrifum í 
heimahúsum er rösk og vandvirk uppl. 
í S. 845-6231 Margrét

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

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókha ld-á rs re ikn ingar- f ramtö l -
VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun 
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977 
www.fob.is fob@fob.is

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

 Málarar

Þarf að mála ?
Málari getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Tölvur

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

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

 Spádómar

908 1888

Spásími Daddýar alla daga 
(frá 13-23).

250 kr. mín.

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

 Rafvirkjun

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

 Önnur þjónusta

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

Green-house
Glæsilegur danskur kvennfatnaður. 
Tvær flíkur á verði einnar af eldri vöru.
Opið í dag 13-19 
Bjóðum einnig upp á heimakynningar.
Frekari upplýsingar í 
s: 7772281/5881258 Green-house 
Garðabær.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Kringlótt stækkanlegt borð + 4 stólar. 
Dívan , innskotsborð , fatastandur og 
statíf fyrir blómapott. Einnig 2 málverk. 
Uppl í s. 898 7739

Ódýr heimilisraftæki
Sími 896 8568.

Framlengjum útöluna
til þriðjud. 8/11. 20-35% afsláttur af 
völdum vörum. Saltkristalslampar í 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata). 
Opið mán-fös 12-18, lau 12-15. S. 517-
8060. ditto.is

Þarf að losa bílskúr. 29” Thomson 
sjónvarp, 14” Nordmende sjónvarp, 
14” Samsung, 29” Beko sjónvarp 
svo til ónotað, Thomson heimabíó 
magnari, vandaður æfingarbekkur 
með lóðum, bekkur fyrir magaæfingar, 
bensín-rafmagns Rafall 12v/220v, 
kamína fyrir sumarbústað, Sharp 
búðarkassi, fiskabúr með búnaði, skíði 
og gönguskíði og margt fleira er líka til. 
S. 892 9803

Til sölu 40 feta gámur með ljósum og 
tenglum. Staðsettur á Akranesi. Verð 
240 þús. án vsk. Uppl. í s. 863 1424

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Til bygginga

Innihurðir á góðu verði
Eigum nýjar hvítar 80 x 200 
innihurðir með karmi (20cm breiðir) 
og gerektum á aðeins 24.900 með 
vsk. 2 stk eldvarnarhurðar úr járni st. 
76X208 m. hurðarpumpu og skrá. 
Húsgagnasprautun Gjótuhrauni 6 
Hafnarfirði Sími 555-3759.

 Bækur

Til sölu pappírsskurðar hnífur, 
lítiðnotaður. Tilvalinn fyrir handband 
eða lítil fyrirtæki. Upplýsingar í síma 
8941015

 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

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

Kápur og jakkar á 30%afslætti.
Full búð af nýjum vörum.
Verslunin Emilía
Bláu húsin Faxafeni
s: 588-9925 emilia.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

Fasteignir

Fasteignir

Sverrir Einar
S. 661 7000
sverrir@domusnova.is

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Fjárfestar - Gistihúseigendur ATH!
Vorum að fá í sölu heila húseign í 
miðbæ Reykjavíkur alls 488 fm.

Lyklar á skrifstofu!
Hringdu núna til að bóka skoðun!

Sverrir s. 661 7000

Sérlega glæsileg 93.9 fm, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í 6
íbúða húsi á mjög eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur.

Opið hús á Dunhaga 23
í dag, þriðjudag frá kl 17 - 17.30
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 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Gott nudd - 105 
Rvk/Hlíðar

Bíð upp á gott nudd. Afslappandi og 
gott umhverfi. Kem einnig í heimahús. 
Opið til 21 á kvöldin. S. 894 4817.

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

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

 Snyrting

TANTRA NUDD
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

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 
- DETOX

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Fallegur hornsófi úr Eco dekor til sölu 
á hálfvirði. Ljós drapplitur, þægilegur 
og hægt að breyta í svefnsófa. Nánari 
upplýsingar á gerdajons@gmail.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

Herbergi með bað, þvottavél, internet 
til leigu í Álftamýri, 108 Rvk. Uppl. í 
s.6968068

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

Gistiheimili - 
Guesthouse

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

Ca 10 Fm Room for rent in 
Miklubraut,105 Rvk-Available now! 
Rent is 40.000,i want 3 months in 
advance.Access to toilet,shower and 
washing machine. 867-3051,Birgitta

 Húsnæði óskast

Róleg og reglusöm fjölskylda óskar 
eftir 3-4 herbergja íbúð í vesturbæ rvk. 
Skilvísum greiðslum heitið. vestur80@
gmail.com

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

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

 Gisting

Barcelona, Exsample. 60 evrur nóttin 
fyrir tvær persónur. 80 evrur 4 persónur. 
100 evrur 5 persónur. www.starplus.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Tælenskur veitingastaður 
í RVK

Starfsfólk óskast í afgreiðslu og eldhús. 
Uppl. s. 864 8338 Sigurður

Vitaborgari - Vitabar
Vantar starfsfólk á 

Vitaborgarann og Vitabar í 
kvöld og helgarvinnu.
Umsóknir sendist á 
vitabar@internet.is 

Með upplýsingum s.s reynslu, 
meðmælendum, síma o.sv.frv.

Kvöld- og helgarvinna
Vegna aukinna verkefna vantar 
okkur öflugt og skemmtilegt fólk til 
úthringinga! Tímakaup og bónusar. 18 
ára lágmarksaldur. Hringdu núna í síma 
774 7400 gaman@simstodin.is

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir að 
ráða starfsmann í afgreiðslu frá 13-18:30 
og einnig um helgar. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Umsóknareyðublöð á bakstur.
is uppl. í s. 555 0480, Sigurður.

Hársnyrtifólk
Stóll til leigu á hársnyrtistofu í 111 
Reykjavík. Góð stofa á frábærum stað 
nánari upplýsingar í síma 861 1111 eftir 
kl. 18.00

Óska eftir starfsmanni til afgreiðslu í 
verslun á næturnar Starfsmaður þarf 
að vera 20 ára stundvís og snyrtilegur. 
Umsóknir sendist á ncs@ncs.is

SUSHISAMBA veitingastaður opnar í 
Þingoltsstræti 5 síðar í þessum mánuði. 
Óskum eftir hressu og skemmtilegu 
starfsfólki í kvöld- og helgar vinnu. 
Áhugasamir senda ferilskrá á 
gunnsteinn@sushisamba.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

Sími: 535 1300

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Kælivirki
Verslunartækni óskar eftir að ráða til sín kælivirkja.

Starfssvið:
Umsjón og viðgerðir á frysti- og kælibúnaði.

Menntun og hæfniskröfur:
Vélstjóramenntun, vélvirki, rafvirki

eða sjálfmenntaður.
Hæfni  í mannlegum samskiptum.

Heiðarleiki, stundvísi og reglusemi.

Vinsamlega sendið allar upplýsingar á:
stefan@verslun.is
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Þjónusta

Atvinna

PÍPULAGNINGARMENN
Vantar pípara til vinnu í Noregi. Mikil vinna framundan.

Spennandi tækifæri og miklir möguleikar fyrir vana 
menn. Krafist er minnst 5 ára starfsreynslu.

Vinsamlegast sendið ferilskrá, upplýsingar og 
fyrirspurnir á g.lilja@simnet.is

Vitni óskast! 
  Upplýsingar óskast frá mögulegum 
vitnum að bifhjólaslysi á Snorrabraut

í júní 2009, þar sem bifhjól og 
ökumaður þess féllu á hliðina. 

Vinsamlegast sendið póst á 
arekstur@arekstur.is

Innritun í framhaldsskóla á vorönn 
2012

Innritun í dagskóla lýkur 22. nóvember nk. Ein-
stakir skólar kunna að bjóða upp á lengra innrit-
unartímabil og eru upplýsingar um það á vefsíðu 
viðkomandi skóla. Rafrænt umsóknareyðublað og 
nauðsynlegar upplýsingar um innritunina má nálg-
ast á menntagatt.is. Þar eru einnig upplýsingar um 
nám í framhaldsskólum og námsframboð.

Umsækjendur um nám í dagskóla

sótt hann á menntagatt.is. Þegar umsækjendur hafa 

uninni. Nemum sem koma erlendis frá er bent á 
að setja sig í samband við þá skóla sem þeir hafa 
áhuga á að sækja um.

Umsóknir um nám í kvöldskóla
og fjarnám

Innritun í kvöldskóla, fjarnám og annað en nám í 
dagskóla fer fram í þeim framhaldsskólum sem hafa 

og leggja til umsóknareyðublöð. Umsækjendum er 
bent á að snúa sér til viðkomandi skóla. Upplýsing-

Allar nánari upplýsingar um innritun á vorönn 2012 
eru veittar í framhaldsskólunum. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir á netfangið innritun@mennta-
gatt.is

Tilkynningar

Motus óskar eftir að ráða ráðgjafa 
á Fyrirtækjasvið.

Motus er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar (Credit Management Services). Hjá Motus starfa 130 starfsmenn á 11 
starfsstöðvum um land allt. Motus aðstoðar viðskiptavini sína við að bæta fjárstreymi sitt og langtímaafkomu. Motus er 

samstarfsaðili Intrum Justitia sem er leiðandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar í Evrópu.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember 2011. 
Ráðið verður í starfið eins fljótt og kostur er.

Ráðgjafi

Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, samskipti við viðskiptavini, greining og 
ráðgjöf varðandi meðferð viðskiptakrafna auk tilboðs- og samningagerðar.

Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti.

Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu. Krafa er gerð um reynslu 
af sambærilegum störfum. 

Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.



TILBOÐ     54.990

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

SJÓNVARPS
TILBOÐ
Gæði á góðu verði

Finlux 22FLX850UD
22“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn, stafrænum DVB-T mót-
takara og er 12/220v. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, HDMI, USB marg-
miðlunartengi, Digital Coax, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 26FLX905HU
26“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T mót-
takara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB marg miðlunartengi, 
Digital Coax, VGA tengi, heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 26FLX910LHU
26“ ÖRÞUNNT LED SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og stafrænum DVB-T 
móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 2xHDMI, USB marg miðl unar tengi, 
Digital Coax, VGA tengi, Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
59.990

Einnig til 
með DVD 
spilara á 
79.990

Finlux 32FLX905HU
32“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og staf-
rænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xHDMI, USB Margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

Finlux 32FLHX905HU
32“ FULL HD LCD SJÓNVARP með 1920x1080p upplausn og 
stafrænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xHDMI, USB marg miðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

Finlux 42FLHX905HU
42" Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upplausn, 
stafrænum DVB-T móttakara og 100.000:1 skerpu. Fjöldi 
tengimöguleika m.a 2xHDMI, Digital Coax, 2xScart, 2xUSB 
Margmiðlunartengi, VGA tengi og CI rauf fyrir afruglarakort.

Finlux 37FLX850UD
37“ HD LCD SJÓNVARP með 1366x768p upplausn og staf-
rænum DVB-T móttakara. Fjöldi tengimöguleika m.a. Scart, 
2xHDMI, USB margmiðlunartengi, Digital Coax, VGA tengi, 
Heyrnartólstengi og CI rauf fyrir afruglarakort. Frábært verð.

TILBOÐ     109.990

TILBOÐ     119.990

2xHDMI

FULL 
HD

USB TENGI

2xHDMI

FULL 
HD
2xUSB

2xHDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

USB TENGI

2xHDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

USB TENGI

2 HDMI

DVB-T
MÓTTAKARI

LED

VERÐ      69.990 VERÐ      79.990

VERÐ      79.990 VERÐ      89.990
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Góðar fréttir! 
Rannsóknirnar 
sýna að sveppur-
inn er ekki eins 
smitandi og við 
óttuðumst og 
það má vinna á 
honum með 
           kælingu.

Frábært, 
set ég 

fótinn í 
ísskápinn 

í smá 
stund þá?

Nei, í 
fljótandi 
nítrógen í 15 
sekúndur!

Hugsaðu um 
sumarfríið 
fyrir vestan 
Elza! Þetta 

verður 
leikur 

          einn!  

Heyyy!
Ekkert mál! 
Við getum 

plokkað sveppinn 
í burt í eitt skipti 

fyrir öll!

Uuu 
viltu kannski 
eiga hann?

Endilega! 
Ég reyni að 
safna þeim!

Uuggg

Ekki misskilja mig Sara 
en það er skrítið að þú 
sért í gömlum fötum af 

mömmu minni.

Af 
hverju?

Sko, þegar ég hugsa 
um mömmu í þessum 

gallabuxum er ég...

... uu...

,,, er ég..

... við 
það að 

æla.

Finnst þér það 
óþægilegt?

Þetta er Action Man. 
Hann hefur verið í 

Víetnam, Eyðimerkur-
stormi, Írak og lent 
tvisvar í ryksugunni.

Og ég 
get keypt 

mér 
sportbíl!

LÁRÉTT
2. klettahyrna, 6. frá, 8. saur, 9. 
farvegur, 11. tveir eins, 12. bit, 14. 
enn lengur, 16. pot, 17. þjálfa, 18. 
óðagot, 20. pfn., 21. traðkaði.

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. innan, 4. peningar, 5. 
svelg, 7. fáskiptinn, 10. dorma, 13. 
útsæði, 15. massi, 16. margsinnis, 19. 
eldsneyti.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. múli, 6. af, 8. tað, 9. rás, 
11. uu, 12. glefs, 14. áfram, 16. ot, 17. 
æfa, 18. fum, 20. ég, 21. tróð. 

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. út, 4. lausafé, 
5. iðu, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magn, 16. oft, 19. mó. 

Dr. Agnar
Háls-, nef- og 
eyrnalæknir

Ákveðin lenska er í opinberri umræðu að 
tala niður til fólks sem ber svo sterkar 

skoðanir til ákveðins málstaðar að það 
gæti, samkvæmt hefðbundinni orðræðu, 
hve skynsamleg sem hún er, kallast öfgar. 
Að grípa til þeirrar skilgreiningar að um 
öfgar sé að ræða virðist með öðrum orðum 
oft nóg til að gera lítið úr málflutningi 
þeim sem gagnrýndur er hverju sinni.

UPP er komin umræða um baráttuað-
ferðir femínista sem ekki hugnast öllum. 

Annað væri nú; sama hvað fólki finnst 
um réttmæti boðskaparins er verið að 
boða býsna róttæka breytingu á sam-
félaginu. Sem er gott. Samfélög eiga 

reglulega að taka snarpar beygjur og 
jafnvel stökkbreytast.

MARGIR hafa orðið til að gagnrýna 
máflutning ákveðinn femínista, sagt 

hann einkennast af of miklum alhæfing-
um og öfgum til að verða fjöldahreyf-

ing. Vel má svo vera. Það að líka ekki 
aðferðirnar er hins vegar ekki á nokk-

urn hátt ástæða til þess að styðja ekki 
málstaðinn. Þetta á við um þá sem 
gagnrýna baráttuna fyrir jafnrétti, 
gegn auðsöfnun, fyrir aðskilnaði 
ríkis og kirkju og ýmsu fleiru. 
Brattar yfirlýsingar sem koma við 
kaunin á fólki, tjöld á Austurvelli, 
langar greinar um baráttumál sín; 

fólki má finnast hvað sem er um aðferðirn-
ar en styðji það málstaðinn á það að yppta 
öxlum og leggja sitt af mörkum á sinn hátt.

ÞAÐ að öfgar séu til í samfélaginu ætti að 
vera merki um heilbrigðan jarðveg fyrir 
skoðanaskipti. Og það á líka við um nei-
kvæðar öfgar. Við getum haft áhyggjur af 
því að þjóðernisrembingur sé að verða of 
áberandi, að rasismi sé að skjóta upp sínum 
ljóta kolli og að alls kyns fordómar séu að 
verða plagsiður. Gegn slíku berjumst við 
með rökum og öfgum ef okkur þykir það 
betra.

EN að rífast um skilgreiningar á hug-
tökum, hvort það að hugnast ekki þetta 
þýði að menn séu femínistar en ekki jafn-
réttissinnar, hvort það að vera femínisti 
þýði þetta eða hitt, hvort þessi baráttu-
aðferðin sé líklegri til árangurs en hin; 
það er afskaplega ófrjó umræða. Vissu-
lega er ekkert að því að menn stundi slíka 
umræðu, telji þeir hana nauðsynlega. 
Okkar er valið.

ÖFGAR eiga að vera hreyfiafl samfélags-
ins. Stundum er ástand mála einfaldlega 
þannig að öfgafullur málflutningur hristir 
aðeins upp í vitundinni. Því ber að fagna. 
Síðan er bara að taka saman höndum og 
berjast fyrir því að hreyfingin sé til góðs, 
en dragi okkur ekki út í forarpytt fordóma.

Öfgar eru nauðsynlegar



KASTARADAGAR

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

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

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

8.9908.990

8.9908.9906.9906.990 6.9906.990

5.4905.490 5.4905.4905.4905.490

3.4953.495

9.9599.959

12.94012.940

3.9953.995

2.9952.995

4.9954.995

7.9907.990

7.9907.990
3.9903.990

1.4951.495

1.4951.4951.9951.995

2.4952.495

5.9595.959

2.9902.990

LITIR: HVÍTT, STÁL, GYLLT OG ANTIK
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menning@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 8. nóvember 2011 

➜ Tónleikar
20.00 Hallveig Rúnars-
dóttir, sópran, og Hrönn 
Þráinsdóttir, píanó-
leikari, flytja ljúfa ljóða-
tónlist á tónleikum 
í Tíbrártónleikaröð 
Salarins í Kópavogi. 
Miðaverð er  
kr. 3.500. 

20.00 Óp-hópurinn heldur tónleika 
í Iðnó. Þeir sem koma fram eru Erla 
Björg Káradóttir, Gunnar Kristmannsson, 
Hörn Hrafnsdóttir, Magnús Guðmunds-
son, Rósalind Gísladóttir, Hanna Þóra 
Guðbrandsdóttir, Sveinn Dúa Hjörleifs-
son og Unnur Möller. Við flygilinn 
verður Antonía Hevesí og Jóhann Smári 
Sævarsson leikstýrir. Miðaverð er  
kr. 2.500 og fer forsala fram í Iðnó. 
20.30 Bubbi Morthens heldur tón-
leika á Kollubar á Hvanneyri. Miðaverð 
er kr. 2.500.
20.30 Tónleikaröðin KexJazz fer fram á 
Kexi Hosteli og mun Standardakvartett 
saxófónleikarans Sigurðar Flosasonar 
koma fram. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Tropicalia sveit Kristínar Bergs-
dóttur kemur fram á hausttónleikaröð 
Múlans í Norræna húsinu. Aðgangseyrir 
er kr. 1.500. 

➜ Bókmenntir
17.00 Útgáfu bókarinnar Dagbók 
vestur fara eftir Jóhann Magnús 
Bjarnason verður fagnað í Eymunds-
son á Skólavörðustíg. Gyrðir Elíasson, 
handhafi Bókmenntaverðlauna Norður-
landaráðs og Baldur Hafstað, íslensku-
prófessor segja örlítið frá útgáfunni og 
skáldinu. Allir velkomnir. 

➜ Málstofur
15.00 Málstofa um gengisstefnu auðugra 
smáríkja verður haldin í fundarsal Seðla-
bankans, Sölvhóli. Frummælandi er Francis 
Breedon, prófessor í hagfræði við Queen 
Mary-háskólann í Lundúnum.

➜ Umræður
20.00 Bragi Skúlason, sjúkrahúsprestur 
og doktorsnemi í mannfræði, ræðir um 
landamæri lífs og dauða og hvenær maður 
hættir að vera barn foreldra sinna í Reykja-
víkurAkademíunni, Hringbraut 121, 4. hæð. 
Viðburðurinn er á vegum Mannfræðifélags 
Íslands.

➜ Heimildarmyndir

20.00 Heimildarmyndin Travel Advice 
for Syria verður sýnd á (Ó)sýnileg, kvik-
myndadögum Amnesty International, í 
Bíói Paradís. Myndin veitir einstaka innsýn 
í sýrlenskt samfélag. Miðaverð er kr. 750. 
Peter Löfgren, leikstjóri myndarinnar, átti 
að vera viðstaddur sýningu myndarinnar 
og fjalla um gerð hennar og ástandið í Sýr-
landi. Hann hefur því miður afboðað komu 
sína til landsins.

➜ Tónlist
22.00 Paul Evans stjórnar tónlistinni á 
Kaffibarnum.

➜ Fyrirlestrar
12.05 Fyrirlestur undir yfirskriftinni Hvað 
er (mis)notkun sögunnar? fer fram í Þjóð-
minjasafni Íslands. Fyrirlesturinn er hluti 
af hádegisfundaröð Sagnfræðingafélags 
Íslands. Fyrirlesari er Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson. Aðgangur er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

KRISTÍN BERGSDÓTTIR kemur fram í kvöld á tónleikum í Norræna húsinu. Kristín 
kemur fram ásamt sambasveit sinni Tropicalia en tónleikarnir eru hluti af hausttónleikaröð 
Múlans í Norræna húsinu. Tónleikarnir hefjast kl. 21 og aðgangseyrir er 1.500 krónur.

Tvö rússnesk leikhús hafa sýnt 
áhuga á því að taka leikrit Auðar 
Övu Ólafsdóttur, Svartur hundur 
prestsins, til sýninga. Leikritið 
er nú á fjölum Þjóðleikhússins 
og munu áhrifamenn í rússnesku 
leikhúslífi hafa hrifist af sýn-
ingunni. Tinna Gunnlaugsdóttir 
þjóðleikhússtjóri, sem er nýkom-
in frá Moskvu, segir tvö leikhús, 
Vakhtangov og Sovremennik, 
hafa staðfest áhuga á verkinu en 
ekki er ljóst hvort þeirra tekur 
verkið til sýningar. 

„Málið er komið í farveg í 
samráði við höfundinn. Verið er 
að þýða leikritið á ensku og svo 
verður það þýtt á rússnesku,“ 
segir Tinna og bætir við að áhugi 
Rússa á verkinu sé ánægjulegur 
og óvæntur heiður, mikil leikhús-
menning sé í Rússlandi og yfir 
400 leikhús bara í Moskvu. 

 - sbt

Rússar vilja 
Auði Övu

Gerður Kristný er ein fimm 
íslenskra ljóðskálda sem 
ferðuðust til Kína í boði 
kínverska kaupsýslumanns-
ins og ljóðskáldsins Huang 
Nubo í lok október til að 
ræða um ljóðlist og ferðast 
um landið.

„Við fengum að kynnast þessu 
dásamlega landi og var vel gert 
við okkur á allan hátt, eins og 
kínversku kollegana okkar sem 
voru undrandi á því hversu marg-
ar konur voru í íslenska hópnum,“ 
segir Gerður Kristný, ein úr hópi 
íslenskra ljóðskálda sem ferðuð-
ust til Kína í lok síðasta mánaðar. 

Þar í landi tók hópurinn, sem í 
voru ásamt Gerði þau Steinunni-
Sigurðardóttir, Þórarinn Eldjárn, 
Ingunn Snædal, Sigurbjörg Þrast-
ardóttir og Sigurður Guðmunds-
son, þátt í pallborðsumræðum um 
ljóðlist og lásu upp, auk þess að 
ferðast víða um landið. 

Með í för voru finnska ljóð-
skáldið Tua Forström og græn-
lenska ljóðskáldið Magssanguaq 
Qujaukitsoq, Hjörleifur Svein-
björnsson túlkur og fararstjóri, 
eiginkona hans, Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, og fleiri.

Ferðalag ljóðskáldanna var í 
boði kínverska kaupsýslumanns-
ins Huang Nubo, sem Gerður 
Kristný segir mikinn ljóðaunn-
anda sem einnig yrki sjálfur. 
„Nupo hefur áhuga á að styrkja 
menningartengsl Kína og Íslands. 
Af þessu tilefni var gefin út bók 
með þýddum, völdum ljóðum eftir 
okkur og ljóðskáldin sem tóku á 
móti okkur og það er ekki lítill 
fengur í að eiga ljóð eftir sjálfan 
sig á kínversku,“ segir Gerður, en 
hópurinn heimsótti meðal annars 
Kínamúrinn, Torg hins himneska 
friðar og fjallagarðinn Huang-
shan, eða Gulufjöll, sem Gerður 
lýsir sem miklu ævintýri.

 kjartan@frettabladid.is

UNDRANDI Á FJÖLDA KVENNA

KÍNAMÚRINN Gerður Kristný við eitt helsta kennileiti Kína.
BESTIR Í BEKKNUM Hjörleifur Sveinbjörnsson og Þórarinn Eldjárn í 
gömlum barnaskóla.

FERÐALANGAR Listræni hópurinn sem lagði á sig hið langa ferðalag til Kína.



Atlantsolía var stofnuð til að veita stóru olíufélögunum samkeppni. 
Við rufum einokun olíurisanna þriggja árið 2003 og höfum haldið 
keppinautunum við efnið síðan.

Dælulykill gefur afslátt hjá þessum frábæru fyrirtækjum:
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ViðViðViðViðViðViðViðViðViðViðViðð ru rururu rurururu ruruufumfumfumfumfumfumfumfumfummmmmmm ei ei ei ei eeieieieieeeinoknoknoknoknoknonoknokoon un un un un un ununn olíolíolíolíolíolíolíololílíolíool uriuriuriururiuriuriuriiuurrisansansansansansananansanaaa na na na na na nana na nannnnnn þriþriþriþriþriþriþriþririrrþr ggjggjggjggjggjggjggjggjggjgjg a áa áa áa áa áa áa áa ááa áriðriðriðriðriðriðriðriððrið 20 20 20 20 20 20 202020222202 03 030303 03 03 03303 3303 og ogog og ogogogog oog gggg höfhöfhöfhöfhöfhöfhöfhöfhöföfhöfööföh um um um um umum um um uummmmu halhalhalhalhahalhalhalahalhala diðdiðdiðdiðddiðdiðdiðddidiðdiðdiðddd    
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SÆKTU UM DÆLULYKIL Á WWW.ATLANTSOLIA.IS

VIÐ BORGUM Í LÍFEYRISSJÓÐI 
EN LÍFEYRISSJÓÐIR BORGA EKKI Í OKKUR.

VIÐ EIGUM OKKUR SJÁLF.
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

ÞRIÐJUDAGUR: (Ó)SÝNILEG: TRAVEL ADVICE FOR SYRIA 
(PETER LOFGREN Q&A) 20:00  MIDNIGHT IN PARIS 18:00, 
20:00, 22:00  ICELAND VOLCANO 18:00, 22:00  JÓN OG 
SÉRA JÓN 18:00, 20:00  SVINALANGORNA 18:00, 20:00, 
22:00  Á ANNAN VEG 22:00           ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.                                JÓN OG

SÉRA JÓN
VINSÆLASTA

HEIMILDAMYND
ÁRSINS

BLEIK Söngkonan 
Katy Perry fór ekki 
tómhent heim frá 
hátíðinni en hún 
var valin best á 
sviði. 

Það gustar af Brad Pitt í hlut-
verki sínu sem Billy Beane, 
pirraður framkvæmdastjóri 
fjársvelts hafnaboltaliðs í 
bandarísku úrvalsdeildinni. 
Með brotabrot af því fjár-
magni sem stærstu liðin 
hafa til umráða ákveð-
ur hann að losa sig við 
stjörnuleikmennina 
og setja saman hálf-
gert furðulið með 
aðstoð hagfræðings-
ins Peter Brand, sem 
Jonah Hill leikur stór-
skemmtilega.

Moneyball er hæg-
fara og hlaðin samtölum. 
Það er þó aðeins af hinu 

góða, enda munu handritshöf-
undar myndarinnar, þeir Steven 
Zaillian og Aaron Sorkin, seint 
teljast til aukvisa í bransanum. 
Beane (sem er stundum ávarpað-
ur „Mr. Beane“, aulabárðum eins 
og mér til ómældrar ánægju) er 
skapstór frekjuhundur en hug-
sjónir hans eru fallegar og því 

vonast áhorfandinn til að 
áætlanir hans gangi upp.

Í grunninn er sögu-
þráður myndarinnar 
svipaður söguþræði ótal 
mynda þar sem aðal-

persónan þarf að búa til 
sigurlið úr hópi aumingja 

með skömmum fyrir-
vara. Sumir þeirra 

blómstra og bjarga 
deginum, á meðan 
aðrir staðfesta ræf-

ildóm sinn. Þessi 
söguþráður virk-
ar þó yfirleitt, 
þó margnotað-
ur sé, hvort sem 
myndin heitir 

The Dirty Dozen eða 

Dangerous Minds. Í þessu tilfelli 
er hann meira að segja byggður á 
sönnum atburðum.

Það er gaman að sjá Philip 
Seymour Hoffman í hlutverki 
þjálfarans Art Howe, en loks-
ins lítur Hoffman út eins og full-
orðinn maður, en ekki eins og 
feitur og kynferðislega brengl-
aður eilífðarunglingur. Hann á 
bara eftir að verða glæsilegri. Og 
aftur að Jonah Hill. Þrátt fyrir 
að sýna kunnuglega takta þá eru 
það öll litlu smáatriðin sem gera 
persónu hans algjörlega ógleym-
anlega og ég ætla að spá honum 
góðu gengi á verðlaunaafhending-
um eftir áramót. Brad Pitt hefur 
smám saman breyst í miðaldra 
Robert Redford, reffilegan stór-
leikara með breiðar herðar sem 
allar myndir geta hvílt á. Money-
ball þarf þó ekki að hvíla á neinu, 
enda stórgóð.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Afbragðsgott og vel 
leikið íþróttadrama. Brad Pitt er 
orðinn eins og eðalviskí.

Aðbragðsgott íþróttadrama
Bíó  ★★★★

Moneyball
Leikstjórn: Bennett Miller

Aðalhlutverk: Brad Pitt, Jonah 
Hill, Philip Seymour Hoffman, 
Robin Wright

Það var mikið um stjörnur í Belfast á Írlandi á 
sunnudagskvöldið en þar fóru fram MTV European 
Music Awards. Það var ungstirnið Selena Gomez 
sem var kynnir kvöldsins og leysti hún verkefnið 
vel af hendi. 

Það var hins vegar Lady Gaga sem stal senunni 
og fór heim með fern verðlaun. Ásamt því að vera 
söngkona ársins var lagið Born This Way með söng-
konunni valið besta lagið og besta tónlistarmynd-
bandið. Lady Gaga táraðist í þakkarræðu sinni og 
sagði: „Þetta er áhrifamikið augnablik því þetta 
er mikilvægasta lagið sem ég hef samið. Ég elska 
ykkur öll litlu skrímsli.“

Justin Bieber fór heim með verðlaunin söngv-
ari ársins og besti popparinn en hann mætti hönd í 
hönd með kærustunni, kynninum Selenu Gomez. 

FRUMLEG HÖNNUN Lady Gaga tekur hér við verð-
launum sem söngkona ársins úr höndum Davids 
Hasselhoff sem virðist ekkert vita hvernig hann á að 
faðma hana í þessum klæðnaði. NORDICPHOTS/GETTY

STÓÐ SIG VEL 
Söng- og leik-
konan Selena 
Gomez var 

kynnir kvöldsins og 
stóð sig með prýði. 

BESTI SÖNGVARINN Justin Bieber 
sýndi ljósmyndurum stoltur verðlauna-
gripina, sem besti söngvarinn og besti 
popparinn. 

Besta söngkonan: Lady Gaga
Besta lag: Born This Way, Lady Gaga
Besta tónlistarmyndband: Born This Way, Lady Gaga
Flestu aðdáendurnir: Lady Gaga
Besti popparinn: Justin Bieber
Besti söngvarinn: Justin Bieber
Besti nýliðinn: Bruno Mars
Besta Hip Hop: Eminem
Best á sviði: Katy Perry
Heiðursverðlaun: Queen

VINNINGSHAFAR 2011

FLIPPUÐ Söng-
konan Jessie J 
mætti í skraut-
legum síðkjól. 

FYRIRSÆTAN Irina 
Shaykpose lét sjá sig 
á rauða dreglinum í 
kjól með hárri klauf.

GAGA KOM 
SÁ OG SIGRAÐI
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“TIL HAMINGJU, ÍSLAND”
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ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40 - 8 - 10.20  7
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 5.50 - 8 L
WHAT´S YOUR NUMBER  KL. 10.10  12
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LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

700 kr.700 kr.

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

Þ.Þ. - FT

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV
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Miðasala og nánari upplýsingar
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FRÁBÆ
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EIN SÚ FYNDNASTA SEM ÞÚ MUNT NOKKRUN 
TÍMAN KOMA TIL MEÐ AÐ SJÁ !

Myndin sem allir eru að tala um sem óvæntasta smell ársins
Byggð á metsölubókinni Húshjálpin eftir Kathryn Stockett

����
STÓRKOSTLEG 

- ABC TV
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FYNDIN, TILKOMUMIKIL - BACKSTAGE
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BESTA KVIKMYND ÁRSINS - CBS TV
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SÍGILD FRÁ FYRSTA DEGI - US WEEKLY

„Fjörug eins og trilljón 
trylltir túnfiskar í Trékyllisvík“

Í DAG ÞRIÐJUDAGSBÍÓ
ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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THE ADVENTURES OF TINTIN kl. 5:40 - 8 - 10:30

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:40
INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:30
HELP kl. 6 - 9.
THE THREE MUSKETEERS kl. 8
FOOTLOOSE kl. 5:40 - 10:30

KRINGLUNNI

THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:10 2D
THE HELP kl. 6 - 9 2D
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 10:20 3D
THE SKIN I LIVE IN kl. 8 2D

KONUNGUR LJÓNANNA - 3D M/ ísl. Tali kl. 6  3D
FOOTLOOSE kl. 5:50 2D

HELP kl. 5:30 2D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:10 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 6 - 8 - 10:10 3D

THE INBETWEENERS kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
THE INBETWEENERS Luxus VIP kl. 8 - 10:10 2D
TINTIN M/ Ensku Tali kl. 5:50 - 10:20 3D
THE HELP kl. 5:20 - 8:30 - 10:10 2D
THE THREE MUSKETEERS - 3D kl. 5:40 - 8 3D
FOOTLOOSE kl. (5:50vip) - 8 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 - 8 2D
DRIVE kl. 10:20 2D

12

14

L

7

16

SELFOSS
TINTIN M/ Ensku Tali kl. 6 - 8
KILLER ELITE kl. 10:10
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50
CONTAGION kl. 8
BORGRÍKI kl. 10:10

THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:10 2D
TINTIN kl. 5:30 3D
THE THING kl. 8 - 10:10 2D
BANGSÍMON kl. 6 2D
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Jessica Biel ætlar aldrei að tjá sig opinberlega um sam-
band þeirra Justins Timberlake. Þetta kemur fram í við-
tali við leikkonuna í desember-útgáfunni af Elle þar sem 
hún prýðir forsíðuna. Biel og Timberlake hafa verið sund-
ur og saman undanfarin ár en fjölmiðlar greindu frá því 
að ástarblossinn hefði kviknað á milli þeirra fyrir skömmu 
eftir að þau hafa verið aðskilin í dágóðan tíma.

Biel ræðir um feril sinn, sem hefur verið nokkuð köfl-
óttur, af mikilli hreinskilni í viðtalinu en þegar talið barst 
að sambandi þeirra Timberlakes kom annað hljóð í strokk-
inn. „Ég ætla ekki að tala um það,“ segir Biel og bætir því 
við að þegar leikarar byrji saman sé það einfaldlega mikil 
tilviljun. „Þetta er aldrei eitthvað sem fólk ætlar sér.“ 
Leikkonan viðurkenndi hins vegar að hún sæi það fyrir 
sér einn daginn að eignast börn og giftast. „Ég var samt 
aldrei þannig stelpa að mig dreymdi um stórt brúðkaup og  
draumaprinsinn.“

Kjaftar ekki frá

ENGAR UPPLÝSINGAR Jessica Biel ætlar ekki að tala um 
samband sitt og Justins Timberlake í blöðunum, það sé 
einfaldlega ekki hennar stíll. NORDICPHOTOS/GETTY

Norræna spunasöng-
hljómsveitin IKI hlaut um 
helgina dönsku tónlistar-
verðlaunin fyrir sam-
nefnda plötu sína í flokki 
djassraddtónlistar. Anna 
María Björnsdóttir er 
fulltrúi Íslands í sveitinni 
sem hefur vakið mikla 
athygli þrátt fyrir að hafa 
einungis verið starfandi í 
tvö ár. 

Hljómsveitin er skip-
uð níu söngkonum sem 

koma frá fjórum Norður-
landanna og spinna þær 
alla tónlist á staðnum án 
nokkurs undirbúnings.

Tónlistarkennurum 
stúlknanna hefur tekist 
vel til, en tveir þeirra voru 
tilnefndir til verðlaunanna 
í sama flokki og IKI. Það 
voru djasssöngkonan 
Hanna Boel og Sigurður 
Flosason saxófónleikari. 

 - bb

IKI hlýtur dönsku 
tónlistarverðlaunin

ANNA MARÍA 
BJÖRNSDÓTTIR

Fótboltakappinn David Beckham 
er sagður hafa gegnt lykilhlut-
verki í því að fá meðlimi rokk-
sveitarinnar The Stone Roses, 
sem lagði upp laupana árið 1996, 
til að taka upp þráðinn á nýjan 
leik. Beckham hefur verið heitur 
aðdáandi sveitarinnar frá unga 
aldri, en hljómsveitarmeðlimir 
og Beckham eru frá Manchester í 
Englandi. 

Haft er eftir heimildarmanni 
að þegar Beckham hafi frétt af 
mögulegum sáttum söngvarans 
Ians Brown og gítarleikarans 
Johns Squire hafi hann tjáð Mani, 
bassaleikara sveitarinnar, að hann 
yrði að gera allt sem hann gæti 
til að ná sveitinni aftur saman. 
Beckham ræddi svo við Ian Brown 
þegar þeir hittust á Old Traf-
ford í sumar og lýsti yfir þrá sinni 
fyrir endurkomu The Stone Roses. 
Beckham varð að ósk sinni en 
sveitin tilkynnti í október að hún 
myndi koma fram á þrennum tón-
leikum í Bretlandi næsta sumar. 

Beckham 
hjálpaði til

SÁTTASEMJARI David Beckham var lítill 
polli í Manchester þegar hann kynntist 
tónlist The Stone Roses.

Vandræðagemlingur-
inn Lindsay Lohan 
komst enn og aftur 
í heimspressuna 
þegar hún lauk 
fangelsisvist sinni 

um helgina nán-
ast jafn fljótt 
og hún hóf 
hana. Lohan 
sat inni í 
heila fjóra 
og hálfan 
tíma, en 

dómurinn 
hljóðaði upp á 

30 daga. 
Ástæðan sem 

gefin var fyrir 
hinni örstuttu 
fangelsisvist var 
plássleysi, því 
ekki var hægt 
að koma Lohan 
fyrir í yfirfullu 
fangelsinu.

Lohan lýkur 
afplánun

FRELSINU FEGIN
Lohan braut enn 
og aftur skilorð 
vegna dóms fyrir 
ölvunarakstur 
frá árinu 2007.
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FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson, einn 
sigursælasti þjálfari íslenskr-
ar knattspyrnu er mættur í 
deild þeirra bestu á nýjan leik. 
Hann skrifaði í fyrrakvöld undir 
þriggja ára samning við Grinda-
vík. Guðjón snýr því aftur í efstu 
deild eftir tæplega fjögurra ára 
fjarveru en hann þjálfaði síðast 
Skagamenn fram á mitt sumar 
2008. 

„Ég náði að komast upp um 
deild þrátt fyrir allt,“ segir Guð-
jón í léttum tón en hann barðist 
um Pepsi-deildarsætið síðasta 
sumar sem þjálfari BÍ/Bolungar-
víkur í 1. deildinni. 

„Ég hef oft áður 
skoðað þann mögu-
leika að fara í Grinda-
vík og ég þekki vel til 
í Grindavík. Ég kom 
heim í byrjun síðustu 
viku og viku seinna er 
ég búinn að ganga frá 
þessu,“ segir Guðjón 
en ætlar hann þá ekki 
að styrkja liðið með 
nýjum leikmönnum?

Fyrsta mál að halda 
Ólafi
„ Hver nig st y rk i r 
maður liðið? Það er 
hægt bæði með þjálf-
un, bæði andlegri og líkam-
legri og með skipulagi og öllu 
því tengdu. Mér langar að sjá til 
hvað þessir strákar geta og suma 
er erfitt að dæma því ég held að 
sumir þeirra hafi ekki verið í 
neinu úrvalsformi. Ég held að það 
sé hægt að bæta bæði skipulag og 
form á liðinu,“ segir Guðjón.

Guðjón leggur mikla áherslu á 
því að halda Ólafi Erni Bjarna-
syni forvera hans í starfinu. „Það 
er lykilatriði fyrir mig að halda 
honum því hann er bæði reynd-
ur og góður knattspyrnumaður. 
Hann getur verið akkerið í varn-
arleiknum sem þarf að styrkja og 
það er mikilvægt að hafa mann 

með Grindavíkurhjarta sem er 
tilbúinn að takast á við verkefnið. 
Það er fyrsta mál á dagskrá,“ 
segir Guðjón og segir að hann sé 
þegar búinn að ræða við Ólaf um 
hvernig hlutirnir gengur fyrir 
sig síðasta sumar. Guðjón segist 
líka ætla að útrúma „þetta redd-
ast“ hugarfarinu í Grindavík.

Aldrei tekið við neinu fullmótuðu
„Það er miklu meiri sköpun í því 
að taka við liði og búa til nýtt lið 
en að erfa eitthvað og taka við 
einhverju fullmótuðu. Ég hef 
aldrei tekið við einhverju full-

mótuðu. Þegar ég fór 
til KA þá voru þeir 
hvorki fugl né fiskur 
og það breyttist. Ég 
kom til KR og þá höfðu 
þeir ekki unnið titil í 
27 ár og Það breyttist. 
Ég tók Skagann þegar 
hann var fallinn og það 
breyttist,“ segir Guð-
jón og bendir á síðasta 
starfið sitt fyrir vest-
an. 

„ Það var miki l 
áskorun og ögrun í því 
að fara vestur í nán-
ast ekki neitt. Þegar 
ég réði mig í þá vinnu 
þá var varla til lið þar. 

Það var mikil áskorun en það sást 
að það er hægt að gera ákveðna 
hluti með skynsemi og skipulagi. 
Í águst var liðið komið í undan-
úrslitleik bikarsins og allt landið 
vissi að það var eitthvað stórkost-
legt og skrýtið að gerast þarna. 
Það er sama með Grindavík. Það 
er geysileg áskorun í þessu verk-
efni fyrir mig sem fagmann. Ég 
mun ráðast á það,“ segir Guð-
jón Þórðarson en nafnið Guðjón 
Þórðarson kallar á væntingar. 

„Ég geri mér alveg grein 
fyrir því og það er bara gott. 
Það er mjög gott til þess að vita 
að fólk kalli á árangur ef ég er 
annars vegar. Það er prófsteinn 

núna á allt apparatið í Grinda-
vík og bæinn í heild sinni. Þeim 
getur líkað hugmyndin að fara í 
fremstu röð en eru þau tilbúin að 
gera það sem til þarf,“ segir Guð-
jón en þarf hann að sanna eitt-
hvað næsta sumar?

Þarf ekki að sanna neitt
„Ég þarf ekki að sanna neitt. Það 
vita allir hvað þeir eru að fá og 
það vita flestir við hverju má 
búast. Þetta verður ekkert auð-
velt og ég hef aldrei sagt það. Það 
er aldrei auðvelt að búa til sigur-
lið,“ segir Guðjón og bætir við:

„Það verður gaman að fara í 
efstu deildina. Ég hef fylgst með 

henni vel og vandlega. Ég þekki 
vel til og ég þekki líka þjálfarana 
sem eru að störfum enda voru 
margir þeirra leikmenn hjá mér. 
Ég er af þessari kynslóð sem er 
í raun farin af vettvangi. Bjarni 
Jóh er næstur mér og svo eru 
þetta miklu yngri menn. Aldur 
er afstætt hugtak og þú ert aldrei 
eldri en þú vilt vera. Ég nýt góðs 
af því að vinna með ungum 
mönnum og er ungur í anda. Ég 
kem fullur af orku og fullur af 
krafti inn í þetta verkefni og ég 
vona að ungu mennirnir sem ætla 
að vinna með mér hafi sama eld-
móð og karlinn hefur,“ sagði Guð-
jón að lokum. ooj@frettabladid.is

TOMI AMEOBI  er einn þeirra leikmanna sem Guðjón Þórðarson vill fá til Grindavíkur. Ameobi lék undir 
hans stjórn hjá BÍ/Bolungarvík í sumar en reynir nú fyrir sér í Englandi. Hann er bróðir þeirra Shola og Sammy 
sem báðir eru á mála hjá Newcastle. 

ÞEIR VITA HVAÐ ÞEIR ERU AÐ FÁ
Samningaviðræður Guðjón Þórðarsonar og Grindvíkinga gengu hratt fyrir sig og var samningur rammað-
ur inn seint á sunnudagskvöldið. Hann fagnar því að nafnið hans kalli á kröfu um árangur.

99 SIGURLEIKIR Í EFSTU DEILD Fyrsti sigurleikur Guðjóns Þórðarsonar í pepsi-deild-
inni næsta sumar verður sá hundraðasti hjá honum í efstu deild.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

2. júlí og 31. ágúst 1991 - ÍA vinnur öruggan sigur í b-deildinni á sínu fyrsta 
ári undir stjórn Guðjóns en tvö af þremur deildartöpum liðsins á tímabilinu 
koma í leikjum á móti Grindavík sem endar í 4. sæti deildarinnar. Báðir leik-
irnir töpuðu 0-1 en ÍA skoraði 55 mörk í hinum 16 leikjum sumarsins eða 
3,4 að meðaltali í leik. 

28. ágúst 1994 - KR vinnur 2-0 sigur á Grindavík í bikarúrslitaleiknum 1994 
og Guðjón Þórðarson verður fyrsti þjálfari KR í 27 ár til að vinna titil með 
félaginu. Rúnar Kristinsson og Einar Þór Daníelsson skora mörkin. 

15. september 1996 - Skagamenn vinna ótrúlegan 6-2 sigur á Grindavík þar 
sem að þeir urðu manni færri á 33. mínútu og 0-2 undir eftir 53 mínútur. 
Guðjón skellti mönnum fram í sóknina, liðið skoraði sex mörk tíu á móti 
ellefu og vann gríðarlega mikilvægan sigur í leið sinni að Íslandsmeistaratitl-
inum. 

7. júlí 2008 - Guðjón tapar 1-2 á móti Grindavík í síðasta heimaleik sínum 
sem þjálfari ÍA. Stefán Þórðarson kemur ÍA í 1-0 í fyrri hálfleik en tveir 
núverandi leikmenn Grindavíkur, Jósef Jósefsson og Jóhann Helgason, 
tryggja Grindavík sigur í seinni hálfleik. Guðjón er sagt upp störfum eftir tvo 
tapleiki til viðbótar.

Guðjón og Grindavík í gegnum tíðina

Ég vona að 
ungu menn-
irnir sem ætla 
að vinna með 
mér hafi sama 
eldmóð og 
karlinn

GUÐJÓN ÞÓRÐARSON
ÞJÁLFARI GRINDAVÍKUR

FÓTBOLTI Óvissa ríkir nú um fram-
tíð Grétars Rafns Steinssonar hjá 
Bolton sem var ekki í leikmanna-
hópi liðsins í 5-0 sigri liðsins á 
Stoke um helgina.

Varnarleikur Bolton hefur 
ekki verið upp á sitt besta í upp-
hafi tímabilsins en Grétar hefur 
spilað sex deildarleiki af ellefu á 
tímabilinu, síðast gegn Swansea í 
lok október.

Nafn Grétars var svo hvergi 
að finna á leikmannalista Bolton 
um helgina, þrátt fyrir að flestir 
aðrir í liðinu sem geta spilað 
stöðu hægri bakvarðar eigi við 
meiðsli að stríða. Coyle ákvað 
frekar að tefla hinum tvítuga Joe 
Riley fram um helgina en hann 
hafði aldrei áður spilað í ensku 
úrvalsdeildinni.

Svo fór að Bolton vann stór-
sigur auk þess að halda hreinu í 
fyrsta sinn í deildinni síðan 13. 
ágúst. Riley átti frábæran leik 
og fékk heiðursskiptingu undir 
lok leiksins þar sem áhorfend-
ur stóðu á fætur og gáfu honum 
dynjandi lófatak. „Hann átti 
ótrúlegan dag,“ sagði Coyle. 
„Hann er ungur en ef hann held-
ur áfram að læra gæti hann átt 
glæsilegan feril fram undan.“

Samningur Grétars við Bolton 
rennur út í sumar en engar 
fregnir hafa borist af viðræðum 
um nýjan samning. - esá

Óvissa um Grétar Rafn:

Coyle lofar Joe 
Riley í hástert

Á LEIÐ FRÁ BOLTON? Samningur Grétars 
Rafns við Bolton rennur út í sumar og 
hann virðist ekki í náðinni eins og er.

NORDIC PHOTOS/GETTY
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Lengjubikarkeppni karla
A-RIÐILL
Skallagrímur - Þór Þorl. 68-97 (36-53)
Skallagrímur: Lloyd Harrison 20, Birgir Þór 
Sverrisson 12, Dominique Holmes 12/12 fráköst, 
Hilmar Guðjónsson 7, Elfar Már Ólafsson 6, 
Sigurður Þórarinsson 4, Davíð Ásgeirsson 3, 
Davíð Guðmundsson 2, Óðinn Guðmundsson 2. 
Þór Þorl: Michael Ringgold 17/9 fráköst, Darrin 
Govens 14, Darri Hilmarsson 14, Guðmundur  
Jónsson 14, Emil Karel Einarsson 11/10 fráköst, 
Baldur Þór Ragnarsson 8, Erlendur Ágúst 
Stefánsson 6, Marko Latinovic 6, Þorsteinn Már 
Ragnarsson 4, Vilhjálmur Atli Björnsson 3.
ÍR - KR 98-110 (38-59)
ÍR: Nemanja Sovic 22, Ellert Arnarson 19, 
Hjalti Friðriksson 17, James Bartolotta 12, 
Kristinn Jónasson 11, Williard Johnson 8, Eiríkur 
Önundarson 7, Tómas Aron Viggóson 2. 
KR: Edward Lee Horton Jr. 23, David Tairu 20, 
Emil Þór Jóhannsson 12, Martin Hermannsson 
10, Hreggviður Magnússon 10, Jón Orri Kristjáns-
son 9, Finnur Atli Magnusson 8, Skarphéðinn 
Freyr Ingason 8, Björn Kristjánsson 8, Ólafur Már 
Ægisson 2.

STAÐAN
KR 3 3 0 302-274 6
Þór Þorl. 3 2 1 281-239 4
ÍR 3 1 2 264-278 2
Skallagrímur 3 0 3 228-284 0

C-RIÐILL
Stjarnan - Snæfell 94-95 (36-40)
Stjarnan: Fannar Freyr Helgason 20, Justin 
Shouse 20/9 stoðsendingar, Keith Cothran 17, 
Sigurjón Örn Lárusson 16, Marvin Valdimarsson 
15, Guðjón Lárusson 6. 
Snæfell: Marquis Sheldon Hall 20/8 stoðs., 
Quincy Hankins-Cole 16/11 fráköst, Jón Ólafur 
Jónsson 13, Egill Egilsson 12, Pálmi Freyr Sigur-
geirsson 12, Ólafur Torfason 12/8 fráköst, Hafþór 
Ingi Gunnarsson 7, Sveinn Arnar Davidsson 3.

STAÐAN
Snæfell 2 2 0 188-185 4
Stjarnan 2 1 1 181-164 2
Tindastóll 2 0 2 160-180 0

D-RIÐILL
Njarðvík - Keflavík 90-77 (47-42)
Njarðvík: Travis Holmes 23/16 fráköst, Cameron 
Echols 22/12 fráköst, Ólafur Helgi Jónsson 9, 
Hjörtur Hrafn Einarsson 9, Elvar Már Friðriksson 
9, Maciej Stanislav Baginski 6, Rúnar Ingi Erlings-
son 6, Styrmir Gauti Fjeldsted 4, Óli Ragnar 
Alexandersson 2. 
Keflavík: Steven Gerard Dagustino 19, Magnús 
Þór Gunnarsson 17, Charles Michael Parker 16/10 
fráköst, Jarryd Cole 11, Valur Orri Valsson 8, Almar 
Stefán Guðbrandsson 4, Ragnar Albertsson 2.

STAÐAN
Njarðvík 3 3 0 276-216 6
Keflavík 3 2 1 247-227 4
Hamar 3 1 2 222-271 2
Valur 3 0 3 222-253 0

Danska úrvalsdeildin
SönderjyskE - AGF Århus 1-1
Aron Jóhannsson skoraði sitt fyrsta úrvalsdeildar-
mark í leiknum og lék fyrstu 77 mínúturnar í liði 
AGF. Hallgrímur Jónsson og Eyjólfur Héðinsson 
léku allan leikinn fyrir SönderjyskE.

Ítalska B-deildin
Bari - Hellas Verona 0-1
Emil Hallfreðsson lék allan leikinn fyrir Verona en 
liðið vann í gær sinn þriðja deildarleik í röð.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Snæfell gerði góða ferð 
í Garðabæinn í gær þegar liðið 
vann dramatískan sigur á Stjörn-
unni, 95-94, í Lengjubikar karla. 
Sigurkarfan kom af vítalínunni 
á lokasekúndu leiksins en Ólafur 
Torfason var þar að verki.

Snæfellingar leiddu leikinn 
lengst af en misstu Stjörnumenn 
fram úr sér þegar tvær mínútur 
voru til leiksloka. En gestirnir 
náðu að jafna metin á ný og fengu 
villu og víti rétt áður en leiktíminn 
rann út þar sem þeir tryggði sér 
svo sætan sigur.

„Við vorum með þennan leik 

í höndunum hérna í 23 mínútur, 
náum muninum upp í 21 stig en 
eftir það klikkar allt hjá okkur,“ 
sagði Ingi Þór Steinþórsson, þjálf-
ari Snæfells. „Þeir nýta sér það 
vel, finna að við erum orðnir 
frekar linir og safna kröftum í að 
vinna upp forskotið. Það féll allt 
með þeim um tíma þannig ég er 
mjög ánægður með að labba héðan 
út í kvöld með sigur. Ef að mínir 
menn halda að leikirnir séu unnir 
þegar tuttugu stiga munur er í 
körfubolta þá vita þeir ekki mikið 
um körfubolta,“ bætti hann við. 

„Við hentum þessum leik eigin-

lega frá okkur í fyrri hálfleikn-
um þar sem við við vorum bara 
ekki tilbúnir í upphafi leiksins. 
Við vissum að Snæfellingar byrja 
yfirleitt leiki mjög vel og það var 
engin breyting á því hér í kvöld,“ 
sagði Teitur Örlygsson, þjálfari 
Stjörnunnar. „Þetta verður von-
andi gott veganesti í næsta leik 
við Snæfell á föstudaginn en það 
er engu að síður ömurlegt að tapa 
og voru strákarnir niðurdregnir 
inn í klefa eftir leik. En ég er mjög 
stoltur af því hvernig þeir gáfust 
aldrei upp og hengdu ekki haus,“ 
bætti Teitur við. - kpt

Fjórir leikir fóru fram í Lengjubikar karla í gær en mesta spennan var í Garðabæ:

Ólafur með stáltaugar á vítalínunni

TRYGGÐI SIGURINN Ólafur Torfason tryggði Snæfellingum sigur á Stjörnunni í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

Algjör klassík! 
Leikur eins og hann gerist bestur.
I.Þ. (Mbl.)

Fantagóð sýning á allan hátt! 
Leikurinn er upp á fimm stjörnur. 
E.B. (Frbl.)

Tryggðu þér sæti!
Miðasala í síma 551 1200 idasala@leikhusid.is

Glæsilegur Miller 
í Þjóðleikhúsinu.
J.V.J. (DV)

Hvílíkt drama, 
hvílíkt meistaraverk! 
B.S. (pressan.is)

Aðeins 5 aukasýningar 

í nóvember! 

Miða

Sýningin hlaut 6 Grímutilnefningar 

– meðal annars sem sýning ársins!

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

10.55 EastEnders  11.25 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  12.10 Come Dine With 
Me  13.00 ‚Allo ‚Allo!  13.25 Dalziel and Pascoe  
14.15 Dalziel and Pascoe  15.05 Deal or No Deal  
15.40 Deal or No Deal  16.15 Come Dine With 
Me  17.05 ‚Allo ‚Allo!  17.30 Michael McIntyre‘s 
Comedy Roadshow  18.15 QI  18.45 QI  19.15 
Top Gear  20.10 Top Gear  21.00 The Graham 
Norton Show  21.45 QI  22.15 Free Agents  22.40 
Skavlan  23.35 The Graham Norton Show  00.20 
Top Gear  01.10 Come Dine With Me  

11.10 Horisont  11.35 Vores Liv  12.05 Cleo  12.35 
Aftenshowet  13.30 Et liv uden stoffer  14.00 
DR Update - nyheder og vejr  14.10 Himmelblå  
15.00 Den lille røde traktor  15.15 Tagkammerater  
15.30 Lille Nørd  16.00 Hercule Poirot  16.50 DR 
Update - nyheder og vejr  17.00 Hvor er vi landet?  
17.30 TV Avisen med Sport  18.05 Aftenshowet  
19.00 Spise med Price  19.30 Kender du typen  
20.00 TV Avisen  20.25 Kontant  20.50 SportNyt  
21.00 Vera  22.30 Borgen  05.00 Molly Monster  
05.05 Chiro  

18.00 Að norðan 18.30 Tveir gestir 21.00 
Bæjarstjórnarfundur 

12.00 Nyheter  12.05 Aktuelt  12.35 Urix  13.00 
Nyheter  13.05 Norge rundt  13.30 Folk  14.00 
Nyheter  14.10 Dallas  15.00 Nyheter  15.10 
Matador  16.00 Nyheter  16.10 Bondeknolen  
16.40 Oddasat - nyheter på samisk  16.55 
Nyheter på tegnspråk  17.00 Førkveld  17.40 
Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.45 Ut i nat-
uren  19.15 Min idrett  19.45 Extra-trekning  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.30 
Brennpunkt  21.30 Folk i farta  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Lydverket  22.45 Elskerinner  

11.45 Skavlan  12.45 Tills äktenskapet skiljer 
oss åt  13.25 Bokhandlaren som slutade bada  
15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.30 
Från Lark Rise till Candleford  16.30 Sverige idag  
16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala 
nyheter  17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  
18.15 Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 
Sommarpratarna  20.00 Veckans brott  21.00 
Dox: Stammens hemligheter  22.55 Dag  23.20 
Rapport  23.25 eXistenZ  01.00 Rapport  01.05 
Plus  02.05 Rapport  02.10 Boardwalk Empire  

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30 
Svartar tungur

08.00 Angus, Thongs and Perfect 
Snogging
10.00 A Night at the Roxbury
12.00 Slap Shot 3: The Junior League
14.00 Angus, Thongs and Perfect 
Snogging
16.00 A Night at the Roxbury
18.00 Slap Shot 3: The Junior League
20.00 Prince of Persia: The Sands of Time
22.00 Men in Black
00.00 Unknown
02.00 Ghost Voyage
04.00 Men in Black

19.25 The Doctors (151:175)
20.10 Bones (4:22)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Glee (3:22)
22.40 Covert Affairs (5:11) Ný og spenn-
andi þáttaröð í anda Chuck um unga konu 
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku leyni-
þjónustunni, CIA. Annie Walker er nýliði hjá 
CIA og enn í þjálfun þegar hún er skyndi-
lega kölluð til starfa en er alls ekki tilbúin til 
að fást við þær hættur sem starfinu fylgja. 
Hennar nánustu mega ekki vita við hvað hún 
starfar og halda að hún hafi fengið vinnu á 
Smithsonian-safninu.
23.25 Twin Peaks (3:8)
00.15 Fangavaktin
00.50 The New Adventures of Old 
Christine (14:21)
01.10 Bones (4:22)
01.55 The Doctors (151:175)
02.40 Sjáðu
03.05 Fréttir Stöðvar 2 
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.45 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ

18.40 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

19.10 Þýski handboltinn: Fuchse 
Berlin - Flensburg Bein útsending. Dagur 
Sigurðsson er þjálfari Füchse Berlin og Alex-
ander Petersson leikur með liðinu.

20.50 Spænski boltinn: Ath. Bilbao - 
Barcelona

22.35 Spænsku mörkin

23.15 Þýski handboltinn: Fuchse Berl-
in - Flensburg

14.25 Arsenal - WBA

16.15 Newcastle - Everton

18.05 Premier League Review 2011/12

19.00 Wolves - Wigan

20.50 Fulham - Tottenham

22.40 Football League Show

23.10 Liverpool - Swansea

06.00 ESPN America 08.00 World Golf 
Championship 2011 (1:4) 12.00 Golfing 
World 12.50 World Golf Championship 2011 
(1:4) 16.40 LPGA Highlights (18:20) 18.00 
Golfing World 18.50 PGA Tour - Highlights 
(44:45) 19.45 The Players Championship 
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 US Open 
2002 - Official Film 23.50 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Í fínu formi 
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (61:175)
10.15 Extreme Makeover: Home Edi-
tion (11:25)
11.00 Hawthorne (2:10) 
11.45 The Bill Engvall Show (12:12)
12.10 Wonder Years (19:23)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (13:24) 
13.25 So you think You Can Dance (5:23) 
15.00 Sjáðu
15.30 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (7:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm in the Middle (10:16)
19.45 The New Adventures of Old 
Christine (14:21)
20.10 Two and a Half Men (13:16)
20.35 Mike & Molly (9:24) Stórskemmti-
legir rómantískir gamanþættir úr smiðju Chuck 
Lorre og fjalla um Mike og Molly, tvo ofurvenju-
lega og viðkunnanlega einstaklinga sem kynnast 
á fundi fyrir fólk sem glímir við matarfíkn.
21.00 Chuck (8:24)
21.45 Terra Nova Glæný ævintýraþáttaröð 
úr smiðju Stevens Spielberg um fjölskyldu 
sem fær að að taka þátt í tilraunaverkefni 
sem gæti bjargað mannkyninu. Þau ferðast 
85 milljón ár aftur í tímann til að byggja upp 
nýtt samfélag en hætturnar eru á hverju strái. 
þættirnir eru sýndir innan við sólarhring eftir 
frumsýningu þeirra í bandarísku sjónvarpi.
22.30 Community (5:25)
22.55 Daily Show: Global Edition
23.25 The Middle (3:24)
23.50 Grey‘s Anatomy (5:22)
00.35 Satisfaction (8:10)
01.25 Waiting to Exhale
03.25 Window Theory
04.50 Hammer of the Gods

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
15.35 Parenthood (12:22) (e)
16.25 Rachael Ray
17.10 Dr. Phil
17.55 Got To Dance (12:21) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (24:50) (e)
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (15:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (13:22) (e)
20.10 Outsourced (9:22)
20.35 Mad Love NÝTT (1:13) Bráð-
skemmtilegir gamanþættir um fjóra vini í 
New York. Tvö þeirra eru ástfangin en hin tvö 
þola ekki hvort annað - allavega ekki til að 
byrja með. Þegar New York-búarnir Kate og 
Ben kynnast í Empire State-byggingunni fella 
þau hugi saman og ákveða að hittast aftur 
síðar um kvöldið.
21.00 Nýtt útlit (9:12) Þessir vinsælu 
þættir snúa nú aftur með breyttu sniði. Þau 
Jóhanna, Hafdís og Ási aðstoða ólíkt fólk við 
að ná fram sínu besta í stíl og útliti. Í þetta 
sinn fá áhorfendur að fylgjast með ferlinu á 
tískumyndatöku frá upphafi til enda. 
21.30 Nurse Jackie (6:12)
22.00 United States of Tara (6:12)
22.30 Jimmy Kimmel
23.15 Tobba (7:12) (e)
23.45 CSI: New York (21:22) (e)
00.35 Falling Skies (3:10) (e)
01.25 Smash Cuts (45:52) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond (e)
02.05 Pepsi MA tónlist

> Stöð 2 kl. 20.35
Mike & Molly

Besti nýi gamanþátturinn. Mike 
og Molly hefur slegið í gegn hjá 
áhorfendum og það verður 
gaman að fylgjast með þætt-
inum í kvöld. Molly verður 
afbrýðisöm þegar Mike kallar 
hana bara „vinkonu“ sína fyrir 
framan konu sem er að daðra 
við hann. 

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

16.00 Íslenski boltinn (e)
16.40 Leiðarljós
17.20 Tóti og Patti (31:52)
17.31 Þakbúarnir (30:52)
17.43 Skúli skelfir (13:52)
17.54 Jimmy Tvískór (23:26)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Laus og liðugur (12:20)
18.45 Maður og jörð - Á tökustað 
(4:8) (Human Planet: Behind the Lens) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 360 gráður
20.35 Dans dans dans - Dansar í úr-
slitum Sýndir eru dansararnir sem unnu á 
laugardagskvöld og eru komnir í úrslit.
20.40 Fjársjóður framtíðar (1:3) (Fyrsti 
þáttur) Fylgst er með rannsóknum vísinda-
manna við Háskóla Íslands á vettvangi þar 
sem aðstæður eru fjölbreyttar.
21.15 Djöflaeyjan Fjallað verður um leik-
list, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi 
og gagnrýnum hætti.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Luther (2:4) (Luther II) Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
23.15 Anna Pihl (9:10) (Anna Pihl) Atriði 
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

Heilli önn í menntaskóla varði 
ég í lestur bókaflokksins Ísfólkið 
eftir Margit Sandemo. Þessar 47 
bækur sem ég gleypti í mig af 
mikilli áfergju urðu til þess að 
mætingareinkunn mín hríðféll, 
ég tók illa eftir í tímum (enda 
með bók númer X undir borði) 
og varð rugluð af svefnleysi. Til-
finnanlegt tómarúm myndaðist 
þegar ég lokaði síðustu bókinni 
og það reyndi ég að fylla með 
Galdrameistaranum, næsta bókaflokki Sandemo. 
Galdrameistarinn var eins og nikótíntyggjó fyrir 
reykingamenn, ekki eins gott en dugar. Þegar ég 
hafði pælt mig í gegnum þær bækur var ljóst að 

ég þyrfti meira og þá tók við Ríki 
ljóssins þar sem ættir ísfólksins 
og galdrameistarans sameinast. 
Þá var botninum náð, sögu-
þráðurinn þunnur, persónurnar 
leiðinlegar og lífið orðið aðeins 
of súrrealískt. Ég gafst upp eftir 
nokkrar bækur. 

Sama tilfinning helltist yfir mig 
þegar ég horfði á þáttinn Terra 
Nova á dögunum. Hugmyndin 
er frábær, nýtt upphaf fyrir mann-

kynið blandað risaeðlum Spielbergs, ástum og 
rómantík. Vonbrigðin voru mikil, risaeðlurnar 
gervilegar, fólkið óáhugavert, söguþráðurinn 
þunnur og rómantíkin víðs fjarri. 

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR FYLLIST GAMALKUNNUM LEIÐA

Útþynnt risaeðlurómantík



Komdu í Brimborg, Bíldshöfða 8 og sjáðu það nýjasta frá París.

Citroën C4 Comfort
1,6 Hdi dísil 92 hö 5 dyra 5 gíra 
beinskiptur. Eldsneytisnotkun 4,2 
l/100 km. Koltvísýrungur CO2
110g/km.
Sjáðu verðið: Kr. 3.590 þús.
Frítt í stæði

Citroën C1 SX
1,0 VTI bensín 68 hö 5 dyra 
5 gíra beinskiptur. Eldsneytis-
notkun 4,5 l/100 km. 
Koltvísýrungur CO2 103g/km.
Sjáðu verðið:  Kr. 2.090 þús.
Frítt í stæði

Citroën C3 SX Airdream
1,6 eHdi dísil 92 hö 5 dyra 
5 gíra beinskiptur. Eldsneytis-
notkun 3,7 l/100 km.
Koltvísýrungur CO2 93g/km.
Sjáðu verðið: Kr. 2.950 þús. 
Frítt í stæði

Citroën C4 Comfort
1,6 VTI bensín 120 hö 5 dyra 
sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun 
6,9 l/100 km. Koltvísýrungur 
CO2 159g/km.
Sjáðu verðið: Kr. 3.990 þús.

Citroën Berlingo Multispace 
1,6 Hdi dísil 92 hö 5 dyra 5 gíra 
beinskiptur. Eldsneytisnotkun 5,3 
l/100 km. Koltvísýrungur CO2 
139g/km.
Sjáðu verðið: Kr. 3.450 þús.

Citroën C5 Dynamique
2,0 Hdi dísil 163 hö 4 dyra 
6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytis-
notkun 6,2 l/100 km.
Koltvísýrungur CO2 163g/km.
Sjáðu verðið: Kr. 5.990.000

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 nýja hönnun  
Citroën C4 Comfort
Bíldshöfða 8

í dagcitroën

kl.  9 - 17
milli

Opið
laugardaga

kl. 12 - 16

Bíldshöfða 8

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

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.  

Sjáðu nýja vörulínu hjá Citroën í dag, Bíldshöfða 8:

Farðu í Citroën C4 Comfort. Nú er gott að kaupa! 

Citroën C4. Sjáðu nýjustu tískuna frá París.

sjáðu

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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Skraut- og
listmunaviðgerðir

Geri hluti eins og nýja
(úr hvaða efni sem er)

Jón Vilhjálmsson
Sími  690-8969

Geymið auglýsinguna

Geri hluti eins og nýja 
(úr hvaða efni sem er)
Geri líka við málverk 
Jón Vilhjálmsson 

Sími  690-8069
Geymið auglýsinguna

250  bestu 
kvikmyndir sögunnar
250  bestu 

kvikmyndir sögunnar
250  bestu 

kvikmyndir sögunnar

999

999

999

999
999

1.499

KRINGLAN OG LAUGAVEGUR 44
591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

Nú geta viðskiptavinir Skífunnar gengið að bestu kvikmyndum sögunnar 
samkvæmt 30 milljón atkvæðum notenda Internet Movie Database 

(www.imdb.com)  Úrvalið er í Skífunni!

SJÓNVARPSÞÁTTURINN

„Ef þú spyrðir mig í janúar væri 
svarið Gettu betur, en núna eru 
það Dexter og Klovn.“

Edda Hermannsdóttir sjónvarpskona.

„Okkur fannst fjölmiðlar á Íslandi 
einfaldlega ekki vera að sinna jað-
aríþróttum nógu vel,“ segir Arnar 
Guðni Jónsson, einn þriggja fram-
leiðenda á nýjum þáttum sem 
nefnast Shadez of Reykjavik og 
fjalla um jaðaríþróttir á Íslandi.

Þættina er að finna á vefsíðunni 
Youtube og nú þegar hafa yfir 
tvö þúsund manns horft á fyrsta 
þáttinn sem fór á netið í síðustu 
viku. Með Arnari standa Elvar 
Heimisson og Máni Kjartansson 
að þáttunum en í honum eru, auk 
umfjallana um jaðarsport, tónlist-
armyndbönd, faldar myndavélar, 
gamanþættir og viðtöl. „Við erum 
bara venjulegir hjólabrettastrák-
ar sem höfum engan áhuga á fót-
bolta eða handbolta og langaði að 
gera þátt sem snerist um aðrar 
íþróttir með gamansömu ívafi,“ 
segir Arnar en þeir félagarnir 
hafa verið að leika sér við kvik-
myndagerð lengi. „Við höfum allir 
mikinn áhuga á kvikmyndagerð 

og eigum helling af efni hérna 
heima í nokkra þætti í viðbót.“

Arnar segir að jaðarsportið, 
eins og hjólabretti og snjóbretti, sé 
mjög vinsælt á Íslandi og er nafn-
ið Shadez of Reykjavik tilvísun í 

hvernig hjólabrettaiðkun og annað 
jaðarsport er í skugganum. 

„Þættirnir eiga að höfða til allra 
aldurshópa en sérstaklega til ungs 
fólks á framhalds- og háskólaaldri.“ 
 - áp

Taka jaðaríþróttir úr skugganum

VINSÆLL ÞÁTTUR Arnar Guðni Jónsson, Elvar Heimisson og Máni Kjartansson standa 
að þáttunum Shadez of Reykjavík en yfir tvö þúsund manns hafa séð fyrsta þáttinn á 
Youtube.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Strákarnir eru ofsalega kurt-
eisir, en þeim finnst verst að tapa 
fyrir kvenmanni,“ segir Ragn-
heiður Sigurðardóttir, stuðnings-
fulltrúi í búsetukjarna fyrir geð-
fatlaða.

Ragnheiður er komin í níu 
manna úrslit á Íslandsmeistara-
mótinu í póker sem hófst á Hótel 
Örk á föstudaginn. Lokaborðið 
verður spilað á Icelandair Hótel 
Reykjavík Natura næsta laugar-
dag. Ragnheiður er fyrsta konan 
til að ná þessum árangri og viður-
kennir að spilarar á mótinu hafi 
verið undrandi að sjá hana ná svo 
langt. „Það var einn sem sagði að 
ef ég væri enn þá inni í mótinu 
þegar tvö borð væru eftir þá yrði 
mér slátrað. Honum varð ekki að 
ósk sinni,“ segir hún í léttum dúr.

Ragnheiður segir að hún spili 
póker örsjaldan og yfirleitt við 
aðrar konur. Síðast tók hún þátt 
í stelpupókermóti í febrúar. „Ég 
bjóst við að ég færi heim á laugar-
daginn. Svo fór mér að ganga vel 
og ég tók þetta sallarólega,“ segir 
Ragnheiður. Hún er ýmsu vön úr 
starfi sínu og segir af og frá að 
sálfræðihernaður annarra póker-
spilara hafi áhrif á hana. „Þeir 
hringla ekkert í hausnum á mér. 
Ekki að ræða það. Þeir ná ekki að 
kjafta mig út úr neinum pottum.“

Hefð er fyrir því að undanmót 
séu haldin víða um land fyrir 
Íslandsmeistaramótið í póker. 
Þannig vinna spilarar sér inn 
þátttökurétt á mótinu, en aðrir 
punga út 60 þúsund króna þátt-
tökugjaldi. Synir Ragnheiðar 
tóku þátt í undanmótum og unnu 
aukamiða, sem þeir buðu mömmu 
sinni. „Mér finnst gaman að spila, 
bridds og alls kyns spil. Þann-
ig að ég ákvað að slá til – ég átti 
helgar frí í vinnunni,“ segir Ragn-
heiður, sem náði talsvert betri 

árangri en synirnir, sem duttu út 
á fyrsta degi mótsins. „Þeir fengu 
að kenna á því greyin og fengu á 
sig skot; að sú gamla væri að slá 
þeim við.“ 

En nú er hún komin í úrslit og 
vinningsféð hleypur á milljón-
um. Það liggur því beinast við að 
spyrja hvort hún sé búin að redda 
sér fríi í vinnunni á laugardag-
inn?

„Yfirmaður minn sagði að ég 

þyrfti að gera mér grein fyrir því 
að ég væri á vakt á laugardaginn,“ 
segir Ragnheiður létt og bætir við 
að hann hafi verið að grínast. „Því 
verður reddað.“

Ragnheiður segir að það sé 
gaman að vera fyrsta konan til að 
komast í úrslit á mótinu og hvet-
ur fleiri konur til að taka í spil. 
„Þetta er ekkert karlasport,“ 
segir hún. „Þetta er bara gaman.“

 atlifannar@frettabladid.is

RAGNHEIÐUR SIGURÐARDÓTTIR: EINN SAGÐI AÐ MÉR YRÐI SLÁTRAÐ  

Slær sonum sínum við á 
stærsta pókermóti ársins

FYRST Í ÚRSLIT Ragnheiður er fyrsta konan sem kemst í úrslit á Íslandsmeistara-
mótinu í póker, sem hófst í Hveragerði á föstudaginn. Lokaborðið verður spilað á 
laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Nú erum við bara að bíða eftir tilskild-
um leyfum og stefnan er að opna staðinn 
um næstu mánaðamót,“ segir Baldur Gauti 
Gunnarsson, einn þriggja ungra frumkvöðla 
sem ákváðu að hætta að sitja heima um 
helgar og opna í stað þess nýjan skemmti-
stað á Egilsstöðum. Þeir Baldur, Andri 
Valsson og Sigbjörn Þór Birgisson eru allir 
fæddir og uppaldir á Egilsstöðum og hafa á 
síðustu misserum flutt aftur í heimabæinn 
eftir námsdvöl í Reykjavík og erlendis. 

Þrátt fyrir stærð Egilsstaða og þjónustu-
hlutverk bæjarins fyrir Austurland hefur 
verið heldur dauft yfir skemmtanalífi íbúa 
síðustu mánuði. Fréttablaðið sagði frá 
lokun Kaffi Egilsstaða í sumar, og enginn 
skemmtistaður hefur verið starfræktur í 
bænum síðan. „Það hefur náttúrulega bara 

verið hundleiðinlegt. Ef ég væri tvítugur 
fyndist mér ekkert rosalega gaman hérna. 
Skemmtistaðir eru auðvitað hálfgerðar 
undirstöðustofnanir í samfélögum.“ Bald-
ur segir þá félagana hafa rætt hugmyndina 
meira í gríni en af alvöru fyrst um sinn og 
ekki ákveðið að slá til fyrr en fyrir rúmum 
mánuði. „Það þýðir ekki að væla endalaust 
yfir því að aðrir geri ekki hlutina, maður 
verður bara að gera þá sjálfur. Svo er óneit-
anlega mjög skemmtilegt að geta gert eitt-
hvað fyrir samfélagið hérna.“

Æskuvinir opna skemmtistað á Egilsstöðum

FRAMTAKSSAMIR Nýi skemmtistaðurinn verður til húsa 
í gömlu símstöðinni á Egilsstöðum og mun draga nafn 
sitt af byggingunni.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

AF PIZZU MEÐ
ÞREMUR ÁLEGGS-

TEGUNDUM Á
1.000 KR.
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TILBOÐSDAGAR
Gerið gæða- og verðsamanburð

Listh

Lök, hlífðardýnur, sængurver 
og valdar vörur.

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

(Gildir ekki með öðrum tilboðum)

Leður hægindasófi 3 sæta 169.900
Hægindastóll 79.900

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða vaxtalausar greiðslur

(G

Lök

VAVAAVA
808080 o og 80
áðáððuuur áðu

Leður hæginddasófi 3 sættasóófi 3 sætta 169.900900
Hægindastóll 79 900900

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900ð iiQuQuueeeeen rúmm m ueen rúm nú aðeins kr. 9 90011117179.90

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnurHágæða svæðisskiptar hhheilssuudýnurheils

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum

Hægindasófi
í ljósu leðri
2 sæta verð áður 179.900 
tilboðsverð 99.900

FREYJA / SAGA Queen rúm 129.900 
ÞÓR Queen rúm 149.900

Frá mér
til þín

800,-

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Á annan veg verðlaunuð
Mynd Hafsteins Sigurðssonar, 
Á annan veg hlaut Eystrasalts-
verðlaunin á Norrænu kvikmynda-
hátíðinni í Lübeck um helgina. 
Verðlaunin eru mikill heiður fyrir 
Hafstein sem þar með fetar í fót-
spor leikstjóra á borð við Lars Von 
Trier, Susanne Bier og Friðrik Þór 
Friðriksson sem áður hafa unnið 
þessi verðlaun. Hafsteinn, Davíð 
Óskar Ólafsson framleiðandi og 
Árni Filippusson, kvikmyndatöku-
maður og framleiðandi, 
veittu verðlaununum við-
töku í Þýskalandi en svo 
skemmtilega vildi til að 
Sverrir Þór Sverrisson og 
Bragi Þór Hinriksson 
voru fengnir til að 
afhenda verðlaunin. 
Alls voru níu 
íslenskar myndir á 
hátíðinni í ár. 

Pókerhátíð í Hveragerði
Íslandsmótið í Póker hófst á Hótel 
Örk í Hveragerði um helgina. Alls 
hófu 183 keppendur leik á föstu-
dag en á sunnudagskvöld stóðu 
níu eftir sem munu klára mótið 
á svokölluðu lokaborði á Hótel 
Reykjavik Natura næsta laugardag. 
Meðal þátttakenda í mótinu voru 
nokkrir knattspyrnumenn, þeirra 
á meðal nafnarnir Magnús Sverrir 
Þorsteinsson og Magnús Þórir 
Matthíasson í Keflavík og Íslands-
meistarinn Magnús Már Lúðvíks-
son í KR. Jóhann Hlíðar Harðarson, 
upplýsingafulltrúi Háskólans í 
Reykjavík og fyrrum fréttamaður á 

Stöð 2, keppti einnig 
á mótinu. Af þeim 
183 sem hófu leik 
á föstudag voru 

einungis tíu konur en 
ein þeirra, Ragnhildur 
Sigurðardóttir, stendur 
næstbest að vígi 

fyrir lokaborðið 
eftir að hafa leitt 
mótið nær allan 

sunnudaginn. 

 - áp, mþl

1 Rændu sex þúsund eintökum 
af Modern Warfare 3

2 Venesúelamær kjörin Ungfrú 
heimur

3 Kornhæna í vörslu 
lögreglunnar á Selfossi

4 Sjakalinn aftur fyrir rétt í 
Frakklandi

5 Hjólastólnum stolið af 
fötluðum manni
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