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V ið erum með alveg ótrúlega breitt og vandað vöruúrval á góðu verði og leggjum áherslu á persónulega þjónustu. Því er kannski ekki skrítið að hópur fastakúnna fari ört stækkandi. Svo er líka altalað hversu skemmtilegt er að kíkja í heimsókn,“ segir Jóna Lárus-dóttir, betur þekkt sem Jóna Lár, létt í bragði um verslun sína Soho Market á Grensásvegi 8 sem hefur verið rekin við góðar undirtektir í þrjú ár.Að sögn Jónu er Soho Market tískuvöruverslun sem sérhæfir sig í sölu á fatnaði fyrir konur á öllum aldri, jafnt stórar sem smáar, og fylgihlutum. Verslunin var upp-haflega til hú á

en vegna sívaxandi aðsóknar sá Jóna sér ekki annað fært en að flytja hana í stærra rými. Fyrir valinu varð Grensásvegur 8 sem hún segir í alla staði hentugra húsnæði. „Fyrir utan að það er stærra og bjartara þá eru viðskiptavinir okkur þakklátir fyrir betra aðgengi; hér eru bílastæði beint fyrir framan og aftan húsnæðið og strætóstoppistöð fyrir utan. Að sama skapi segjast marg-ir ekki hafa vitað áður af verslun-inni sem sést nú betur frá götunni og voru miður sín yfir að hafa ekki vitað af okkur þar sem við vorum inni í porti. Þetta hafi verið bgey d

felum,“ segir Jóna hlæjandi og getur þess að eins njóti vörurnar sín betur í nýja húsnæðinu.Jóna segir heiti búðarinnar hafa valdið vissum misskilningi gegn-um tíðina. Margir telji að um ein-hvers konar markað sé að ræða en reyndin sé sú að heitið vísi í Soho í London og New York sem flest-ar konur þekki af góðu. „Þangað förum við konur oft til dæmis ef við ætlum að kaupa okkur það nýj-asta í skarti, töskum og fatnaði. Í takt við það selur Soho Market allt það nýjasta frá Ba d

við að eins fáist í búðinni tækifæris-gjafir, svo sem tertuspaðar, snyrti-vörur og fleira. „Þannig að við erum kannski ekki alveg dæmigerð tískuvöruverslun.“Þá segir Jóna gott vöruverð ekki skemma fyrir. „Konum, sem hafa verið að versla erlendis, kemur mjög á óvart að hér eru vörurnar á sama verði eða ódýrari,“ segir hún.Soho Market er opið virka daga klukkan 12-18, til 19 á föstudögum og 12-17 á laugardögum. Jóna segirfyrirtæki h

Soho Market kemur úr felum
Soho Market á Grensásvegi 8 er tískuvöruverslun sem sérhæfir sig í sölu á fatnaði og fylgihlutum fyrir konur á öllum 

aldri. Í versluninni er áhersla lögð á fjölbreytt vöruúrval, sanngjarnt verð, persónulegt viðmót og úrvals þjónustu. 

Að sögn Jónu Lár er Soho Market tískuvöruverslun sem sérhæfir sig í sölu á fatnaði fyrir konur á öllum aldri, fylgihlutum og tækifæris-

gjöfum. 

MYND/GVA Fjölbreytt vöruúrval kemur mörgum á óvart.

GOTT VERÐ

Brjóstahaldarar
Svokallaðir „2 size up“ brjósta-haldarar hafa notið mikilla vinsælda í Soho Market að undanförnu, en þeir kosta aðeins 1.990 krónur.

Gott aðhald
Aðhaldsfatnaður hefur verið vinsæll; blúnduaðhaldsbolir á 3.450 krónur, aðhaldsbuxur sem minnka ummálið um eina og hálfa stærð á 2.990 krónur, heilir gallar 3.990. Líka má nefna buxur með rassfyllingu á 2.990 krónur.

Armbönd
Einföld stálarmbönd með sirkon-steinum hafa einnig verið eftirsótt en þau fást einföld, tvöföld, þreföld og fjórföld, á verðbilinu 1.990 og upp í 4.990 krónur.

Bolir
Blúndubolir hafa slegið í gegn enda á aðeins 2.990 krónur.

Jóga- og íþróttafatnaðurLoks má nefna jóga og íþ óf
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Armbönönd
Einföld stálarmbönd mesteinum hafa einnig verið en þau fást einföld, tvöföldog fjórföld, á verðbilinu 1.9upp í 4.990 krónur.

Bolir
Blúndubolir hafa slegið íenda á aðeins 2.990 krónu
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Taktu þátt í frábærum leik!
Allir krakkar

Frú Kitschfríður hefur það að markmiði að endurmennta og uppfræða íslenskar húsmæður.

Hin nýja Helga Sig

Safar og þeytingar  er handhæg bók í jólastressinu. Bókin inni-

heldur uppskriftir að 200 ljúffengum hollustudrykkjum sem bæta, 

hressa og kæta. Ítarleg atriðisorðaskrá auðveldar notendum að 

finna drykki úr því hráefni sem þá langar mest til að nota. 
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FÓLK Það var ekki vegna dag-
setningarinnar sem Anna Sig-
ríður Pálsdóttir, sem gekk með 
tvíbura, var sett af stað hinn 11. 
nóvember síðastliðinn. 

„Ég valdi fyrsta lausa tím-
ann fyrir gangsetningu og hann 
reyndist vera þennan dag, en ég 
var komin 37 vikur á leið,“ segir 
Anna og bætir því við að talan 
11 hafi komið nokkrum sinnum 
við sögu daginn sem strákarnir 
hennar komu í heiminn. 

„Sá fyrri var ellefta barnið 
sem fæddist á Landspítalan-
um þennan dag. Hann fædd-
ist 15 mínútum fyrir 11 um 
kvöldið en hinn um klukkan 11. 
Þyngd beggja við fæðingu var 
rétt tæpar 11 merkur. Þetta er 
auðvitað svolítið sérstakt og 
enn skemmtilegra er að þeir 
eignuðust frænku sama dag.“

Snáðinn sem kom fyrr í heim-
inn átti fyrst í svolítilli baráttu, 
að því er Anna greinir frá. 

„Hann útskrifaðist af vökudeild 
í gær og er í fínu lagi núna. Við 
fáum öll að fara heim í dag.“

Að sögn Önnu vissi hún að 
hún gekk með stráka og hún 
hefur þess vegna, ásamt föður 
þeirra, Jóni Ara Arasyni, haft 
nægan tíma til þess að huga að 
því hvaða nöfn eigi að gefa þeim. 
„Þau verða samt ekki opinberuð 
fyrr en þeir allra nánustu hafa 
fengið að vita þau.“ 
 - ibs

Talan 11 kom nokkrum sinnum við sögu við fæðingu tvíbura á Landspítalanum:

Komu í heiminn 11.11.11 um 
11-leytið og voru 11 merkur

TVÍBURARNIR Snáðarnir, sem eru fyrstu börn foreldra sinna, fá að fara heim af Landspítalanum í dag.   FRÉTTABLAÐIÐ STEFÁN

BARNAVERND Sérfræðingur á 
vegum Barnaverndarstofu er kall-
aður út oft í viku, um kvöld, nætur 
og helgar til að sinna börnum sem 
hafa orðið vitni að heimilisofbeldi. 
Félagsráðgjafi sem sinnir verk-
efninu segir brýnt að sérfræðing-
ar sinni börnunum sem fyrst eftir 
að atvikin eigi sér stað.

Mikil umræða hefur staðið síð-
ustu misseri um stöðu barna sem 
verða vitni að ofbeldi, en úrræðum 
og þjónustu þeim til handa hefur 
þótt ábótavant. Nýlegar úttekt-
ir hafa gefið til kynna að hundr-
uð barna búi við slíkar aðstæður. 
Þá hefur samráð þeirra sem sjá 

um málaflokkinn ekki verið talið 
nægjanlegt. 

Þessi umræða varð til þess að 
Barnaverndarstofa fór út í tíma-
bundið tilraunaverkefni með 
barnaverndarnefndum og lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu til að 
auka þjónustu í málum barna og 
unglinga sem hafa orðið vitni að 
ofbeldi milli foreldra.

Ragna B. Guðbrandsdóttir 
félagsráðgjafi hefur umsjón með 
verkefninu, en í því felst að ef lög-
regla er kölluð til vegna ofbeldis 
inni á heimilum þar sem börn eru 
viðstödd eru sérfræðingar kallaðir 
til. 

„Það miðar eingöngu að því 
að sinna börnunum, meta hvaða 
áhrif atvikið hafði á þau, komast 
að því hvort um endurtekin tilvik 
sé að ræða og meta þörfina fyrir 
áframhaldandi stuðning og með-
ferð. Börnin halda oft að ástandið 
sé á einhvern hátt þeim að kenna,“ 
segir Ragna.

Spurð um fjölda tilvika segir 
Ragna að um nokkur tilfelli sé að 
ræða á viku, sem sé í samræmi við 
það sem búist hafi verið við.

Verkefnið stendur til 15. mars 
næstkomandi og segir Ragna að þá 
muni Barnaverndarstofa ákveða 
hvort framhald verði þar á. - þj

Mörg útköll á viku þar 
sem börn sjá ofbeldi
Tilraunaverkefni Barnaverndarstofu, barnaverndarnefnda og lögreglu miðar 
að því að sinna börnum sem hafa horft upp á heimilisofbeldi. Nokkur tilfelli á 
viku þar sem lögregla kallar sérfræðinga til. Framhaldið ræðst í mars 2012.

Hjálpartæki fyrir fjölskyldur
Guðmundur Finnbogason sameinar 
fjölskyldur landsins í eldhúsinu með 
matreiðslubók fyrir krakka.
allt 3

Með skákina í blóðinu
Hinn 18 ára Hjörvar Steinn 
Grétarsson gæti orðið næsti 
stórmeistari Íslands. 
Fólk 46

Gjöfult starf
Hitt húsið er 20 ára.
Tímamót 30

HÆGUR VINDUR  af austri ríkjandi 
á landinu í dag. Víða skýjað með 
köflum og yfirleitt úrkomulítið en 
fer að rigna SA-til í kvöld. Hiti á 
bilinu 3-8 stig.

VEÐUR 4

6

7
8

5

3

SAMFÉLAGSMÁL Amal Tamimi 
varaþingmaður myndi vilja að 
sérstök stofnun eða umboðsmað-
ur hefði málefni innflytjenda hér 
á landi á sinni 
könnu. Þetta 
kemur fram í 
viðtali við hana 
í dag. 

Hún segir 
mikla þörf á 
bæði íslensku-
kennslu og 
túlkaþjónustu. 
Þá sé ekki síður 
mikilvægt 
að fólk fái upplýsingar á einum 
stað og fræðslu um samfélagið. 
Útlendingar sem búsettir hafi 
verið hér í mörg ár viti ekki 
hvar Alþingi sé til húsa eða hvað 
tónlistarhúsið Harpa sé. 

„Með því að fólk þekki sam-
félagið erum við líka að minnka 
fordóma. Þetta er ekki greiði við 
útlendinga, þetta er spurning um 
að byggja okkar samfélag.“ 
 - þeb / sjá síðu 16

Amal Tamimi á þingi: 

Stofnun fyrir 
innflytjendur

TÆKNI Vírusvarnir sem í boði eru 
fyrir snjallsíma gera lítið sem 
ekkert gagn samkvæmt nýrri 
rannsókn sem vitnað er til í Vírn-
um, fréttabréfi sem ráðgjafar-
fyrirtækið Deloitte gefur út. 

Hægt er að fá ókeypis vírus-
varnir fyrir farsíma sem nota 
Android-stýrikerfið en þær gera 
lítið til að verja símann. Þær geta 
raunar gert ógagn þar sem þær 
kunna að skapa falskt öryggi hjá 
símnotendum.

Notendur snjallsíma ættu 
að hafa varann á, rétt eins og 
notendur annarra nettengdra 
tölva. Þegar forritum er hlaðið 
niður í símana þarf að opna fyrir 
aðgengi þeirra. Notendur ættu 
sérstaklega að varast öll forrit 
sem vilja fá heimild til að senda 
SMS, hringja símtöl eða komast 
í símaskrá. - bj

Lélegar vírusvarnir fyrir síma:

Geta skapað 
falskt öryggi

AMAL TAMIMI

Áfram á toppnum
Fram hélt toppsætinu 
í N1-deild karla með 
dramatískum sigri á FH.
sport 52
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LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu hefur rökstudd-
an grun um að þjófaklíka sem 
talin er hafa staðið að fjölda inn-
brota fyrr á árinu sé komin aftur 
á kreik og hafi hafist handa við 
sömu iðju á nýjan leik, einkum í 
austurborginni að þessu sinni. 

Samkvæmt upplýsingum lög-
reglunnar hefur verið brotist inn 
eða gerð tilraun til innbrots á höf-
uðborgarsvæðinu í nær tuttugu 
skipti á síðustu tveimur vikum. 

Síðast var brotist inn á heimili 
í austurborginni í gærmorgun. 
Talsverðu magni af skartgripum 
hefur verið stolið. 

Innbrotin nú eru spegilmynd 
innbrotafaraldursins sem reið 
yfir höfuðborgarsvæðið í febrú-
ar og mars síðastliðinn vetur. Þá 
stálu þjófarnir einungis dýrum 
skartgripum og dýrum úrum. 
Sama er upp á teningnum nú. 
Flest innbrotin voru í fyrra í sér-
býli við jaðar byggðar, dreift um 
höfuðborgarsvæðið. Nú virðast 
þjófarnir velja sér „viðfangsefni“ 
þar sem þeir geta athafnað sig við 
svipaðar aðstæður.

Þá eiga báðar innbrotahrin-
urnar það sammerkt að þjófarn-
ir fara gjarnan inn um glugga 
eða svaladyr á svefnherbergjum 
og virðist það ekki hafa fælandi 
áhrif á þá að heimili séu tengd 
öryggisþjónustu. Þeir eru snögg-
ir að athafna sig og ásælast eink-
um skartgripi og úr, eins og áður 
sagði. Þeir virðast vandfýsnir á 
hverju þeir stela, því þeir hafa 
tínt úr gullgripi en skilið silfur-
muni og skartgripi úr ódýrari 
málmum. 

Mörg innbrotanna hafa verið 
framin á tímabilinu frá klukkan 

17 til 22 þegar heimilisfólk hefur 
brugðið sér frá. Lögregla hefur 
fengið upplýsingar um tvo karl-
menn sem talið er hugsanlegt að 
tengist málinu. Þeir hafa gengið í 
hús og borið upp ýmis fjarstæðu-
kennd erindi, að því er virðist til 

að kanna hvort fólk sé heima við.
Lögreglan á höfuðborgarsvæð-

inu hvetur fólk til að vera á varð-
bergi og koma á framfæri upp-
lýsingum um grunsamlegar 
mannaferðir í síma 444-1000.

 jss@frettabladid.is

Laufey, er til svar við öllum 
spurningum?

„Það er ekki endilega til eitt rétt svar 
við hverri spurningu en það er til 
svar við öllum spurningum.“

Laufey Haraldsdóttir var í sigurliði 
Kvennaskólans í spurningakeppninni 
Gettu betur í vor. Hún býr sig nú undir að 
verja titilinn í vetur.

LÖGREGLUMÁL Tvær konur í Kópa-

vogi, sem urðu nýlega fyrir 

barðinu á bíræfnum skartgripa-

þjófum, fá ekki nema fimm pró-

sent af tryggingafjárhæð á innbúi 

og persónulegum munum endur-

greidd frá tryggingafélaginu. 

Þær voru tryggðar hjá VÍS. Þjóf-

arnir höfðu á brott með sér mikið 

af dýrum skartgripum úr gulli og 

hvítagulli með eðalsteinum.

Innbrotafaraldur er nú í gangi, 

eins og Fréttablaðið greindi frá 

í gær. Um tuttugu innbrot hafa 

verið framin á höfuðborgar-

svæðinu. Þau eiga það sammerkt 

að einungis var farið inn í sérbýli, 

helst inn um svefnherbergisglugga 

eða dyr á bakhliðum húsa í útjaðri 

byggðar og dýrum skartgripum 

stolið. 
Konurnar tvær sem Fréttablaðið 

ræddi við í gær báðust undan því 

að koma fram undir nafni undir 

þessum erfiðu kringumstæðum. 

Þær voru sammála um að þjóf-

arnir væru þrautþjálfaðir í sínu 

„fagi“. Báðar kváðust þær ætla að 

herða öryggisgæslu heima hjá sér 

eftir föngum eftir þessa dapurlegu 

reynslu.
Önnur kvennanna var með stórt 

skartgripaskrín í fataherbergi 

undir stafla af fötum. Þjófarnir 

tæmdu það, að nokkrum silfur-

skartgripum og semelíusteinum 

undanskildum, og settu það síðan 

aftur á sinn stað. Konan, sem er 

ekkja, átti meðal annars mikið af 

sérsmíðuðum skartgripum sem 

maðurinn hennar hafði gefið henni 

og þeim stálu þjófarnir, auk gift-

ingarhringa þeirra beggja. Að auki 

voru dýrmætir ættargripir teknir.

Konan er með átta milljóna 

króna innbústryggingu en hefur 

verið tjáð að hún fái að hámarki 

fimm prósent af henni eða 400 þús-

und krónur.
„Ég reyni bara að gleðjast yfir 

því að hvorki börn mín né aðrir 

sem ég þekki stunda óheiðar-

lega iðju, heldur er gott og heil-

brigt fólk í kringum mig,“ segir 

hún. Hin konan og tvær dætur 

hennar misstu skartgripi sína, 

auk tveggja nýlegra tölva, sem hún 

hafði nýverið skannað allar sínar 

fjölskyldumyndir inn á. Hún segir 

þjófana hafa valið vendilega dýra 

skartgripi, en skilið hina ódýrari 

eftir. 
Hildur Arna Hjartardóttir, 

vörustjóri hjá VÍS, segir að F plús 

trygging á innbúi og persónu-

legum munum nái ekki yfir úr og 

skartgripi. Um sé að ræða tiltekið 

ákvæði í skilmálum þar sem segi 

að úr og skartgripir fáist bætt að 

hámarki með fimm prósentum af 

vátryggingafjárhæðinni. Fólki sé 

bent á að taka sérstakar trygging-

ar fyrir skartgripum.

 
jss@frettabladid.is 

Ég reyni bara að 

gleðjast yfir því 

að hvorki börnin mín né 

aðrir sem ég þekki stunda 

óheiðar lega iðju. 

 FÓRNARLAMB SKARTGRIPAÞJÓFA
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Bæta stolna skartgripi 

eingöngu að litlu leyti
Tvær konur sem urðu nýlega fyrir því að bíræfnir skartgripaþjófar brutust inn 

á heimili þeirra segja þá þrautþjálfaða í sínu „fagi“. Tryggingafélagið bætir 

aðeins hluta hinna stolnu skartgripa en slíka gripi þarf að tryggja sérstaklega. 

SKARTGRIPIR Innbrotsþjófarnir sem hafa látið greipar sópa á heimilum fólks á 

undanförnum vikum hafa sóst eftir dýru skarti en skilið hið ódýrara eftir. 
MYND/ÚR SAFNI
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hámarki 
a 400 þús-

ðjast yfir 
n né aðrir 

óheiðar-
tt og heil-

mig,“ segir 
ær dætur 

hennar misstu skartgripi sína, 

auk tveggja nýlegra tölva, sem hún 

hafði nýverið skannað allar sínar 

fjölskyldumyndir inn á. Hún segir 

þjófana hafa valið vendilega dýra 

skartgripi, en skilið hina ódýrari 

eftir. 
Hildur Arna Hjartardóttir, 

vörustjóri hjá VÍS, segir að F plús Hildur Arna Hjartard ,

trygging á innbúi og persónu-

legum munum nái ekki yfir úr og 

skartgripi. Um sé að ræða tiltekið 

ákvæði í skilmálum þar sem segi 

að úr og skartgripir fáist bætt að 

hámarki með fimm prósentum af 

vátryggingafjárhæðinni. Fólki sé 

bent á að taka sérstakar trygging-

ar fyrir skartgripum.

 
jss@frettabladid.is 
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sem hafa látið greipar sópa á heimilum fólks á 

eftir dýru skarti en skilið hið ódýrara eftir. 
MYND/ÚR SAFNI

LÖGREGLUMÁL Innbrotsþjófar sem 
einkum eru á höttunum eftir 
dýrum skartgripum hafa á undan-
förnum vikum herjað á tiltekin 
hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Lög-
regla segir um faraldur að ræða. 
Meðal annars var dýrmætum 
ættargripum stolið frá konu sem 
Fréttablaðið ræddi við í gær. 

Á undanförnum mánuði hafa 
um tuttugu innbrot verið framin 
í einbýlishúsahverfum í Hafnar-
firði, Kópavogi og Grafarvogi. 
Hafa þjófarnir aðeins stolið dýrum 
skartgripum og ekki skilið eftir 
sig verksummerki, að skemmdum 
við innbrotin undanskildum.

Í sumum hverfanna þar sem fólk 
hefur orðið fyrir barðinu á inn-
brotsþjófum ætla íbúar að taka 

sig saman og koma á fót öflugri 
nágrannavörslu.

„Íbúar við götuna sem ég bý í 
ætla að efna til fundar með lög-
reglu og tryggingafyrirtækjum 
til að fá upplýsingar um viðbrögð 
við þessum innbrotum,“ segir Þor-
steinn Vilhelmsson, íbúi í Kópa-
vogi. Brotist var inn á heimili 
hans og eiginkonu hans um síð-
ustu helgi. Brotist hefur verið inn 
á fimm heimili í hverfi þeirra. 

Þorsteinn segir nauðsynlegt að 
lögregla sé í stakk búin að takast 
hratt og vel á við verkefni af þessu 
tagi. 

Einar Ásbjörnsson, lögreglu-
fulltrúi á höfuðborgarsvæðinu, 
segir mikilvægt að fólk hafi tiltek-
in atriði í huga til að verjast inn-

brotsþjófum. Gæta þurfi að því að 
allar krækjur á hurðum og glugg-
um séu í lagi. Fólk þurfi að vera 
vakandi fyrir umferð fólks sem 
ekki virðist eiga erindi inn í götur, 
taka niður bílnúmer og hika ekki 
við að láta lögreglu vita þyki eitt-
hvað grunsamlegt á ferðinni. Hús 
í jaðri hverfa hafi verið útsettari 
fyrir innbrotum. Gjarnan sé farið 
inn baka til í skjóli trjáa, sólpalla 
og skjólveggja. Þetta þurfi að hafa 
í huga.

„Yfirleitt eru innbrot framin á 
hefðbundnum vinnutíma fólks,“ 
útskýrir Einar. „En í þessari 
hrinu nú hafa þjófarnir yfirleitt 
verið seinna á ferðinni, jafnvel 
fram undir klukkan átta á kvöld-
in. Bíræfnin er því töluverð.“ - jss

Láta allt vera nema 
verðmæta skartgripi 
Hrina skartgripaþjófnaða gengur yfir sérbýlishúsahverfi á höfuðborgarsvæð-inu. Innbrotsþjófarnir sækjast einkum eftir dýrum skartgripum og skilja ekki eftir sig verksummerki. Efla á nágrannavörslu og árvekni í hverfunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skartgripaþjófar eru 
komnir aftur á kreik
Nær tuttugu innbrot hafa verið framin á höfuðborgarsvæðinu á síðastliðnum 
tveimur vikum. Þjófarnir stela úr svefnherbergjum og takmarka feng sinn við 
skartgripi úr gulli og verðmæt úr, nákvæmlega eins og í hrinunni í fyrravetur.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir mikilvægt að fólk hafi tiltekin atriði 
í huga til að verjast innbrotsþjófum. Gæta þurfi að því að allar krækjur á 
hurðum og gluggum séu í lagi. Fólk þurfi að vera vakandi fyrir umferð fólks 
sem ekki virðist eiga erindi inn í götur, taka niður bílnúmer og hika ekki við 
að láta lögreglu vita, þyki eitthvað grunsamlegt á ferðinni. Hús í jaðri hverfa 
hafi verið berskjaldaðri fyrir innbrotum. Gjarnan sé farið inn baka til í skjóli 
trjáa, sólpalla og skjólveggja. Þetta þurfi að hafa í huga.

Varnir gegn innbrotsþjófum

ÍTALÍA Ljósmynd sem sýnir Bene-
dikt páfa XVI og egypska trúar-
leiðtogann Ahmed el-Tayeb 
kyssast hefur verið tekið niður 
að kröfu Páfagarðs.

Myndin var sett upp í 
tengslum við auglýsingaherferð 
verslanakeðjunnar Benetton, 
sem áður hefur birt umdeildar 
auglýsingamyndir.

Auk myndarinnar af páfa-
kossinum tilheyra auglýsinga-
herferðinni ljósmyndir af 
öðrum þekktum leiðtogapörum 
að kyssast. Á einni myndinni 
sjást til dæmis þeir Benjamín 
Netanjahú, forsætisráðherra 
Ísraels, og Mahmoud Abbas, for-
seti Palestínustjórnar, kyssast, 
á annarri Kim Jong-il og Lee 
Myung-bak, leiðtogar Suður- og 
Norður-Kóreu, og á þeirri þriðju 
Angela Merkel Þýskalands-
kanslari og Nicolas Sarkozy, 
forseti Frakklands. - gb

Páfagarður ósáttur:

Kossamynd af 
páfa fjarlægð

TVÆR MYNDANNA Auk páfans og 
íslamska bænaleiðtogans sjást þarna 
Barack Obama Bandaríkjaforseti og Hu 
Jintao, leiðtogi Kína, sameinast í kossi.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu lagði hald á tæp-
lega 60 grömm af amfetamíni, 
rúmlega 100 grömm af marijúana 
og stera við húsleit í íbúð í fjöl-
býlishúsi í Árbæ í fyrradag.

Tveir karlmenn voru handtekn-
ir, húsráðandi og maður sem var 
gestkomandi. Gesturinn var með  
tæplega 40 grömm af amfetamíni 
og rúmlega 30 grömm af mari-
júana á sér sem einnig var tekið.

Mennirnir, sem eru á fertugs- 
og sextugsaldri, játuðu aðild 
sína að málinu en báðir hafa þeir 
ítrekað komið við sögu hjá lög-
reglu.  - jss

Fundu fíkniefni í Árbænum:

Tveir menn 
handteknir

HAFNARFJÖRÐUR Bæjaryfirvöld í 
Hafnarfirði eiga nú í viðræðum 
við Rio Tinto Alcan vegna vatns-
gjalds. Með vísan í lög frá 2007 
lagði Vatnsveita Hafnarfjarðar 
66,7 milljóna króna aukagjald 
á álverið í Straumsvík vegna 
áranna 2005 til 2009. 

Alcan greiddi upphæðina en 
innanríkisráðuneytið hefur síðar 
tekið undir með fyrirtækinu og 
úrskurðað að því beri ekki að 
greiða vatnsgjald til Vatnsveitu 
Hafnarfjarðar. Á síðasta fundi 
umhverfis- og framkvæmda-
ráðs bæjarins bókaði fulltrúi 
minnihluta Sjálfstæðisflokks að 
nauðsynlegt væri að fá skorið úr 
málinu fyrir dómstólum. - gar

Rætt við Alcan um vatnsgjald:

Minnihlutinn 
vill dómsmál

STRAUMSVÍK Ágreiningur um vatnsgjald 
veldur áhyggjum í Hafnarfirði.

STELA DÝRUM SKARTGRIPUM
Innbrotshrinan nú á það 
sammerkt með fyrri hrinu að 
þjófarnir eru snöggir að athafna 
sig og þeir virðast vandfýsnir 
á hverju þeir stela. Mörg inn-
brotanna hafa verið framin að 
kvöldi til. 

Eldur í potti í Kópavogi
Slökkviliðið var kallað að húsi 
í Laufbrekku í Kópavogi í gær-
kvöldi. Þaðan var tilkynnt um eld 
í feitispotti. Ekki var um neinn eld 
að ræða en töluverðan reyk lagði 
frá pottinum. Slökkviliðsmenn 
reykræstu húsið.

BRUNI

Ólík afstaða almennings
Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu því að 
íslensk stjórnvöld dragi umsókn um aðild að 
Evrópusambandinu til baka?

Hvort vilt þú ljúka aðildarviðræðum við ESV 
og fá að kjósa um samninginn í þjóðar-
atkvæðagreiðslu eða slíta aðildarviðræðum 
við ESB?

MMR Capacent

■ Mjög eða frekar andvíg(ur)
■ Hvorki fylgjandi né andvígur
■ Mjög eða frekar fylgjandi

35,3%
53,1% 46,9%

14,2%

50,5%

■ Ljúka viðræðum 
■ Slíta aðildarviðræðum

KÖNNUN Tvær kannanir sem greint 
var frá í gær sýna ólíka afstöðu 
almennings til viðræðna við Evr-
ópusambandið. Samkvæmt nið-
urstöðu Capacent vill meirihluti 
landsmanna ljúka viðræðum, en 
samkvæmt könnun MMR vill 
meirihlutinn slíta viðræðum.

Í könnun MMR, sem unnin var 
fyrir vefsíðuna andriki.is, var 
aðeins spurt hvort fólk vildi draga 
umsóknina til baka eða ekki. Í 
könnun Capacent, sem gerð var 
fyrir Sterkara Ísland, var spurt 
hvort fólk vildi draga umsókn-
ina til baka eða ljúka viðræðum 

og setja niðurstöðuna í þjóðarat-
kvæðagreiðslu.

Í könnun Capacent, sem sagt er 
frá í Fréttatímanum í dag, segist 
53,1 prósent vilja ljúka aðildar-
viðræðum og kjósa um samning-
inn en 46,9 prósent vilja slíta þeim.

Könnun MMR sýndi að held-
ur fækkar í hópi þeirra sem vilja 
draga umsóknina til baka. Um 50,5 
prósent segjast þessarar skoðun-
ar í dag, en 57,6 prósent vildu fara 
þá leið í júní í fyrra. Nú segjast 
35,3 prósent andvíg því að draga 
umsóknina til baka, en hlutfallið 
var 24,3 prósent í fyrra. - bj

Könnun MMR sýnir að heldur dregur úr fjölda þeirra sem vilja slíta aðildarviðræðum við Evrópusambandið:

Misvísandi kannanir um ESB-viðræður

SLYS Mikill harmur ríkir á Siglufirði  og 
Ólafsfirði vegna banaslyss sem varð þar á 
miðvikudagskvöld. Þrettán ára stúlka lést 
þegar fólksbíl var ekið á hana eftir að hún 
steig út úr rútu. Hún var flutt rakleiðis á 
sjúkrahúsið á Akureyri eftir slysið en var 
úrskurðuð látin við komuna þangað.

Önnur stúlka var flutt alvarlega slösuð 
til Akureyrar og lögð inn á gjörgæsludeild. 
Hún er illa brotin, en með meðvitund og 
ekki í lífshættu. Sú þriðja fékk að fara 
heim með minniháttar áverka að lokinni 
skoðun á heilbrigðisstofnun Fjallabyggðar.

Stúlkurnar voru að koma frá Ólafsfirði, 
þar sem þær höfðu verið í félagsheimilinu 
um kvöldið ásamt skólasystkinum sínum.

Skólafélögum stúlknanna í grunnskóla 
Fjallabyggðar á Siglufirði var veitt áfalla-
hjálp í gær. Í skólanum eru um hundrað 
börn og unglingar. Þá var haldin minning-
arstund í Siglufjarðarkirkju í gærkvöldi. 

Lögregla rannsakar hvort ökumaður 
fólksbílsins var allsgáður undir stýri.  - sh

Þrettán ára stúlka lést og jafnaldra hennar slasaðist alvarlega:

Siglfirðingar í sárum eftir banaslys

AF SLYSSTAÐ Fólk lagði blómvendi og kerti á slysstaðinn í gær. Víða í 
bænum blöktu fánar í hálfa stöng. FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

SPURNING DAGSINS



Bensín 2,4 L - 167 hestöfl
Captiva LT  - 7 sæta - Leðursæti
6 gíra sjálfskipting
Hlaðinn staðalbúnaði
Verð kr. 5.790 þús.

Dísel 2,2 L - 184 hestöfl - 400 Nm tog
Captiva LT - 7 sæta - Tau/leðursæti
6 gíra sjálfskipting
Hlaðinn staðalbúnaði 
Verð kr. 6.290 þús.

www.benni.is

Hlaðinn staðalbúnaði
og áberandi glæsilegur !

Sérfræðingar í bílum

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

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

Opið frá 10 - 18 og 12 - 16 á laugardögum
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BRETLAND Seðlabankar víða um 
heim hafa keypt gull í stórum 
skömmtum undanfarið. Á þriðja 
fjórðungi ársins keyptu þeir sam-
tals nærri 150 tonn af gulli, sem 
er mesta magn sem þeir hafa 
keypt áratugum saman.

Seðlabankar keyptu reyndar 
lítið sem ekkert af gulli frá árinu 
1988 þar til á síðasta ári, þegar 
kreppan hafði dregið verulega 
úr tiltrú manna á gjaldmiðlum 
flestra ríkja heims.

Talið er að heildargullkaup 
seðlabankanna verði 400 til 500 
tonn á þessu ári. - gb

Seðlabankar tryggja sig:

Kaupa gull 
í gríð og erg

LÖGREGLUMÁL Karl á fimmtugs-
aldri var tekinn með kókaín inn-
vortis í Leifsstöð í vikunni. Hann 
var úrskurðaður í gæsluvarðhald 
sem rennur út í dag. 

Maðurinn var að koma frá 
Kaupmannahöfn þegar hann var 
handtekinn á mánudag, grunaður 
um að vera með fíkniefni. Hann 
reyndist vera með 120 grömm 
af kókaíni innvortis. Rannsókn á 
styrkleika kókaínsins er ólokið.

Maðurinn hefur lítillega komið 
við sögu lögreglu áður, þó vegna 
fíkniefnabrota.  - jss 

Karlmaður í gæsluvarðhaldi:

Smyglaði kóka-
íni innvortis

KÖNNUN Fjórir af hverjum tíu sem 
afstöðu tóku í nýrri könnun MMR 
segjast hafa hugsað um að flytja 
af landi brott á síðustu mánuðum. 

Um 26,5 prósent sögðust hafa 
íhugað það vegna efnahags-
ástandsins, en 13,3 prósent af 
öðrum ástæðum. Meirihluti 
landsmanna, um 60,1 prósent, 
hefur ekki hugsað um að flytja til 
annars lands á síðustu mánuðum.

Meirihluti fólks á aldrinum 18 
til 29 ára hefur íhugað að flytja 
til útlanda, um 56,6 prósent. 

Karlar eru líklegri en konur 
til að íhuga að flytja frá landinu, 
auk þess sem þeir sem hafa lægri 
tekjur hugsa frekar um að flytja 
en þeir sem hafa hærri tekjur. - bj

Áhugi á að flytja frá Íslandi:

Meirihluti ungs 
fólks hefur 
íhugað að flytja

GULL Seðlabankar víða um heim hafa 
keypt hundruð tonna. NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Búast má við umtals-
verðri fjölgun ferðamanna hér 
á landi á næsta ári vegna auk-
ins framboðs ferða til landsins, 
sagði Birkir Hólm Guðnason, 
framkvæmdastjóri Icelandair, á 
markaðsfundi félagsins í gær.

Haft er eftir Birki í tilkynn-
ingu frá félaginu að Icelandair 
muni auka framboð ferða um 
fjórtán prósent samanborið við 
árið í ár. Áætlanir félagsins gera 
ráð fyrir að farþegar verði um 
tvær milljónir á næsta ári. 

Birkir sagði að vel gangi 
að bóka ferðir til Denver í 
Bandaríkjunum, en það er nýr 
áfangastaður Icelandair.  - bj

Ferðamönnum mun fjölga:

14% aukning á 
framboði ferða

Skráning á  
mottaka@heilsuborg.is  

eða í síma 560 1010

Streita og svefntruflanir
Hvað er til ráða?

 Þriggja kvölda námskeið:
24. nóv, 29. nóv og 1. des kl. 20.00

Verð samtals kr. 7.500

Erla Gerður Sveinsdóttir, 
yfirlæknir HNLFÍ 
og Heilsuborgar

Magna Fríður Birnir, 
hjúkrunarforstjóri HNLFÍ

Sigrún Ása Þórðar dóttir, 
sálfræðingur og verkefna-

stjóri HNLFÍ  
og Heilsuborgar

GENGIÐ 17.11.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,6795
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

117,59 118,15

185,2 186,1

158,42 159,3

21,284 21,408

20,289 20,409

17,301 17,403

1,5268 1,5358

183,58 184,68

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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LÍKNARMÁL Mæðrastyrksnefnd 
Reykjavíkur úthlutar jólaglaðn-
ingi fyrir þessi jól eins og undan-
farin ár.

Tekið verður á móti umsóknum 
um jólaglaðning í húsnæði 
Mæðrastyrksnefndar við Hátún 
12 í Reykjavík milli klukkan 10 
og 14 þriðjudagana 22. og 29. 
nóvember, fimmtudaginn 1. des-
ember, þriðjudaginn 6. desember 
og fimmtudaginn 8. desember.

Úthlutun jólaglaðningsins 
verður síðan 19., 20. og 21. des-
ember milli 10 og 12 og milli 13 
og 15 að Fiskislóð 14.

Mæðrastyrksnefnd úthlutar:

Umsóknir um 
jólaglaðning 

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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8°

8°

23°

14°
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7°

22°

1°

13°
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7°Á MORGUN 
Hægviðri en vaxandi 
SA-átt annað kvöld.

SUNNUDAGUR
8-13 m/s.
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HELGARHORFUR  
Það er góðviðrisspá 
fyrir morgundaginn 
en þá verður víðast 
hæg breytileg átt 
og nokkuð bjart. 
Hins vegur breytist 
þetta annað kvöld 
með vaxandi 
suðaustanátt og 
rigningu sunnan og 
vestan til. Fremur 
stíf sunnanátt á 
sunnudag með 
vætu en bjart norð-
austanlands.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
hvatti þá flokksmenn sem kynnu að 
hafa komið sér fyrir í skotgröfum 
í afstöðu sinni til aðildarumsókn-
ar að Evrópusambandinu (ESB) til 
að stíga upp úr þeim í setningar-
ræðu sinni á landsfundi flokksins í 
Laugardalshöll í gær.

„Síðasti landsfundur okkar álykt-
aði að draga bæri aðildarumsóknina 
til baka. Það er stefna flokksins og 
hún er skýr. Að mínu mati er þetta 
rökrétt niðurstaða, óháð því hvaða 
afstöðu menn hafa til aðildar,“ sagði 
Bjarni. 

„Mín sannfæring er sú að hags-
munum Íslands sé best borgið utan 
ESB. En ég ítreka það sem ég sagði 
á síðasta landsfundi. Ef ríkisstjórn-
in þráast við og heldur viðræðun-
um til streitu er það að sjálfsögðu 
skylda okkar að beita okkur af alefli 
fyrir því að hagsmuna Íslands verði 
gætt í hvívetna í viðræðuferlinu,“ 
sagði Bjarni.

Í ræðu sinni varði Bjarni þá 
ákvörðun sína og meirihluta þing-
flokks Sjálfstæðisflokksins að 
styðja þriðju Icesave-samningana 
í atkvæðagreiðslu á Alþingi. Hann 
segist ekki líta svo á að með því 
hafi verið farið gegn ályktun 
landsfundar flokksins.

Bjarni gagnrýndi stjórnvöld 
harðlega í ræðu sinni fyrir úrræða-
leysi í efnahagsmálum. Hann krafð-
ist þess einnig að bankarnir gerðu 
grein fyrir þeim afslætti sem þeir 
hefðu fengið af lánum til heimila, 
svo hægt yrði að meta svigrúm 
þeirra til frekari afskrifta.

„Það er blaut tuska í andlit okkar 

allra þegar það er upplýst að 76 
milljarðar króna renni til erlendra 
kröfuhafa og þá fyrst og fremst 
vogunarsjóða, vegna endurmats 
á eignum viðskiptabankanna. 
Hvaða réttlæti er fólgið í því að 

erlendir spákaupmenn sem hafa 
makað krókinn á falli íslenska fjár-
málakerfisins græði 76 milljarða 
á meðan fjölskyldurnar í land-
inu berjast við að halda heimilum 
sínum?“ brjann@frettabladid.is

Sjálfstæðismenn rísi 
úr ESB-skotgröfum
Formaður Sjálfstæðisflokksins segir rökrétt að draga aðildarumsókn að ESB til 
baka. Hann varði afstöðu sína í Icesave-málinu á landsfundi. Hann sagði það 
áhugamál stjórnvalda að ná sér niðri á fyrrverandi forystumönnum flokksins.

„Það hefur verið sérstakt áhugamál þeirra sem nú stjórna landinu að ná 
sér niðri á fyrrverandi forystumönnum Sjálfstæðisflokksins,“ sagði Bjarni 
Benediktsson, formaður flokksins, í setningarræðu sinni á landsfundinum.

„Það hefur ítrekað verið vegið að Davíð Oddssyni, fyrrverandi formanni 
okkar og farsælasta forsætisráðherra seinni tíma,“ sagði Bjarni. „Íslensk 
stjórnmál náðu síðan nýjum lægðum, og íslenskir stjórnmálamenn sýndu 
á sér sínar verstu hliðar, þegar meirihluti þingmanna ákvað að efna til 
pólitískra réttarhalda yfir Geir H. Haarde, fyrrverandi formanni okkar.“

Hann sagðist styðja Geir heils hugar í landsdómsmálinu og sagði það 
sama gilda um þingmenn flokksins, sveitarstjórnarmenn, landsfundargesti 
og þúsundir annarra Íslendinga. „Við stöndum öll með þér,“ sagði Bjarni.

„Við stöndum öll með þér“

KLÖKKUR Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, var klökkur þegar hann 
lýsti því yfir að fundarmenn, og raunar allir sjálfstæðismenn, stæðu með Geir H. 
Haarde í landsdómsmálinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓLK Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra hefur í ráðherratíð 
sinni glímt við þráláta martröð úr 
fortíðinni. Þessu greindi Katrín frá 
á ráðstefnu um kosti og galla sam-
einingar háskóla á Íslandi.

„Ég get sagt ykkur það, í algjör-
um trúnaði, sem hér eruð að mig 
hefur, eftir að ég varð ráðherra, 
stundum dreymt draum – og hann 
er mjög óþægilegur,“ hóf Katrín 
frásögn sína á ráðstefnunni.

Að sögn Katrínar hefst draum-
urinn á því að hún fær símtal þar 
sem henni er sagt að hún hafi 
aldrei lokið grunnskólaprófi. „Og 

ég segi: Ég trúi 
því ekki, ég man 
greinilega eftir 
að hafa verið 
í grunnskóla! 
Og svo semur 
skólastjórinn 
við mig í mínum 
gamla skóla, 
í  L angholts -
skóla, um að ég 

geti lokið prófinu utanskóla – af 
því að ég segi að ég komist bara 
alls ekki í tíma því ég sé nefni-
lega menntamálaráðherra,“ lýsti 
ráðherra draumnum, sem snerist 

síðan um það að hún væri að rifja 
upp þýsku og stærðfræði og fleira.

„Yfirleitt hrekk ég upp í svita-
kófi og hugsa með mér: Guð minn 
almáttugur! Hvað fór framhjá mér 
í grunnskólanum? Hvað veldur því 
að mig dreymir þennan draum 
reglulega?“ sagði Katrín og lýsti 
eftir aðstoð úr salnum til að losna 
undan martröðinni: „Ef þið eruð 
miklir Freud-istar megið þið endi-
lega koma til mín og segja mér 
hvað ég á að gera og við hvern ég 
á að tala; hvort ég á að tala eitt-
hvað sérstaklega við mömmu eða 
eitthvað slíkt.“ - gar

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra vaknar ítrekað upp við vondan draum:

Óklárað grunnskólapróf vitjar Katrínar

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

Nauthóll í Nauthólsvík er veitinga-
staður en ekki kaffihús, ólíkt því sem 
sagði í Fréttablaðinu á miðvikudag.

LEIÐRÉTT



Gildir til 20. nóvember á meðan birgðir endast.

1.399kr/kg.

Verð áður 2.199.-

2.924kr/kg.

Verð áður 3.898.-

749kr/kg.

Verð áður 998.-

998kr/kg.

Verð áður 1.568.-

2.998kr/kg.

LAMBA 
INNRALÆRI

Verð áður 4.298.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

Hitið ofninn í 180°C. Steikið lambakjötið upp úr olíunni í 2-3 mínútur á hverri hlið. Leggið 
kjötið í eldfast mót og kryddið með salti og pipar. Bakið í 20 mínútur. Steikið laukinn, selleríið 
og gulræturnar í 3-4 mínútur, hrærið tómatmaukinu saman við og steikið áfram í 2 mínútur. 
Hellið rauðvíninu saman við og látið það sjóða niður. Bætið vatninu, kraftinum og timjaninu 
saman við og látið malla í 10 mínútur.  Bætið papríku, tómötum og kapers saman við. Hellið 
sósunni yfir kjötið. Hækkið ofninn í 200°C og bakið áfram í 15-20 mínútur eða þar til að kjarn-
hiti kjötsins hefur náð 68-70°C.
Gott er að bera réttinn fram með fersku salati og kartöflumús.

800 g lambainnralæri
1 msk ólífuolía
salt og nýmalaður pipar
 
1 1/2 msk ólífuolía
1 meðalstór laukur, sneiddur
1 sellerístöngull, sneiddur
2 gulrætur, skrældar og sneiddar
2 1/2 msk tómatmauk

OFNSTEIKT LAMBAINNRALÆRI MEÐ RATATOUILLE fyrir 4
að hætti Rikku

Kringlunni

Fjölbreytt og girnilegt 
úrval af ostum 

og sælkeravörum

Sælkeraborðið
Kringlunni

250 ml rauðvín
250 ml vatn
1/2 kubbur lambakjötskraftur
1 tsk timjan
50 g grillaðar papríkur úr krukku, sneiddar
50 g sólþurrkaðir tómatar í olíu, sneiddir
1/2 msk kapers

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ

NÝTT
VISATÍMABIL

kökudeig tilbúið   
    beint  í ofninn!

Nauta mínútusteik Kjúklingur
heill, ferskur

Grísahnakki
sneiðar

Lambalæri
jurtakryddað

TILBOÐ

449kr/pk.

KJÚKLINGAVÆNGIR
FULLELDAÐIR

Verð áður 697.-

TILBOÐ

229kr/pk.

JÓI FEL
PIZZA DEIG

Verð áður 399.-

TILBOÐ

379kr/pk.

HAGKAUPS
SPELT PIZZA DEIG

Verð áður 479.-

TILBOÐ

279kr/pk.

HVÍTLAUKS
HRINGUR

Verð áður 449.-

TILBOÐ

299kr/pk.

JÓA FEL
KÖKUDEIG

Verð áður 559.-
559kr/pk.

JÓA FEL
KÖKUDEIG

359kr/pk.

JÓLASTAFIR

JÓLA
DAGATÖL

FÓTBOLTA DAGATÖL 

Í ÚRVALI

NÝTT
HEILKORNA

FLATKÖKUR

Lambakjöt 
á diskinn minn!
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„Að laða til sín
það góða“

hefur áralanga og farsæla reynslu af 
námskeiðahaldi í samskiptafærni

 Fyrirlestur, happdrættisvinningar og heilsusmakk! 

 Frjáls aðgangur að heilsurækt Heilsuborgar í eina viku 

 Verð aðeins kr. 2.500.- 
 (20% afsl. fyrir korthafa Heilsuborgar) 

Skráning í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg.is

Léttur og kraftmikill fyrirlestur þar sem 
þátttakendur fá í ,,nesti” – ,,tæki og tól” til að 
halda út í framtíðina bjartsýnir og upplits-

 og laða að sér hamingjudaga.

Fræðslunámskeið í Heilsuborg 
22. nóvember frá kl. 19.30–22.00

VIÐSKIPTI Slitastjórn Landsbank-
ans hefur hafið undirbúning að 
útgreiðslu á þriðjungi forgangs-
krafna í bú bankans. Stærstur 
hluti þeirra er vegna Icesave-
innlánsreikninganna í Bretlandi 
og Hollandi. Alls stendur til að 
greiða út 432 milljarða króna í 
þessari fyrstu útgreiðslu, sem er 
tæplega 90% af öllu reiðufé sem 
búið á sem stendur. Þá standa yfir 
óformlegar viðræður við nýja 
Landsbankann um uppgreiðslu á 
skilyrtu skuldabréfi, sem myndi 
þýða að íslenska ríkið eignaðist 
allt hlutafé þrotabúsins í nýja 
bankanum og ætti eftir það 100% 
hlut í honum. Þetta kom fram á 
kynningarfundi skilanefndar og 
slitastjórnar Landsbankans sem 
haldinn var í gær.

Á fundinum var sagt frá því 
að slitastjórnin hefði lokið við að 
taka afstöðu til lýstra krafna í 
búið, en alls voru þær um 13 þús-
und. Samþykktar voru kröfur upp 
á 2.985 milljarða króna. Af þeim 
eru 1.319 milljarðar króna for-
gangskröfur. Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda (TIF) á 51% af 

samþykktum forgangskröfum, eða 
674 milljarða króna, mestmegnis 
vegna Icesave-reikninganna. 

Eignir þrotabús Landsbankans 
eru nú metnar á 1.353 milljarða 
króna. Þær eiga því að duga fyrir 
öllum forgangskröfum auk þess 
sem almennir kröfuhafar munu 
fá 34 milljarða króna til að skipta 
á milli sín. Matið miðast við gengi 
íslensku krónunnar 22. apríl 2009. 
Það er gert til að tryggja jafn-
ræði kröfuhafa. Ef miðað væri við 
gengið í dag myndu eignir búsins 
nema 1.285 milljörðum króna og 
duga fyrir 97% forgangskrafna.

Slitastjórnin tilkynnti í gær að 
undirbúningur fyrstu greiðslna 
til kröfuhafa væri langt á veg 
kominn. Kristinn Bjarnason, for-
maður stjórnarinnar, vildi þó ekki 
nefna neinar dagsetningar í þeim 
efnum. Greidd verða út um 33% 
af samþykktum kröfum og mun 
greiðslan fara fram í fjórum mis-
munandi gjaldmiðlum: 740 millj-
ónir punda, 1.110 milljónir evra, 
710 milljónir dala og 10 milljarð-
ar króna. Umreiknað í íslenskar 
krónur er virði útgreiðslunnar 

432 milljarðar. Samkvæmt upp-
lýsingum frá slitastjórninni er 
langstærsti hluti upphæðarinnar 
geymdur í bönkum erlendis, meðal 
annars í Bretlandi og Noregi. 

Þá kom fram í máli Lárentsínusar 
Kristjánssonar, formanns skila-
nefndar Landsbankans, að óform-
legar viðræður væru hafnar við 
nýja Landsbankann um uppgjör 
á skilyrtu skuldabréfi sem gefið 
var út í tengslum við uppgjör milli 
skilanefndarinnar og nýja bankans 
í desember 2009. Skuldabréfið er 
bundið við frammistöðu ákveðinna 
eigna sem færðar voru inn í nýja 
bankann og á að vera á gjalddaga í 
árslok 2012. Skilanefndin vill flýta 
uppgjörinu til að eyða óvissu. Virði 
þess getur hæst numið 92 millj-
örðum króna. Sérstök deild innan 
skilanefndarinnar fylgist mjög 
náið með frammistöðu þessara 
eigna og samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins telur hún að líkur 
standi til að skuldabréfið muni 
innheimtast að fullu. Ef það ger-
ist mun skilanefndin skila 18,7% 
hlut sínum í nýja Landsbankanum 
til ríkisins. thordur@frettabladid.is

Ætla að greiða út 
432 milljarða króna 
Þrotabú Landsbankans á fyrir Icesave og öðrum forgangskröfum. Ætlar að 
greiða út þriðjung við fyrsta tækifæri. Þorri fjárins er geymdur erlendis. Samn-
ingaviðræður hafnar um að skila eignarhlut í nýja Landsbankanum til ríkisins. 

SÍÐASTI FUNDURINN Skilanefnd Landsbankans verður leyst upp um áramót og verkefni hennar flutt til slitastjórnarinnar. 
Lárentsínus Kristjánsson, formaður skilanefndarinnar, sat því sinn síðasta kröfuhafafund í því starfi í gærmorgun.

Lárentsínus sagði á fundinum að stefnt væri að því að 
klára söluferlið á Iceland Foods um miðjan desember. 
Það gæti þó dregist fram í aðra eða þriðju viku janúar-
mánaðar. Hann vildi ekki segja hversu margir bjóðendur 
hefðu lagt inn tilboð né á hvaða bili verðtilboðin, 
sem eru í 67% hlut skilanefndarinnar og 10% hlut 
skilanefndar Glitnis, lægju. 

Heimildir Fréttablaðsins herma að þrotabúið hafi 
bókfært virði hlutar síns á rúmlega 120 milljarða. 
Miðað við það er heildarvirði félagsins um 180 millj-
arðar króna í bókum þess, eða rétt tæplega milljarður 
punda. Samkvæmt breskum dagblöðum bárust tilboð í 

Iceland Foods sem voru yfir 1,3 milljörðum punda, eða 
um 240 milljörðum króna. Því gætu eignir þrotabús 
Landsbankans aukist verulega.

Lárentsínus tók þó sérstaklega fram að þrotabú Lands-
bankans gæti enn ákveðið að halda á eignarhlutnum 
í Iceland Foods áfram, ef viðunandi tilboð bærist ekki. 
Iceland Foods hefur skilað mjög góðri afkomu að undan-
förnu. Á síðasta uppgjörsári, sem lauk í mars 2011, 
hagnaðist verslanakeðjan um 155,5 milljónir punda, eða 
29 milljarða króna. Hagnaðurinn jókst um 15% á milli 
ára. Sala Iceland Foods á síðasta ári nam vel yfir 400 
milljörðum króna.

Söluferli Iceland Foods klárast í síðasta lagi í janúar
Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ

VIÐSKIPTI Gengið hefur verið frá 
sölu á starfsemi Icelandic Group í 
Bandaríkjunum og tengdri starf-
semi í Kína til kanadíska fisksölu-
fyrirtækisins High Liner Foods. 
Heildarsöluverð er um 230 millj-
ónir Bandaríkjadala, jafngildi 26,9 
milljarða íslenskra króna. Icelandic 
Group mun áfram eiga vörumerkið 
Icelandic Seafood en High Liner 
Foods hefur rétt til notkunar á því 
í Norður-Ameríku næstu sjö árin. 
Þá hefur High Liner gert langtíma-
dreifingarsamning við Icelandic 
um kaup og dreifingu á íslenskum 
sjávarafurðum á svæðinu.

Sex erlend fyrirtæki höfðu hug á 
að leggja fram tilboð í starfsemina 
en samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru þrjú tilboð tekin til 
alvarlegrar skoðunar. Í lok október 
hóf Icelandic Group síðan einka-
viðræður við High Liner Foods.

Framtakssjóður Íslands fer 
með 81 prósents eignarhlut í Ice-
landic Group. Sá hluti sölufjárins 
sem rennur til sjóðsins mun hins 
vegar renna beint til lífeyrissjóða 
og annarra eigenda Framtaks-
sjóðsins í samræmi við skilmála 
hans.

Stærsti einstaki hluthafinn í 
Framtakssjóðnum er hins vegar 
Landsbankinn, sem fer með 27,59 
prósenta hlut. Því munu rúmir 6 
milljarðar renna til Landsbank-
ans sem er eins og kunnugt er að 
stærstum hluta í eigu ríkissjóðs. 
 - mþl

Kanadískt fisksölufyrirtæki kaupir starfsemi Icelandic Group í Bandaríkjunum:

Þrjú tilboð tekin til skoðunar
milljarðar 
króna er heild-
arsöluverð 
á starfsemi 

Icelandic Group í Bandaríkjunum 
og tengdri starfsemi í Kína. 

26,9 EGYPTALAND Nektarmyndir sem 
egypsk kona, Aliaa Magda 
Elmahdy, birti af sjálfri sér á 
bloggsíðu hafa vakið mikið umrót 
þar sem nekt er sjaldséð í land-
inu. Elmahdy segir myndbirt-
inguna vera neyðaróp gegn „sam-
félagi ofbeldis, kynþáttahyggju, 
kynferðisofbeldis og hræsni“.

Jafnt afturhaldssömustu 
trúarleiðtogar sem frjálslyndir 
umbótamenn gagnrýna 
uppátækið. Frjálslynir Egyptar 
segja myndbirtinguna skemma 
málstað umbótasinna. - gb

Egyptaland í uppnámi:

Nektarmyndir 
valda umróti

KJÖRKASSINN

Er hugmynd um endurreisn 
miðaldadómkirkju í Skálholti 
góð að þínu mati? 
Já 41%
Nei 59%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið í skíðafrí til út-
landa?

Segðu skoðun þína á Visir.is.



HEIMAVÖRN

NJÓTTU ÞESS AÐ VERA AÐ HEIMAN
Fólk er sjaldnast heima hjá sér þegar innbrot á sér stað. Með Heimavörn Securitas  
er heimilið verndað allan sólarhringinn, allt árið um kring. 
Hafðu samband í síma 580 7000 og fáðu heimsókn frá öryggisráðgjafa.
Nánari upplýsingar er einnig að finna á vefsíðu okkar, www.securitas.is.
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Nýsköpunarmessa
og afhending Hagnýtingarverðlauna Háskóla Íslands ngdd Hahe inafhen nýt ngarvagn

Markmiðið með Nýsköpunarmessunni er að virkja nemendur og vísindamenn HÍ til 
nýsköpunar og vekja athygli á gildi hennar. Hagnýtingarverðlaunin eru veitt árlega  
á grundvelli samkeppni sem hefur það að markmiði að laða fram hagnýtar hugmyndir 
nemenda og kennara við Háskóla Íslands.

Í tilefni aldarafmælis Háskólans hefur einnig verið sett upp veggspjaldasýning með 
vörðum úr sögu nýsköpunar og hagnýtingar rannsókna HÍ. Fulltrúar ýmissa nýsköpunar-
fyrirtækja, sem eiga rætur að rekja til rannsókna og verkefna innan skólans, munu  
kynna starfsemi sína.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Háskólatorgi, föstudaginn 18. nóvember kl. 16.00.

1. Hver hlaut verðlaun Jónasar 
Hallgrímssonar á Degi íslenskrar 
tungu?

2. Hvaða land hefur verið rekið úr 
Arababandalaginu?

3. Hversu hátt hlutfall útflutnings 
Íslands fer til evruríkja?

SVÖR

AKUREYRI Fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Leikfélags 
Akureyrar færði rúmar sjö 
milljónir króna út af Minning-
arsjóði um Jónsbók, styrktar-
sjóði LA fyrir listamenn, inn í 
rekstur félagsins til að leyna 
rekstrarhallanum. 

Einungis stjórn leikfélags-
ins á að hafa aðgang að sjóðn-
um, sem stofnaður var til að 
styrkja listamenn á vegum 
félagsins, en maðurinn sótti 
einsamall um undanþágu hjá 
bankanum og fékk aðgang 
að reikningnum án vitundar 
stjórnarinnar. Ekki komst upp 
um athæfið fyrr en farið var 
yfir bókhaldið og var honum 
þá gert að segja upp. 

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er nær engin 
innistæða á sjóðnum í dag, en 
leikfélagið hefur ákveðið að 
greiða upphæðina til baka eins 
fljótt og auðið er. 

Eins og fram hefur komið 
var Maríu Sigurðardóttur, 
fyrrverandi leikhússtjóra, 
gert að segja af sér í síðasta 

mánuði, þegar fjárhagsvand-
ræði félagsins voru komin upp 
á yfirborðið, en leikfélagið var 
rekið með 67 milljóna króna 
tapi á síðasta ári.

Í kjölfar uppsagnar Maríu 
var ráðinn nýr framkvæmda-
stjóri. Auglýsti hann stöðu 
verkefnastjóra lausa til 
umsóknar fyrr í mánuðinum 
og sóttu ellefu manns um. 

Verkefnastjórinn er með 350 
þúsund krónur í mánaðarlaun, 
sem þýðir að LA er að greiða 
tvenn mánaðarlaun eftir að 
María hætti sem leikhússtjóri, 
þar sem hún er enn á starfs-
lokasamningi.

Ekki náðist í Sigrúnu 
Björk Jakobsdóttur, formann 
stjórnar LA, í gær.

 sunna@frettabladid.is

Færði fé til að leyna halla
Fyrrverandi framkvæmdastjóri Leikfélags Akureyrar tók fé úr styrktarsjóði til að leyna rekstrarhalla leik-
félagsins. Var gert að segja upp í kjölfarið. Nýr verkefnastjóri LA vísar gagnrýni á fjölskyldutengsl á bug.

Helga Mjöll Oddsdóttir var ráðin verkefnastjóri 
félagsins, en nokkuð hefur borið á gagnrýni vegna 
ráðningarinnar og hafa umsækjendur óskað eftir 
skriflegum útskýringum frá framkvæmdastjóra. 
Helga er menntaður textílhönnuður og er dóttir 
Odds Helga Halldórssonar, formanns bæjarráðs 
Akureyrar. Helga segir gagnrýni á fjölskyldutengsl 
ekki á rökum reista. 

„Framkvæmdastjórinn var sá eini sem réði 
þessu. Enginn af öllum þeim nefndum og ráðum 
þar sem faðir minn er formaður, Akureyrarstofa, 
og meira að segja leikhúsnefndin, komu nálægt 
þessu,“ segir hún, en Helga er varamaður í stjórn 
Akureyrarstofu. „Við Eiríkur höfum unnið vel 
saman áður, hann þekkir mig og mína eiginleika 
og það er ekkert athugavert við þetta.“ Helga 
hefur unnið við búningahönnun í leikhúsum, 
meðal annars hjá LA.

Eiríkur Haukur Hauksson framkvæmdastjóri 
vísar gagnrýninni einnig á bug og segir Helgu hafa 
verið hæfasta umsækjenda í þetta tiltekna starf. 
Ekki er um stöðu listræns stjórnanda að ræða, 
heldur eins konar aðstoðarmanns framkvæmda-
stjóra. Meðal annarra umsækjenda voru Gestur 
Einar Jónasson leikari og Jón Gunnar Þórðarson 
leikstjóri.

Ekkert athugavert 

LEIKFÉLAG AKUREYRAR Fyrrverandi framkvæmdastjóri félagsins færði fé úr 
læstum styrktarsjóði til að fegra bókhald leikfélagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Kristín Marja Baldursdóttir. 2. Sýrland. 
3. Helmingur.

LÖGREGLUMÁL Verslunarstjórinn í 
Bónus við Undirhlíð á Akureyri 
var rekinn og kærður til lögreglu 
vegna þjófnaðar úr versluninni. 
Þá hefur komist upp um þjófnað 
tveggja starfsmanna til viðbótar, 
en málin eru ótengd. Hafa þeir 
einnig verið kærðir. Frá þessu er 
greint í Akureyri Vikublaði.

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglunni á Akureyri er verslunar-
stjóranum gefið að sök að hafa 
stolið töluverðu magni af matvör-
um úr versluninni í nokkra mán-
uði. Þegar rannsókn lögreglu hófst 
voru eftirlitsmyndavélar skoðaðar 
og þá komu brot hinna starfsmann-

anna í ljós. Þau eru talin minni-
háttar.

Starfsmennirnir tveir, ungir 
piltar, hafa játað brot sín og voru 
kærðir fyrir minniháttar stuld. 
Þeim hefur verið sagt upp störf-
um. Verslunarstjórinn hefur játað 
á sig hluta brotanna. Ekkert bendir 
til þess að hann hafi reynt að koma 
vörunum í verð og rannsakar lög-
reglan málið sem þjófnað.

Maðurinn sem um ræðir var 
áður kærður og dæmdur fyrir 
þjófnað fyrir nokkrum árum 
þegar hann stal úr búningsklefum 
í líkamsræktarstöðinni Laugum í 
Reykjavík. - sv

Starfsmenn Bónuss á Akureyri kærðir fyrir þjófnað:

Verslunarstjóri játar 
að hafa stolið mat

BÓNUS Verslunarstjóri Bónuss við Undirhlíð á Akureyri hefur verið kærður fyrir að 
stela matvörum úr búðinni svo mánuðum skiptir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

INDLAND Farþegar austurríska 
flugfélagsins Comtel, sem biðu 
á flugvelli í Amritsar á Indlandi 
eftir fari til Bretlands, urðu harla 
undrandi þegar starfsfólk flug-
félagsins krafðist þess að þeir 
reiddu fram fé svo hægt væri að 
kaupa eldsneyti til flugsins. Ann-
ars væri ekki hægt að fljúga.

Fyrr í vikunni fengu farþeg-
ar sama flugfélags, sem milli-
lent höfðu í Austurríki eftir flug 
frá Indlandi, sams konar beiðni. 
Ekki væri hægt að fljúga áfram 
til Bretlands nema farþegarnir 
greiddu aukalega svo hægt væri 
að kaupa meira eldsneyti á vélina.

„Ef þið viljið komast til Birm-
ingham verðið þið að borga,“ sagði 
starfsmaður flugfélagsins þá. - gb

Flugfarþegar strandaglópar:

Gert að greiða 
fyrir eldsneytið

FARÞEGAR Í AMRITSAR Flugfélagið vildi 
viðbótargreiðslur. NORDICPHOTOS/AFP

ÍTALÍA, AP „Við verðum að sannfæra 
markaðina um að við séum byrj-
uð að vinna að varanlegri lækk-
un hlutfalls ríkisskulda af lands-
framleiðslu,“ sagði Mario Monti, 
nýr forsætisráðherra Ítalíu, sem 
í gær kynnti þær aðgerðir sem 
nýja sérfræðingastjórnin ætlar 
að grípa til.

Skuldir ítalska ríkisins eru nú 
1,9 milljarðar evra og þar með 120 
prósent af landsframleiðslunni.

Monti hefur tekið við embætt-
inu af fjölmiðlakónginum Silvio 
Berlusconi, sem enn situr þó á 
þingi og stjórnar stærsta þing-

flokknum. Þingið samþykkti í síð-
ustu viku aðhaldsaðgerðir sem 
stjórnin hyggst nú hrinda í fram-
kvæmd ásamt frekari aðgerðum 
sem eiga að minnka skuldabyrðina 
smám saman.

Almenningi á Ítalíu líst þó varla 
á blikuna, enda boðar stjórnin 
bæði niðurskurð á ríkisútgjöldum 
og skattahækkanir.

Víða um land kom til átaka í gær 
milli lögreglu og mótmælenda, 
sem sums staðar köstuðu grjóti 
í lögregluna en köstuðu annars 
staðar eggjum og reyksprengjum 
í banka. - gb

Mario Monti lofar að ná ríkisskuldum Ítalíu niður næstu árin:

Reynir að sannfæra markaði

MÓTMÆLI Í RÓM Fjöldi manns kom 
saman til að mótmæla fyrirhuguðum 
aðhaldsaðgerðum stjórnarinnar. 
 NORDICPHOTOS/AFP

VÍSINDI Ný tegund rafhlaðna með 
tífalt betri endingu en þær raf-
hlöður sem notaðar eru í raf-
tækjum á borð við farsíma og 
fartölvur mun koma á markað 
innan fimm ára að sögn vís-
indamanna við Northwestern 
háskólann í Bandaríkjunum.

Verkfræðingar við skólann 
hafa hannað hleðslurafhlöðurn-
ar sem auk þess tekur tíu sinn-
um styttri tíma að hlaða. Talið 
er að tæknin geti valdið bylt-
ingu í hönnun rafbíla.  
 - bj

Hanna betri rafhlöður:

Betri ending og 
hlaðast hraðar

VEISTU SVARIÐ?



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(G

Lök

VVAAAAVA
8888000 oog 0 o
ááðððuurr áðu

Leður hæginddasóófi 3 sættafi 3 sætt 169.900169.900
Hægindastóll 79 9000

Queen rúm nú aðeins kr. 179.900QuQuQueen rúm mm núnn ðe s krrQueen rúm nú aðeins kr. 9001117179111779.900

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnurHágæða svæðisskiptar hhheeeilslsuududýnurheilsu

 

2x90x200
Nú aðeins 399.900 með okkar bestu 

IQ-CARE heilsudýnum
FREYJA / SAGA Queen rúm 129.900 
ÞÓR Queen rúm 149.900

leður hægindastóll. 
Nokkrir litir
79.900 kr.

rafmagns lyftu stólar. 
149.900 kr.
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MIÐENGI AUGLÝSIR
TIL SÖLU BYGGINGARLÓÐIR

Eskivellir 13
Hafnarfirði lóð fyrir 2645 fm fjölbýli

Skipalón 1-3
Hafnarfirði lóð fyrir 3813 fm fjölbýli

Skipalón 7-9
Hafnarfirði lóð fyrir 3840 fm fjölbýli

Síðasti frestur til að skila inn tilboði er miðvikudaginn
30. nóvember 2011, kl. 14.00

 
Allar nánari upplýsingar um eignirnar ásamt tilboðsformi 
er að finna á vef Miðengis undir slóðinni www.mengi.is 

Sími 527 3060  •  Lækjargötu 12  •  155 Reykjavík  •  mengi@mengi.is
Sími 527 3060  •  Lækjargötu 12  •  155 Reykjavík  •  mengi@mengi.is

STOLTIR AF STÓRHÝSINU Þessi himna-
turn í Tókýó, Tokyo Sky Tree, telst nú 
hæsta bygging veraldar, eins og fram 
kemur á vottorði frá Heimsmetabók 
Guinness sem eigendurnir sýna stoltir.
 NORDICPHOTOS/AFP

ALÞINGI Nokkrum sinnum í sögu 
Alþingis hafa þingmenn rokið 
úr sal í þeim tilgangi að gera 
atkvæðagreiðslu ólögmæta, eins 
og stjórnarandstaðan gerði á 
miðvikudaginn. 

„Þetta er herbragð sem hefur 
verið reynt nokkrum sinnum og 
lukkast stundum sem skammtíma-
sigur en er ekki algengt hérna,“ 
segir Helgi Bernódusson, skrif-
stofustjóri Alþingis.

Til að Alþingi sé ályktunarbært 
og geti þar með greitt atkvæði með 
lögmætum hætti þarf helmingur 
þingheims, eða 32 þingmenn, að 
vera viðstaddur og taka þátt, jafn-
vel þótt þingmenn ákveði að sitja 
hjá.

„Alla jafna eru ríkisstjórnir 
með meirihluta og ef þær tryggja 
viðveru sinna þingmanna dugir 
það til að ekki sé hægt að gera 
þingfund óályktunarbæran,“ segir 
Helgi.  

Það brást þó á miðvikudag, 
þegar greiða átti atkvæði um 
hvort halda skyldi kvöldfund og 
stjórnarandstöðuþingmenn yfir-
gáfu salinn. Of fáir stjórnarþing-
menn voru þá í salnum til að hægt 
væri að afgreiða málið.

„Það er ekki góður bragur að 
þessu því að það er mjög ákveð-
ið þingskapaákvæði um að þing-
mönnum sé skylt að vera viðstadd-
ir atkvæðagreiðslu nema lögmæt 
forföll séu,“ segir Helgi. „Þetta er 
því skýlaust brot á þingsköpum.“
 stigur@frettabladid.is

Skýlaust brot á þingsköpum 
að yfirgefa atkvæðagreiðslu
Atvikið á þingi á miðvikudag, þegar stjórnarandstaðan rauk á dyr til að spilla atkvæðagreiðslu, á sér nokkur 
fordæmi. Skrifstofustjóri Alþingis segir ekki góðan brag að slíkri hegðun, hún sé skýlaust brot á þingsköpum.

Helgi Bernódusson rifjar upp nokkur 
dæmi um það að þingmenn hafi 
gengið úr sal til að setja atkvæða-
greiðslu í uppnám:

■ Vorið 1979 strunsuðu þingmenn 
Alþýðuflokksins úr sal og sjálf-
stæðismenn á eftir þeim í miðri 
atkvæðagreiðslu um verðlagsmál 
landbúnaðarins. Hvatamaðurinn 
að uppreisninni var Sighvatur 
Björgvinsson, manna ósáttastur 
við frumvarpið sem kvað á um 
milljarðaútgjöld úr ríkissjóði til 
bænda. Þetta leiddi til þess að 
þingið varð ekki ályktunarbært og 
því tókst ekki að hafa lögmæta 
atkvæðagreiðslu um frumvarpið 
að sinni.

■ Nokkrir þingmenn Sjálfstæðis-
flokks og Alþýðuflokks yfir-
gáfu fund efri deildar þingsins 
í desember 1981 þegar þeim 
ofbauð ósvífni þingflokksfor-
manns Alþýðubandalagsins, 
Ólafs Ragnars Grímssonar, eins 
og sjálfstæðismaðurinn Eyjólfur 
Konráð Jónsson komst að orði. 
Þeir höfðu gert samkomulag við 
þingforsetann Helga Seljan um 
að afgreiða frumvarp til nefndar 
gegn loforði um að fá að koma 
athugasemdum á framfæri við 
ráðherra við næstu umræðu. 
Þegar Ólafur Ragnar steig síðan 
í pontu og sakaði Alþýðuflokks-
manninn Kjartan Jóhannsson um 
að mæta stopult á nefndarfundi 

var þingmönnum Sjálfstæðis- og 
Alþýðuflokks nóg boðið, þeir riftu 
samkomulaginu og gengu úr sal. 
Þá var ekki hægt að ljúka atkvæða-
greiðslunni.

■ Þingmenn stjórnarandstöðunnar, 
Alþýðubandalags, Alþýðuflokks, 
Kvennalista og Þjóðvaka, reyndu 
árið 1996 að koma í veg fyrir að 
umdeilt frumvarp Páls Péturssonar 
um stéttarfélög og vinnudeilur 
kæmist áfram til nefndar. Allir 
gengu þeir úr sal, nema Ögmund-
ur Jónasson, sem sat sem fastast 
og greiddi atkvæði gegn málinu. 
Tilraunin mistókst hins vegar því 
málinu var komið til nefndar með 
32 atkvæðum stjórnarliða.

Þingmönnum ofbauð ósvífni Ólafs Ragnars

ÖRYGGISMÁL Slökkviliðsmenn hafa 
farið í útköll þar sem fólk hefur 
látist í brunum í heimahúsum af 
þeirri ástæðu einni að ekki var 
reykskynjari til staðar. Tveir lét-
ust í eldsvoðum í fyrra og eigna-
tjón nam 1,7 milljörðum króna.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna (LSS), sem 
gengst þessa dagana fyrir átaki 
um að fræða fólk um eldvarnir og 
mikilvægi þeirra. Munu slökkvi-
liðsmenn heimsækja yfir 4.000 
átta ára börn til að fræða þau og 
fjölskyldur þeirra um eldvarnir.

Íslensk heimili eru mörg 
hver vanbúin þegar kemur að 
eldvörnum. Yfir helmingur heimila 

er án reykskynjara, slökkvitækis 
eða eldvarnateppis. Um þriðjungur 
heimila er með engan eða aðeins 
einn reykskynjara. 

Bent er á að nú fer í hönd tími 
þegar eldhætta eykst á heimilum. 
Slökkviliðsmenn hvetja fólk því 
til að grípa til viðeigandi varúð-
arráðstafana, en kannanir sýna 
að hægt gengur að bæta eldvarnir 
heimilanna þrátt fyrir fræðslu og 
hvatningu þar um. 

Átakið hefst í Fossvogsskóla í 
Reykjavík í dag en í kjölfarið fá 
allir grunnskólar í landinu heim-
sókn frá sínu slökkviliði. - shá

Fólk deyr vegna skorts á öryggistækjum og eignatjón er gríðarlegt vegna elds:

Heimili berskjölduð fyrir eldi

ÓÞARFI Margir missa aleiguna og jafnvel 
lífið þegar eldur kemur upp.

VIÐSKIPTI Félag í eigu Ernu Gísla-
dóttur, fyrrverandi forstjóra 
B&L, hefur keypt bifreiðaumboð-
in Ingvar Helgason og B&L, sam-
kvæmt tilkynningu.

Umboðin fóru í þrot og komust 
þar með í eigu kröfuhafa; Mið-
engis, sem er dótturfélag Íslands-
banka, auk SP Fjármögnunar og 
Lýsingar. Þau voru færð undir 
félagið BLIH ehf. af kröfuhöfum. 
Það félag var sett í opið söluferli 
sem nú hefur verið leitt til lykta. 

Fimm lýstu áhuga á að kaupa 
félagið. Erna var forstjóri B&L til 
ársins 2008, en hafði þá starfað 
hjá félaginu í tvo áratugi. - bj

Tvö bifreiðaumboð seld:

Seld fyrrum 
forstjóra B&L

UMBOÐ Bifreiðaumboðin tvö eru með 
umboð fyrir Hyundai, Nissan, Renault 
og fleiri bílategundir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKÓLAR Fyrirtækið Skólamatur 
ehf. er hætt að krefjast þess að 
foreldrar sem kaupa máltíðir 
fyrir grunnskólabörnin greini 
frá því ef þeir eru í greiðsluaðlög-
un. Skilyrðið var tekið út eftir að 
Persónuvernd fór að kanna málið.

Í skýringum Skólamatar til 
Persónuverndar kemur fram að 
sú ályktun hafi verið dregin af 
samtali við starfsmann umboðs-
manns skuldara að nauðsyn-
legt væri að skrá hvort kaup-
endur skólamáltíða væru í 
greiðsluaðlögun. Því hafi verið 
settur inn sérstakur texti um 
það fyrir þá sem keyptu matará-
skrift á heimasíðu fyrirtækisins. 
Það var sagt tengjast því álita-
máli hvort skólamáltíðir teldust 
til framfærslu sem fólk í greiðslu-
aðlögun mætti greiða á meðan 
svonefndur „frestur“ varaði.

Persónuvernd leitaði ti l 
umboðsmanns skuldara, sem 
sagði þetta misskilning. 

„Umboðsmaður skuldara hefur 

ekki beðið Skólamat ehf. um að 
safna persónuupplýsingum um 
þá sem eru í greiðsluaðlögun hjá 
embættinu,“ sagði umboðsmaður. 
Stuttu seinna hætti Skólamatur 
að krefjast upplýsinga um 

greiðsluaðlögun og Persónuvernd 
lét þá málið niður falla.

Skólamatur ehf. annast meðal 
annars skólamáltíðir í Kópavogi, 
Garðabæ, Hafnarfirði og víða á 
Suðurnesjum. - gar

Skólamatur ehf. vildi fá upplýst hvort forráðamenn væru í greiðsluaðlögun:

Fallast á að hætta að spyrja for-
eldra skólabarna út í fjármálin

SKÓLAMÖTUNEYTI Fyrirtækið Skólamatur skráir ekki lengur hvort viðskiptavinir eru 
í greiðsluaðlögun. Myndin er úr Háteigsskóla, sem er ekki á starfssvæði Skólamatar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stolið kort varð dýrkeypt
Kona á fimmtugsaldri hefur verið 
dæmd í fimmtán mánaða fangelsi, 
þar af tólf á skilorði, fyrir að kaupa 
símainneign á tvö símanúmer með 
stolnu greiðslukorti. Konan keypti 
símainneignina fyrir sex þúsund 
krónur hjá NOVA. Hún gekkst greið-
lega við broti sínu. Hún hefur hlotið 
sex refsidóma frá árinu 2007. Hún 
hlaut síðast dóm 14. maí 2010 fyrir 
tilraun til fjársvika, skjalafals, þjófnað, 
umferðarlaga- og fíkniefnabrot.

DÓMSMÁL

UMHVERFISMÁL Þingvallanefnd 
hyggst styrkja urriðarannsóknir 
í Þingvallavatni og Öxará um níu 
hundruð þúsund krónur. Jóhannes 
Sturlaugsson hjá Laxfiskum ehf. 
leiðir þessar rannsóknir, sem hafa 
verið stundaðar samfleytt frá 
árinu 1999. 

Á kynningu fyrir almenning 
við Öxará um miðjan október kom 
fram að hrygningarstofn urriðans 
væri í hámarki nú í haust og tífalt 
stærri en árið 1999, þegar hrygn-
ingarstofninn mældist innan við 
eitt hundrað fiskar. - gar

Þingvallanefnd veitir fjárstyrk:

Tæp milljón í 
urriðarannsókn

SIGHVATUR 
BJÖRGVINSSON

ÓLAFUR 
RAGNAR 

GRÍMSSON
ÖGMUNDUR 

JÓNASSON
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MÓTMÆLANDI Í LJÓSASTAUR Efst í 
ljósastaur í Sana, höfuðborg Jemen, 
mátti í gær sjá mótmælanda veifa fána 
landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

INDÓNESÍA, AP Heimsókn Baracks 
Obama Bandaríkjaforseta setur 
svip sinn á leiðtogafund tíu Suð-
austur-Asíuríkja sem hófst á eyj-
unni Balí í Indónesíu í gær.

Obama hefur kynnt margvís-
leg áform um sterkari ítök Banda-
ríkjanna á Kyrrahafinu og allt til 
Asíu. Þau áform hafa mætt gagn-
rýni, ekki síst frá Kínverjum, sem 
virðast telja þessi auknu umsvif 
beinast gegn sér.

„Bandaríkin telja að heims-
yfirráðum þeirra stafi nú vax-
andi hætta frá Kína,“ segir í 
ritstjórnargrein frá Xinhua, hinni 
opinberu fréttastofu kínverskra 
stjórnvalda. „Þess vegna er þess-
ari breyttu áherslu Bandaríkjanna, 
sem nú horfa til austurs, í reynd 
beint að því að halda Kína niðri og 
halda Kína í skefjum og vinna á 
móti þróun Kína.“

Í ræðu sem Obama hélt í Ástralíu, 

þar sem níu daga Asíuferð hans 
hófst á miðvikudag, sagði hann 
að Bandaríkin myndu á næstunni 
leggja mikla áherslu á að rækta 
tengsl sín við Kyrrahafs- og Asíu-
ríki, ekki síst í varnarmálum. Fjár-
hagslegur niðurskurður í Banda-
ríkjunum myndi ekki draga neitt 
úr því.

„Nú þegar flest kjarnorkuveldi 
heims og helmingur mannkyns eru 
í Asíu mun Asía að stórum hluta 
ráða því hvort öldin fram undan 
einkennist af átökum eða sam-
vinnu, tilgangslausum þjáningum 
eða framförum mannkyns,“ sagði 
hann og lagði meðal annars áherslu 
á að efla samstarf við Kína.

Á leiðtogafundi Suðaustur-Asíu-
ríkjanna bar það annars til tíð-
inda að tekin var ákvörðun um 
að Búrma yrði gestgjafi fundar-
ins árið 2014. Þessi ákvörðun var 
tekin eftir að ljóst þótti að veru-

legar lýðræðisumbætur væru að 
eiga sér stað í Búrma eftir að Sinn 
Thein tók við forsetaembætti þar 
í kjölfar hinna umdeildu kosninga 
fyrr á árinu.

Stjórnvöld í Búrma hafa meðal 
annars látið fjölda stjórnarand-
stæðinga lausa úr fangelsi og 
fyrir liggur að Lýðræðishreyfing-
in, flokkur Aung San Suu Kyi, fái á 
ný skráningu sem löglegur flokkur 
og geti boðið fram til næstu kosn-
inga. Þessi flokkur vann stórsigur 
í kosningum árið 1990 en herfor-
ingjastjórnin þar vildi ekki við-
urkenna sigurinn og hefur síðan 
barið niður alla stjórnarandstöðu 
í landinu, allt þar til nú á síðustu 
mánuðum.

Meðal erfiðra viðfangsefna á 
leiðtogafundinum eru deilur um til-
kall til nokkurra eyja í Suður-Kína-
hafi og mörk landhelgi ríkjanna.

 gudsteinn@frettabladid.is

Kínverjar gagnrýna 
Asíuáform Obama
Níu daga Asíuferð Bandaríkjaforseta hefur ýtt við Kínverjum. Leiðtogar tíu 
Suðaustur-Asíuríkja ræða saman á Balí. Búrma kemur inn úr kuldanum.

TAKA HÖNDUM SAMAN Leiðtogar Suðaustur-Asíuríkjanna á fundinum í Indónesíu. Thein Sein, hinn nýi leiðtogi Búrma, er lengst 
til hægri. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Kona, fyrrverandi bók-
ari og gjaldkeri hjá fasteignasöl-
unni Hraunhamri, hefur verið 
dæmd í sex mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir stórfelldan 
fjárdrátt. Hún dró sér á árunum 
2007 og 2008 fjármuni og önnur 
verðmæti frá félaginu, alls rúm-
lega sex milljónir króna. Pen-
ingunum varði hún í eigin þágu. 

Meðal annars greiddi hún 
seljanda fasteignar, sem hún 
hafði sjálf fest kaup á fyrir 
milligöngu Hraunhamars, þrjár 
milljónir króna af bankareikn-
ingi fasteignasölunnar, sem 
greiðslu vegna afhendingar fast-
eignarinnar. 

Konan hafði áður aðeins lagt 
tvær milljónir inn á reikning 
Hraunhamars. - jss

Kona dæmd á skilorð:

Dró sér rúmar 
sex milljónir

STJÓRNSÝSLA Elín Jónsdóttir mun 
láta af störfum forstjóra Banka-
sýslu ríkisins í dag, að því er 
fram kemur í 
tilkynningu frá 
Bankasýslunni. 
Hún sagði 
starfi sínu 
lausu í byrjun 
ágúst.

Karl Finn-
bogason, sér-
fræðingur hjá 
Bankasýslunni, 
hefur verið 
skipaður staðgengill forstjóra. 
Hann mun gegna því hlutverki 
þar til nýr forstjóri verður ráð-
inn. Starf forstjóra var auglýst 
laust til umsóknar fyrr í mán-
uðinum, og rennur umsóknar-
frestur út 27. nóvember.

Bankasýslan er ríkisstofnun 
sem fer með eignarhlut ríkisins 
í fjármálastofnunum. - bj

Breytingar hjá Bankasýslunni:

Forstjóri ráðinn 
tímabundið

ELÍN JÓNSDÓTTIR

ORKUMÁL Landsvirkjun hyggst reisa eina 
eða tvær 45 metra háar vindmyllur 
við Búrfells virkjun á komandi ári í 
rannsóknar skyni. Gangi það eftir mun í 
fram haldinu rísa þar vindmyllugarður líkt 
og í nágrannalöndunum og gæti vindorka 
orðið stór hluti af orkuframleiðslu Íslend-
inga, að mati Óla Grétars Blöndal Sveins-
sonar, framkvæmdastjóra þróunarsviðs hjá 
Landsvirkjun.

Óli Grétar sagði á haustfundi Landsvirkj-
unar í vikunni að tilraunaverkefni með 
virkjun vindsins á Suðurlandsundirlendinu 
hefði gengið vel, en 60 metra hátt mastur 
var reist við Búrfellsvirkjun fyrr á þessu 
ári til að mæla vindorku á svæðinu. 

„Vindorka er sá óhefðbundni orkugjafi 
sem hefur náð bestri fótfestu og er í mest-
um vexti í nágrannalöndum okkar,“ sagði 
Óli og bætti við að mikil tækifæri lægju í 
nýtingu vindorku hér á landi. 

„Helstu kostirnir eru að við búum á 
vindasömu landi og aðstæður eru betri 
en á flestum öðrum stöðum,“ sagði hann. 
„Nýtingartími hér er tvöfalt betri en heims-
meðaltal, mikið landrými og aðstæður 
svipaðar og á hafi úti.“ 

Hægt er að taka niður bæði það mastur 
sem nú þegar hefur verið reist við Búrfells-
virkjun og þær vindmyllur sem stendur 
til að reisa, þannig að um afturkræfar 
aðgerðir er að ræða.  - sv

Tilraunaverkefni Landsvirkjunar með vindorku hefur gengið vel:

Reisir vindmyllur í rannsóknarskyni 

VINDMYLLUGARÐUR Ef áætlanir Landsvirkjunar ganga 
eftir mun vindmyllugarður rísa á Suðurlandi.
 NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA Kona sem var laus-
ráðin við Brekkubæjarskóla fær 
1.655 þúsund króna í bætur, þar 
sem hún fékk ekki fastráðningu 
þegar starf var auglýst við skól-
ann. Í kæru til menntamálaráðu-
neytisins sagði konan að skóla-
stjórinn hefði útilokað sig áður 
en ráðningarferlinu hefði verið 
lokið. Ráðuneytið úrskurðaði að 
ranglega hefði verið staðið að 
ráðningunni. Árni Múli Jónasson, 
bæjarstjóri á Akranesi, sagði 
að ákveðið hefði verið að una 
niðurstöðunni. - jhh

Ekki fastráðinn á Akranesi:

Kennari fær 1,6 
milljónir í bætur

REYKJAVÍKURBORG Efla á notkun 
almenningsbókasafna meðal 
yngstu grunnskólabarnanna í 
Reykjavík. Skóla- og frístundaráð 
borgarinnar vill að í því skyni 
verði útfært verkefni sem miði 
að því að kynna fyrir börnum á 
frístundaheimilum kosti almenn-
ingsbókasafna í þeirra hverfi.

„Verkefnið gangi út á að börn 
í frístund eignist bókasafnskort, 
nýti sér safnkost og læri hvern-
ig auðveldlega megi komast á 
fæti eða í strætó að bókasafni í 
þeirra hverfi,“ segir í samþykkt 
skólaráðsins, sem vill sömuleið-
is samstarf milli Borgarbóka-
safns og frístundaheimila um að 
nýta bókakost bókasafnanna á 
frístundaheimilum. - gar

Vilja efla bókalestur barna:

Bókasöfn verði 
kynnt börnum

Á BÓKASAFNI Borgin vill börn inn á 
bókasöfnin.

DÓMSMÁL  Tveir menn um tvítugt og átján ára stúlka 
hafa verið ákærð fyrir allmörg brot. Öðrum mann-
inum og stúlkunni er meðal annars gefið að sök 
að hafa, ásamt tveimur öðrum, brotist inn í sund-
laugina á Varmá í Mosfellsbæ og gert þarfir sínar 
í hana. Hinn maðurinn er ákærður fyrir að hafa 
stolið bíl, sett á hann stolin númer og ekið honum 
að verslun Ellingsen þar sem hann stal nær þriggja 
milljóna króna hjólhýsi, eftir að hengilás hafði verið 
sagaður sundur. Að því búnu hafi hann haldið á 
Hellu og síðan að Flúðum, ásamt félaga sínum, þar 
sem þeir voru handteknir í hýsinu. Bílþjófurinn 
meinti er jafnframt ákærður fyrir að stela tveimur 
öðrum bílum. 

Samtals eru þremenningarnir ákærðir fyrir níu 
þjófnaðarbrot og gripdeildir, þar sem þeir létu 
greipar sópa. Að auki er annar mannanna og stúlk-
an ákærð fyrir að hafa brotið rúður í bíl í Bolungar-
vík og síðan kveikt í honum þannig að hann gjör-
eyðilagðist. 

Mosfellsbær gerir skaðabótakröfu upp á rúmlega 
85 þúsund krónur og Samkaup gera skaðabóta-
kröfu á hendur þremenningunum upp á rúmlega 
211 þúsund krónur. Þá gerir Kaupfélag Vestur-

Húnvetninga skaðabótakröfu sem nemur rúmlega 
252 þúsund krónum og Skeljungur gerir kröfu upp 
á skaðabætur að upphæð rúmlega ellefu þúsund 
krónur. - jss

Ákært fyrir að stela þriggja milljóna króna hjólhýsi og fleiri afbrot:

Brutust inn og skitu í sundlaug

FLÚÐIR Mennirnir voru handteknir í hjólhýsinu á Flúðum. 
MYND ÚR SAFNI.



Aðeins þeir ferskustu og safaríkustu koma til greina.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is til og með 27. nóvember

VIÐ ERUM Á HAUSAVEIÐUM

HÉR VANTAR 
ANNAN HÖNNUÐ 
SEM HEFUR LÍKA 
GOTT AUGA OG 
BRJÁLAÐAN 
METNAÐ

HÉR VANTAR 
BIRTINGASTJÓRA 
SEM ÞEKKIR OG 
KANN AÐ NOTA 
SNERTIFLETINA VIÐ 
FÓLKIÐ Í LANDINU

HÉR VANTAR 
TENGIL
SEM SKILUR FÓLK, 
TEKUR FRUMKVÆÐI 
OG LÆTUR 
HLUTINA GERAST

HÉR VANTAR 
PENNA
SEM GETUR 
ORÐAÐ BÆÐI EIGIN 
HUGMYNDIR 
OG ANNARRA

HÉR VANTAR 
SAMFÉLAGSVERU
SEM ÞEKKIR, NOTAR 
OG VILL MÓTA 
VISTKERFI SAM-
FÉLAGSMIÐLA

HÉR VANTAR 
HÖNNUÐ 
SEM HEFUR 
GOTT AUGA OG 
BRJÁLAÐAN 
METNAÐ

UPPLÝSINGAR OG 
HÆFNISKRÖFUR 
Á ENNEMM.IS
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir

149kr/stk.

áður 214 kr/stk. 

2.980kr/kg

áður 3.898 kr/kg 

1.499kr/kg

áður 1.998 kr/kg 

1.298kr/kg

áður 1.989 kr/kg 

119kr/kg

áður 238 kr/kg 

559kr/kg

áður 798 kr/kg 

NAUTAPOTTRÉTTUR  FERSKUR

KJÚKLINGAHAKK

LAMBAPRIME  FERSKT

PEKAN HNETUSTYKKI
*BAKAÐ Á STAÐNUM

BAYONNESKINKA

APPELSÍNUR Í LAUSU

Kræsingar & kostakjör…
…um jólin

  m
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1.199kr/kg
áður 1.998 kr/kg 

HAMBORGAR-
HRYGGUR

 25%
afsláttur

 40%
afsláttur

 30%
afsláttur

 31%
afsláttur  50%

afsláttur

 35%
afsláttur

*GILDIR EKKI UM NETTÓ SALAVEGI

UNDIRBÚNINGUR  
FYRIR JÓLIN



1.195kr/kg

áður 1.398 kr/kg 

1.999kr/pk.

áður 2.690 kr/pk. 

238kr/stk.

áður 298 kr/stk. 

998kr/pk.

Tilboðsverð!

199kr/pk.

áður 299 kr/pk.

299kr/pk.

áður 598 kr/pk.

Tilboðin gilda  17. -  20. nóvember  
eða meðan birgðir endast

KALKÚNN  FRANSKUR WC RÚLLUR BJ  36 STK. TRÖNUBERJASAFI  1 LTR. 

LAUFABRAUÐ  8.STK. MALTESERS  88.G FANTA FRUIT TWIST  6 x 33 CL
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XL 50%

afsláttur

 26%
afsláttur

 34%
afsláttur

OFNÆMISPRÓFAÐAR 
UMHVERFISVÆNAR  

BLEIUR
ÅNGLAMARK ÝMSAR TEG.

1.698kr/pk.

áður 1.998 kr/pk.

1.198kr/pk.

áður 1.479 kr/pk.

1.698kr/pk.

áður 1.998 kr/pk.

1.698kr/pk.

áður 1.998 kr/pk.
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Amal Tamimi varaþingmaður og framkvæmdastjóri Jafnréttishúss í Hafnarfi rði

A
mal Tamimi settist í fyrsta 
skipti á þing í byrjun nóvem-
ber í fjarveru Lúðvíks Geirs-
sonar. Hún er fyrsta konan 
af erlendum uppruna til þess 
að taka sæti á Alþingi auk 

þess sem hún er fyrsti múslíminn sem það 
gerir. „Ég tel mig vera í starfsaðlögun eins 
og þegar fólk kemur í fyrsta skipti í nýtt 
starf. Þá þarf bara að sitja og fylgjast með,“ 
segir Amal. Hún mætir á nefndarfundi en 
segir að þegar fólk sé nýkomið inn á þing 
í fyrsta sinn sé það auðvitað ekki með það 
á hreinu hvað verið sé að gera í nefndinni. 
Þegar varaþingmenn stoppi stutt sé ekki 
heldur hægt að taka að sér mörg verkefni. 
„En ég er að safna og bæta við mig þekk-
ingu og rosalega mörgu öðru sem ég fengi 
ekki annars. Ég verð með meiri reynslu 
þegar ég fer út og ef ég kem aftur inn verð 
ég búin að læra þetta. Fyrsta skiptið er 
líklega erfiðast.“ 

Vel tekið í hugmyndir um innflytjendamál
Þó að hún segist vera í starfsaðlögun hefur 
hún látið til sín taka strax á fyrstu vikun-
um. Á þriðjudag var hún málshefjandi að 
sérstakri umræðu um málefni innflytj-
enda sem vakti mikla athygli. Hún ræddi 
meðal annars um íslenskukennslu og túlka-
þjónustu fyrir útlendinga. „Já, þetta er mál 
sem ég tel mig vera sérfræðing í. Ég hef 
unnið í innflytjendamálum frá árinu 2002, 
fyrir utan mína eigin persónulegu reynslu,“ 
segir Amal, en hún flutti hingað til lands 
árið 1995 frá Palestínu. 

Hún segist fljótt hafa gert sér grein fyrir 
því að málefni innflytjenda væru ekki tekin 
saman sem málaflokkur, heldur væru mis-
munandi hlutir á forræði mismunandi 
ráðuneyta. Þá fylgi ekki sérstakt fjármagn 
málaflokknum. Mikil þörf sé á breytingum 
í þessum málum. 

„Þess vegna hélt ég ræðuna. Vanda-
málið við málefni innflytjenda er að ekki 
er hægt að spyrja einn ráðherra. Það eru 
margir að stýra þessu og þegar innflytj-
endur og útlendingar lenda í vandræðum 
þarf að finna út hver á að sjá um það. En 
þessu var vel tekið og margir alþingismenn 
styðja þetta málefni. Innanríkisráðherra 
sjálfur er til í að styðja verkefnið en það 
þarf fjármagn. Þetta tókst vel.“ Amal segir 
ekki síst vegna svona mála mikilvægt að 
fá fólk af öðrum uppruna inn á þing. „Hér 
eru svo margir innflytjendur sem hafa sína 
reynslu og þekkingu frá heimalandinu. Við 
getum notað það til að bæta okkar reynslu 
og þekkingu hér. Þetta er nauðsynlegt.“ 

Fleiri kvennaathvörf þarf
Amal segist geta hugsað sér að beita sér 
fyrir fleiri málum. „Ofbeldi gegn konum 
er rosalega stórt mál sem við þurfum að 
tala um. Á Íslandi er kvennaathvarf hér á 
höfuðborgarsvæðinu, en ég held að það sé 
ekki nóg að hafa bara eitt. Fleiri konur hafa 
þörf fyrir svona þjónustu. Í síðustu skýrslu 
sem kom frá Kvennaathvarfinu kom fram 
að 70 prósent af konum sem heimsóttu eða 
dvöldu í athvarfinu fóru aftur til ofbeldis-
mannsins sem þær bjuggu með. Þetta segir 

kannski að það þarf meiri tíma, meira pláss, 
meiri þjónustu. Ekki bara pláss til að sofa, 
það þarf að byggja þessar konur upp.“ Amal 
segir Kvennaathvarfið vinna frábæra vinnu. 
Þangað fari erlendar konur til að 
mynda og fái alla þá þjónustu 
sem hægt sé að veita. Þessi mál 
séu bara ekki efst á baugi. 

Túlkaþjónusta nauðsynleg
Í umræðum um málefni innflytj-
enda á þriðjudag tók Amal dæmi 
af erlendri konu sem var beitt 
ofbeldi af eiginmanni sínum. 
Þegar hún spurði félagsráð-
gjafa um það hvernig hún ætti 
að sækja um skilnað kom í ljós 
að hún var þegar fráskilin. Mað-
urinn hennar hafði sagt henni að 
hann væri að kaupa bíl og hún 
þyrfti að skrifa undir pappíra. 
Þau fóru saman með þá til sýslu-
manns en konan gerði sér hvorki 
grein fyrir því hvar hún væri né 
hvað hún hefði verið að skrifa 
undir. Þekkir hún mörg svipuð 
dæmi? 

„Já. Við vitum að það er fullt 
af útlendingum sem kunna ekki 
íslensku. Þó að þeir kunni að 
bjarga sér úti í búð eða banka 
þýðir það ekki að þeir skilji eignaskiptingu 
hjá sýslumanni. Tökum sem dæmi fólk sem 
hefur ekki heyrt orðið forsjá – hvernig á 
það að vita hvað það þýðir? Hér er fullt af 
útlendingum sem bjarga sér en það þýðir 
ekki að það sé ekki þörf fyrir túlkaþjónustu 
i svona alvarlegum málum – til að tryggja 
mannréttindi.“ 

Spurning um að byggja upp samfélag
Amal starfar sem framkvæmdastjóri hjá 
Jafnréttishúsi í Hafnarfirði. Hún segir að í 
íslenskukennslu þar hafi samfélagsfræðsla 
verið tekin inn. „Við förum með þau á Alþingi. 
Fæstir okkar nemenda, sem höfðu kannski 
verið í fimm ár á Íslandi, vissu að þetta hús 

væri Alþingi. Það vantar meiri upplýsingar, 
það vantar breytingar á íslenskukennslu.“ 

Í kennslunni hjá Jafnréttishúsi er jafn-
framt farið með nemendur á bókasöfn og 

minjasöfn. „Við reynum að gera 
allt sem Íslendingar gera. Þegar 
Harpa kom vissi enginn hvað 
Harpa var. Þau sáu þessa stóru 
byggingu en nafnið Harpa, hvað 
var það? Þau þekkja stelpuna 
Hörpu. Með því að fólk þekki sam-
félagið erum við líka að minnka 
fordóma. Ef við setjum sérstakt 
fjármagn í innflytjendamál erum 
við að tryggja betri framtíð fyrir 
samfélagið, af því að útlendingar 
eru að koma hingað og búa hér 
og þeir eru ekki að fara. Þetta 
eru ekki greiðar við útlendinga, 
þetta er spurning um að byggja 
okkar samfélag. Þá lendum við 
ekki í byltingu frá þriðju kynslóð 
innflytjenda eftir tuttugu ár.“ 

Sérstök stofnun eða umboðs-
maður fyrir innflytjendur
Að mati Amal þyrfti að vera sér-
stök stofnun sem sæi um öll mál-
efni innflytjenda þar sem upplýs-
ingar væru í boði. „Fólk lendir í 
alls konar vitlausum vandamálum, 

sem væri hægt að forðast með smá upplýs-
ingum. Þess vegna þurfum við einhverja 
stofnun, umboðsmann, eitthvað sem hjálpar 
innflytjendum að fá réttar upplýsingar og 
tækifæri til að aðlagast.“ Hún segir þó margt 
hafa breyst til batnaðar frá því að hún kom 
til landsins. Þá hafi til dæmis aðeins verið 
íslenskukennsla á kvöldin og bara í Austur-
bæjarskóla. „Nú erum við með fjölmenning-
arsetur á netinu og þar er fullt af upplýsing-
um á mörgum tungumálum, en vandamálið er 
að fólk er kannski ekki með aðgengi að tölv-
um eða kann ekki á þetta. Það verður að vera 
staður þar sem fólk getur komið og spurt og 
fengið upplýsingar, og þessi staður verður að 
vera öllum þekktur.“

Þau sáu 
þessa stóru 
byggingu, 
en nafnið 
Harpa, hvað 
var það? Þau 
þekkja stelp-
una Hörpu.

Samfélagið græðir á innflytjendum
Amal Tamimi hefur búið hér á landi frá árinu 1995 og er nú fyrsta konan af erlendum uppruna til að setjast á Alþingi. Hún vakti 
athygli á málefnum innflytjenda í sérstakri umræðu á þinginu fyrr í vikunni. Hún fór yfir málin með Þórunni Elísabetu Bogadóttur.

MEÐ ÞINGIÐ Í BAKSÝN Amal hefur setið á Alþingi frá 3. nóvember og verður út mánuðinn, í þetta skipti. Hún segist enn vera í aðlögun en var málshefjandi að umræðu um málefni innflytjenda fyrr í vikunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Spurð hvort eitthvað hafi komið henni sérstaklega á óvart við veruna á Alþingi segir hún svo 
varla vera. „En mér finnst mjög gott samband milli fólks fyrir utan pólitík. Fólk situr á sama borði 
og borðar. Þetta er eitthvað annað en í arabalöndunum. Þar er ekkert persónulegt annars vegar 
og vinnutengt hins vegar. Þá er það bara „ef þú ert á móti mér í pólitík er rosalega erfitt að vera 
vinkona þín“. Hér situr fólk og spjallar og hlær, þótt það hafi verið að rífast fyrr um daginn. Einka-
lífið og vinnan er sér.“ 

Alþingi ólíkt arabalöndunum



Finndu okkur

á fasbókinni
Brimborg
á Facebook

Volvo á Íslandi

Max1
á Facebook

Vélaland
á Facebook

Saga bílaleiga
á Facebook

Dollar bílaleiga
á Facebook

Thrifty bílaleiga
á Facebook

Ford á Íslandi Citroën á Íslandi Mazda á Íslandi Ford Truck á Íslandikomdu í 
hópinn
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HALLDÓR

Í Fréttablaðinu sl. föstudag 11.11. rit-
uðu þeir félagar frá Betri byggð Gunn-

ar Gunnarsson verkfræðingur og Örn 
Sigurðsson arkitekt enn eina greinina þar 
sem þeir fara með hrein ósannindi. Í grein-
inni eru þeir að svara Ómari Ragnarssyni 
vegna skrifa hans um Reykjavíkurflug-
völl, sem er flugvöllur allra landsmanna 
og er að sjálfsögðu skylda höfuðborgarinn-
ar sem þjónustuþáttur við landsbyggðina.

Í grein sinni segja þeir að Ómar hafi 
sleppt því að nefna fyrstu almennu 
atkvæðagreiðsluna á Íslandi þegar Reyk-
víkingar ákváðu 2001 að Reykjavíkurflug-
völlur skyldi lagður niður eigi síðar en 
2016. Þeir félagar fara þarna með ósann-
indi og ekki í fyrsta skipti né annað, það 
er jú þekkt að ef farið er með sömu ósann-
indin aftur og aftur þá fara þau að hljóma 
sem sannleikurinn.

Mig langar nú enn einu sinni að rifja 
upp fyrir þeim félögum forsendur þessar-
ar kosningar sem fram fór 17. mars 2001. 
Atkvæðagreiðslan væri bindandi ef a.m.k. 
75% atkvæðisbærra manna tækju þátt í 
henni, og jafnframt bindandi ef a.m.k. 50% 
atkvæðisbærra manna greiddu atkvæði á 
sama veg jafnvel þótt þátttaka í atkvæða-
greiðslunni yrði undir 75% mörkunum.  

Niðurstaðan var sú að á kjörstað mættu 
aðeins 37,2% atkvæðisbærra Reykvík-
inga, eða samsvarandi tæpum helmingi 
þess sem tilskilið hafði verið af borgarráði 
fyrir bindandi atkvæðagreiðslu. Um 1% 
var auð og ógild atkvæði, samtals 14.529 
eða 17,9% kusu að flugvöllurinn yrði 
áfram í Vatnsmýrinni og samtals 14.913 
eða 18,4% kusu að flugvöllurinn færi – en 
höfðu þá að sjálfsögðu ekki minnstu hug-
mynd um hvert hann ætti að fara. 

Eins og þessar upplýsingar sýna var 
kosningin 17. mars 2001 ekki marktæk og 
þar af leiðandi fara þeir félagar enn og 
aftur með hrein ósannindi en það virðist 
bara vera þeirra vinnubrögð.

Vatnsmýrin og ósannindin
Reykjavíkur-
flugvöllur

Valur 
Stefánsson
einkaflugmaður

Þeir félagar fara þarna 
með ósannindi og ekki í 

fyrsta skipti né annað, það er jú 
þekkt að ef farið er með sömu 
ósannindin aftur og aftur þá fara 
þau að hljóma sem sannleikurinn.

H
éraðsdómur Reykjaness kvað upp merkilegan dóm fyrr 
í vikunni yfir fjórum sjómönnum, sem voru fundnir 
sekir um kynferðislega áreitni gegn 13 ára dreng, syni 
skipsfélaga þeirra, sem fékk að koma með í túr.

Meðal þess sem mennirnir voru sakfelldir fyrir var 
að „punga“ drenginn (eins og einn þeirra orðaði það sjálfur) þ.e. að 
veifa kynfærunum framan í hann, halda honum og viðhafa sam-
farahreyfingar, loka hann inni þar sem verið var að sýna klámmynd 
og slá hann í rassinn.

Sumt af þessu játuðu skipsfélagarnir greiðlega fyrir dómi, en 
fannst það bara ekkert tiltöku-
mál. Einn þeirra talaði fyrir 
munn margra þegar hann sagði 
að „stemningin um borð hafi 
verið þannig að menn hafi t.d. 
verið að rasskella hver annan 
eða þykjast ríða hver öðrum. 
Munnsöfnuður manna hafi verið 
grófur og það hafi verið blótað“. 

Hann var á því að framkoman við drenginn hefði verið „svona væg 
busun“ eins og hann hefði lent í sjálfur þegar hann kom um borð.

Allir voru skipverjarnir á því að andinn um borð hefði verið 
„fínn“, „léttur og góður“ og „öllu slegið upp í grín“. Með öðrum 
orðum viðtekin hegðun, enda voru þeir alveg steinhissa á að barninu 
um borð þætti það ekki í lagi sem því var gert.

Athæfi mannanna hefur víða vakið hörð viðbrögð. Nemenda-
félag Stýrimannaskólans og Skólafélag Vélskólans hafa til dæmis 
fordæmt það og segja að varast beri að alhæfa um sjómannastéttina 
af atferli einstakra manna.

Það er að sjálfsögðu rétt. Hitt er svo annað mál að „grín“ og 
„léttur og góður húmor“ af nákvæmlega sama tagi er sums staðar 
viðtekin hegðun. Kynferðisleg áreitni og einelti af sama toga fær 
að viðgangast óátalið, einkum og sér í lagi í afmörkuðum hópum 
karla. Áreitnin beinist gegn kynbræðrum, en fremstir í flokki fara 
þó yfirleitt þeir sem líka skora hæst í kvenfyrirlitningu.

Málið í fiskiskipinu er sérstakt að því leyti að þar níddust full-
orðnir karlmenn á barni. Svipaðir atburðir gerast hins vegar í bún-
ingsklefum íþróttahúsa, á skólalóðum, á vinnustöðum og jafnvel 
í busavígslum sumra framhaldsskóla, þar sem birtingarmyndir 
afbrigðilegrar mannfyrirlitningar fá af einhverjum sökum enn að 
viðgangast. 

Sumir halda að þetta sé sjálfsagður hluti af karlahúmor eða karla-
kúltúr og margir af þeim sem eru fórnarlömb og líður illa vegna 
framkomu á borð við þá sem tíðkaðist um borð í fiskiskipinu þora 
ekki að rísa upp gegn henni eða segja frá af því að þeir hafa þá 
áhyggjur af að vera ekki taldir alvörukarlmenn. Drengurinn sem 
ekki sætti sig við meðferðina á sér komst hins vegar yfir hræðsluna 
og sagði frá. Það sýnir meiri karlmennsku en fullorðnu sjómennirnir 
bjuggu yfir.

Að dómur skuli falla yfir gerendunum og að viðbrögð útgerðar 
skipsins séu eins hörð og raun ber vitni (þeir voru reknir) er von-
andi til marks um viðhorfsbreytingu. Boðskapurinn til karl punga á 
öllum aldri, sem halda að kynferðisleg áreitni og mannfyrirlitning 
sé partur af karlakúltúrnum, eru: Hættiði þessu og hagið ykkur 
eins og menn.

Dómur yfir hópi karla vegna kynferðislegrar 
áreitni gegn ungum dreng markar tímamót.

Karlpungar

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Stór spurning
Vigdísi Hauksdóttur og Steingrími J. 
Sigfússyni lenti saman á þingi í gær. 
Vigdís ýjaði að því að Steingrímur 
hyglaði skyldmennum með fyrir-
huguðum kaupum ríkisins á landi 
á Reykjanesi, en fljótlega kom í ljós 
að þær vangaveltur voru tóm steypa. 
Þetta var hins vegar ekki það eina 
sem Vigdís gerði í gær 
sem gæti gramist 
Steingrími. Hún 
lagði nefnilega 
líka fram fyrir-
spurn til hans sem 
er kannski ein sú 
mest krefjandi í 
þingsögunni.

Svar óskast í áttatíu liðum
Fyrirspurnin byrjar svona: „Hver er 
ástæða þess að eftirtöldu er hlíft við 
niðurskurði í frumvarpi til fjárlaga 
fyrir árið 2012:“ Á eftir fylgir upp-
talning á rúmlega áttatíu stofnunum, 
sjóðum, verkefnum og öðrum fyrir-
bærum sem þiggja á næsta ári óskert 
fjárframlög frá ríkinu. „Svar óskast 
sundurliðað,“ segir Vigdís að 
lokum. Í þingsköpum segir að 
svara eigi fyrirspurnum innan 
tíu virkra daga frá því að 
þær berast. Steingrímur (og 
reyndar mestallt íslenska 
stjórnkerfið) má hafa 

hraðar hendur eigi það 
að takast í þetta sinn.

Í raun viðbjóður
Alþingismanninum Þór Saari finnst 
mjög leiðinlegt í vinnunni. „Mér 
verður stundum óglatt við tilhugs-
unina um að mæta hérna til vinnu í 
þetta hús,“ sagði hann í gær. Og svo 
skrifaði hann pistil. „Sá málatilbún-
aður og í raun viðbjóður sem hefur 
átt sér stað í kringum þetta mál er 
Alþingi, þingmönnum meirihlutans 
og forseta Alþingis til háborinnar 
skammar,“ stendur þar. Hann er að 

tala um afgreiðslu fjáraukalaga. 
Þór er margt til lista lagt, en 

líklega er hann ekki jafnfær 
í neinu og að gengisfella 

íslenskt mál. 
 stigur@frettabladid.is
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Víða um heim blása sterkir 
vindar. Það er almennt ekki að 

sjá að hægriflokkum hafi reynst 
sá stormur erfiðari en öðrum, 
svo að tækifærin eru til staðar. 
Í þessu ástandi þarf að stýra 
ríkisfjármálum af skynsemi og 
nísku. Um leið þarf að byggja upp 
atvinnulífið með öflugu einka-
framtaki en þó vonandi ríkari af 
reynslu seinustu ára.

Í hugum sumra hægrimanna 
eru samningaviðræður við ESB 
með aðild í huga nauðsynlegur 
þáttur endurreisnar. Aðrir eru 
þeim ósammála. Hægrimaður 
sem er Evrópusinni fær raun-
ar iðulega að heyra að 
hann sé krati. Ef leitað er 
skýringa kemur í ljós að 
hann hljóti að vera krati 
því hann sé Evrópusinni. 
Alvöruhægrimenn séu 
ekki Evrópusinnar. Svona 
geta rökræður nú verið 
skemmtilegar og gefandi.

Margir hægrimenn 
sem ég hitti þykjast vera 
miklu hægrisinnaðri en 
þetta Evrópusamband. 
Vildu enga tolla helst, 
frjálsar ástir í gjald-
miðlamálum, miskunn-
arlausa markaðshyggju þegar 
kemur að landbúnaðarmálum og 
galopin landamæri. Sumum má 
auðveldlega trúa þótt ég hafi það 
á tilfinningunni að aðrir noti þessi 
meintu stefnumál sem þægilegan 
grímubúning til að hylja skoðanir 
sem eru í raun þveröfugar. Vill 
framsóknarmaðurinn Ásmundur 
Einar virkilega gera fríverslunar-
samning við Norður-Ameríku og 
telja frjálshyggjumenn sem tala 
fyrir einhliða afnámi tolla það 
virkilega raunhæft? Það getur 
verið heppilegt að lýsa yfir stuðn-
ingi við fræðilegar skýjaborga-
hugmyndir um leið og svipað 
góðir en þó raunhæfir valkostir 
eru slegnir út af borðinu.

En stundum má hitta fólk sem 
virkilega vill opið samfélag, frjáls 
viðskipti með allar vörur og nýti-
legan gjaldmiðil en hefur sitt-
hvað við Evrópusambandið að 
athuga. Við slíkan ágreining má 
auðvitað vel lifa. En þegar menn 
mæta á landsfund Sjálfstæðis-
flokksins sannfærðir um að mesta 
mein Sjálfstæðisflokksins sé að 
þar fyrirfinnist enn einhverjir sem 
hati ekki Evrópusambandið, þá eru 
menn með forgangsröðina í kássu.

Það eru ýmis mein sem frjáls-
lyndir hægrimenn þurfa að kljást 
við. Það virðist því miður hafa 
tekist að koma orðinu „matvæla-
öryggi“ rækilega fyrir í stefnu 
Sjálfstæðisflokksins. Fyrir þá 
sem ekki vita þá þýðir matvæla-
öryggi einfaldlega „tollar og inn-
flutningshöft“, því aldrei hef ég 
heyrt nokkurn mann tala um mat-
vælaöryggi sem ekki væri að tala 
fyrir tollum eða innflutningshöft-
um. En ef einhverjir menn telja 
það til merkis um sérstakt öryggi 
að kjúklingaframleiðsla á Íslandi 
fari um fjögur sláturhús, og að 
svo gott sem eitt fyrirtæki hafi 
einokun á sviði mjólkurvinnslu, þá 
er öryggistilfinning manna önnur 
en mín.

Ísland tekur heilmikinn þátt í 
Evrópusamrunanum með EES-
samningnum. Það sem stendur út 
af yrði flest til bóta. Við fengjum 
alþjóðlega mynt í stað haftakrónu. 
Við hefðum meiri áhrif á ákvarð-

anir í ESB. Afnám 
tolla á allar vörur til 
og frá Evrópu og þátt-
taka í sameiginlega 
markaðnum myndi 
gagnast okkur vel. Þá 
þyrfti ekki lengur að 
sýna tollvörðum hve 
mikinn bjór menn 
voguðu sér að kaupa. 
Það þyrfti hvorki að 
klæða sig í HM-fötin 
og þykjast hafa farið í 
þeim til útlanda né að 
henda kassanum utan 
af myndavélinni sem 

keypt var í London. Þá yrði net-
verslun fljótlegri og bækur þyrftu 
ekki að gista tollvörugeymslur 
áður en þær kæmu heim til fólks.

Það er vitanlega hægt að stefna 
að svipuðum markmiðum og lýst 
er fyrir ofan þótt Ísland standi 
utan ESB. Vitræn umræða um ein-
hliða upptöku annarra gjaldmiðla 
er fagnaðarefni. Við getum líka 
sjálf hætt að ofsækja ferðamenn í 
Leifsstöð og leyft þeim að nota sín 
20 kg af farangursheimild undir 
20 lítra af bjór ef þeir vilja hafa 
það þannig. Þá getum við vissu-
lega lagt af verndarstefnu okkar 
og leyft ótakmarkaðan innflutning 
á erlendu kjöti og mjólk án þess 
að neinn neyði okkur til. Er þetta 
hægt án ESB? Ég veit það ekki, 
en meðan enginn berst af alvöru 
fyrir öðrum valkostum höfum við 
bara tvo: „höft“ eða „ESB“. Og þá 
er valið nú auðvelt.

Um margt geta því frjálslyndir 
hægrimenn sameinast. Loks ættu 
þeir að mótmæla andmarkaðs-
væðingu sjávarútvegs og landbún-
aðar, lofa því að nálgast ríkisfjár-
málin af nísku og lofa því í raun 
að lofa sem minnstu. Til að svíkja 
þá vonandi sem minnst.

Trúverðugir 
valkostir?
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

Í þessu 
ástandi þarf 
að stýra ríkis-
fjármálum af 
skynsemi og 
nísku. 

AF NETINU

Vitað um lélega arðsemi í áratugi
Ekki neitt í orðum Harðar Arnarsonar kemur mér á óvart. Margt af því má 
lesa í lokaritgerð minni í aðgerðarannsóknum frá Stanford háskóla árið 
1988, þ.e. fyrir góðum 23 árum. Ritgerðin ber heitið The Icelandic Electricity 
System: Supply and Demand Interdependence eða Íslenska raforkukerfið: 
Samþætting framboðs og eftirspurnar.
Verkefnið vann ég í samvinnu við Landsvirkjun, þ.e. fyrirtækið útvegaði mér 
öll þau gögn sem ég bað um, og afhenti ég því fyrirtækinu afrit af ritgerð-
inni. Hana fékk ég senda til baka og var ekki einu sinni óskað eftir fundi 
með mér til að fara yfir niðurstöður mínar.
http://marinogn.blog.is/
Marínó G. Njálsson

Fjáraustur vegna fallinna sparisjóða
Sparisjóður Keflavíkur er eitt stærsta hneykslið í íslenska hruninu – jú, 
reyndar er það með ólíkindum hvernig sparisjóðakerfið hér var lagt í rúst af 
taumlausri græðgi.
Þetta eru mál sem ekki hafa verið rannsökuð almennilega – við vitum 
einfaldlega ekki nógu vel hvað gerðist innan sparisjóðanna. Einstaka 
sparisjóður stóð þó utan við ruglið og ekki furða að marga langi að setja fé 
sitt þangað. En manni hefur stundum komið tryggð fjármálaráðherrans við 
sparisjóðina einkennilega fyrir sjónir.
http://silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Þjóðþingræði eða valddreifing? 

Með júnístjórnarskránni árið 
1849 var einveldi afnumið 

og Danmörk varð konungsríki 
með „þingbundinni stjórn“ (d. 
indskrænket-monarkisk regj-
eringsform). Konungur fór þó 
áfram með verulegar valdheim-
ildir, bæði á sviði löggjafar- 
og framkvæmdarvalds. Júní-
stjórnarskráin fól þannig í sér 
blandaða stjórnskipun þar sem 
æðsta vald ríkisins skiptist milli 
þings og þjóðhöfðingja í anda 
valddreifingar og gagnkvæms 
aðhalds („checks and balances“).

Allt frá 1849 hafði þingið ýmis 
spil á hendi gagnvart konungi og 
ráðherrum hans, m.a. gat það 
látið ákæra ráðherra fyrir emb-
ættisfærslur þeirra. Krafa þings-
ins um að enginn gæti setið á 
ráðherrastóli nema með stuðn-
ingi eða hlutleysi þingsins var 
hins vegar ekki viðurkennd í 
Danmörku fyrr en árið 1901 og 
þá eftir áratugalangar deilur. 
Þótt konungur gæti áfram synjað 
bæði lögum og stjórnvaldserind-
um staðfestingar varð þróunin sú 
að hann hætti að nýta sér þetta 
vald og varð óvirkur í stjórnskip-
uninni. Með þessu hætti þróað-
ist Danmörk frá blandaðri stjórn-
skipun til hreins þjóðþingræðis á 
rúmlega hálfri öld. 

Stjórnskipun Íslands eftir til-
komu heimastjórnar árið 1904, 
en þó einkum eftir 1918, verð-
ur með svipuðum hætti best lýst 
sem þjóðþingstjórn þar sem kon-
ungur gegndi eingöngu formlegu 

hlutverki. Með stofnun embætt-
is forseta árið 1944, sem kjör-
inn skyldi í beinum kosningum 
og hafa sjálfstæða heimild til að 
synja lögum staðfestingar, lauk 
hins vegar tímabili hreins þjóð-
þingræðis með því að tekin var 
upp blönduð stjórnskipun undir 
formerkjum lýðveldis. Umfang 
og eðli valds forseta hefur þó 
verið umdeilt á lýðveldistíman-
um. Hin síðari ár á þetta einkum 
við um synjunarvald  forseta, 
sem er þó sú heimild forseta sem 
hve mesta athygli fékk í aðdrag-
anda setningar stjórnarskrár-
innar. Í stjórnarskránni var hins 
vegar engin sjálfstæð afstaða 
tekin til hlutverks forseta á 
öðrum sviðum, t.d. að því er 

snertir handhöfn framkvæmdar-
valds og utanríkismál.

Við þá endurskoðun stjórnar-
skrárinnar sem nú stendur yfir 
er það eitt af óumdeildum verk-
efnum að taka efnislega afstöðu 
til hlutverks forseta Íslands. Vilj-
um við viðhalda og e.t.v. styrkja 
blandaða stjórnskipun (forseta-
þingræði) þar sem forseti fer 
með raunverulegt stjórnskipu-
legt hlutverk og veitir þjóð-
þinginu aðhald? Eða viljum við 
þjóðþingræði (að skandinavískri 
fyrirmynd) þar sem stjórnskipu-
legt aðhald þingsins er nánast 
eingöngu pólitískt og bundið við 
almennar kosningar? 

Ef fyrrnefndi kosturinn er val-
inn þarf að skilgreina vandlega 

vald forseta Íslands, en einnig 
þarf að huga að ábyrgð hans og 
aðhaldi frá öðrum stofnunum 
ríkisins. Ef síðarnefnda leiðin er 
valin kemur sterklega til greina 
(a.m.k. frá lagalegum sjónar-
hóli) að afnema embætti forseta 
Íslands. Eftir stæði þá þing með 
völd, óheft af forseta, en jafn-
framt skýra pólitíska ábyrgð 
gagnvart þjóðinni. 

Eftir að hafa farið yfir þær 
tillögur stjórnlagaráðs sem nú 
liggja fyrir verður ekki séð að 
þessum  grundvallarspurning-
um hafi verið svarað eða emb-
ætti forseta Íslands í raun hugs-
að til enda. Þar sem hér er í raun 
um að ræða botnstykkið í stjórn-
skipun lýðveldisins sem hefur 

þýðingu fyrir ýmis önnur atriði 
stjórnskipunarinnar er þetta 
bagalegt.

Hér er þó vart við stjórnlaga-
ráð eitt að sakast. Sannleikurinn 
er sá að umræðan um hvert eigi 
að vera hlutverk forseta Íslands 
hefur verið vanþroskuð, sem m.a. 
kemur fram í því að sumir virð-
ast telja það nánast sjálfsagðan 
hlut sem ekki þurfi að ræða að 
stjórnskipun Íslands eigi að vera 
sem þjóðþingræði með ópóli-
tískan forseta sem sameining-
artákn. E.t.v. er tímabært að við 
reynum að svara spurningunni 
hvers konar „lýðveldi“ við viljum 
áður en lengra er haldið í þá átt 
að hverfa frá núverandi stjórn-
skipun.

Ný stjórnarskrá

Skúli 
Magnússon
lögfræðingur

Eftir stæði þá þing með völd, óheft af 
forseta, en jafnframt skýra pólitíska 
ábyrgð gagnvart þjóðinni.
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Höfum flutt  
starfsvettvang okkar

Í tilefni af sameiningu Meltingarsjúkdómadeilda  
St. Jósefsspítala-Sólvangs í Hafnarfirði og Landspítala, höfum 

við flutt starfsemi og starfsvettvang okkar á Landspítalann  
og í Læknastöðina ehf. í Glæsibæ, Álfheimum 74.

Ásgeir Theodórs meltingalæknir, EMPH
Guðmundur Ragnarsson meltingalæknir, PhD  

Kjartan B. Örvar meltingalæknir  
Sigurjón Vilbergsson meltingalæknir

Þrátt fyrir hrikalegar afleiðing-
ar hrunsins kemur nú betur 

og betur í ljós hversu vel okkur 
Íslendingum hefur tekist til við 
björgunarstarfið þrátt fyrir allt. 
Þetta getum við nú betur greint 
þegar lífskjarasóknin er hafin 
og efnahagslífið hefur spyrnt sér 
frá botninum eftir umfangsmesta 
efnahagshrun sem dæmi eru um.

Hrunið kallaði yfir Ísland 
tveggja ára djúpa kreppu. Helstu 
hagtölur teikna upp hryllings-
mynd: Landsframleiðsla dróst 
saman um rösklega 10%, gengið 
hrundi um 50%, beinn kostnað-
ur ríkissjóðs af endurreisn fjár-
málakerfisins var um 20% af 
landsframleiðslu, skuldir hins 
opinbera jukust um 70% af lands-
framleiðslu. Hver og einn þessara 

mælikvarða er með því versta sem 
önnur ríki hafa þurft að glíma við, 
en samanlagt án nokkurra for-
dæma. Þjóðarbúið, ríkissjóður, 
sveitarfélög, fyrirtækin og heim-
ili landsins römbuðu á barmi gjald-
þrots. Í augum umheimsins var 
landið gjaldþrota. 

Úr krappri vörn 
í sjálfbæra lífskjarasókn
Á rúmum tveimur árum hefur 
okkur tekist að snúa krappri vörn 
í sjálfbæra lífskjarasókn. Gjald-
þroti ríkissjóðs hefur verið forð-
að. Ríflega 200 milljarða halla 
hefur að mestu verið mætt auk 60 
milljarða viðbótarvaxtakostnaðar 
vegna aukinna skulda ríkissjóðs, 
en 260 milljarðar eru um helm-
ingur ríkisútgjalda! Hagvöxtur 
stefnir í rúm 3% á þessu ári og 
kaupmáttur launa hefur vaxið 
jafnt og þétt samhliða minnk-
andi atvinnuleysi. Í lok þessa árs 
hafa fjölmörg fyrirtæki og heimili 
landsins farið í gegnum markvissa 
skuldaaðlögun þar sem skuldir 
þeirra hafa verið lækkaðar um 

hundruð milljarða króna. Vextir 
og verðbólga hafa lækkað umtals-
vert, friður er á vinnumarkaði og 
stöðugleiki ríkir í gengismálum og 
efnahagslífinu yfirleitt. 

Ísland getur nú aftur óhikað 
borið sig saman við helstu velmeg-
unarsamfélög heims og kemur á 
marga mælikvarða vel út úr þeim 
samanburði. Nýlegur þróunarlisti 

Sameinuðu þjóðanna sýnir þetta 
og sannar. Jafnvel þótt þar sé 
ekki kominn fram sá mikli árang-
ur sem náðst hefur á þessu ári 
hækkar Ísland um 3 sæti á milli 
ára og er í 14. sæti meðal mestu 
velmegunarsamfélaga heims. Sé 
hins vegar tekið tillit til neikvæðra 
afleiðinga misskiptingar í löndum 
heims færist Ísland upp í 5. sæti og 
aðeins Noregur, Ástralía, Svíþjóð 
og Holland standa Íslandi framar.

Lægri skattar og hærri bætur
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa 
miðað að því að draga úr ójöfnuði 
og færa byrðarnar af hruninu sem 
mest á hina ríkari. Þannig hafa 
kjör hinna lakast settu verið varin 
með umtalsverðri hækkun lægstu 
launa, atvinnuleysisbóta og lág-
markstryggingar lífeyrisþega, en 
hinn 1. febrúar næstkomandi mun 
lágmarkstrygging lífeyrisþega 
hafa hækkað um 61% í stjórnartíð 
Samfylkingarinnar auk þess sem 

tekjuskerðingar vegna tekna maka 
voru afnumdar.

Bótakerfinu og skattkerfinu 
hefur einnig verið markvisst beitt 
til að milda áfallið af hruninu og 
jafna kjörin meðal landsmanna. 
Á sama tíma og vaxtakostnaður 
heimilanna jókst um rúm 40% 
var niðurgreiðsla ríkissjóðs í 
gegnum vaxtabætur og vaxta-

bótaauka aukin um rúm 108% og 
er nú svo komið að ríkissjóður 
endurgreiðir u.þ.b. þriðjung af 
öllum vaxtakostnaði heimilanna 
vegna húsnæðislána. Vaxtabót-
um og barnabótum hefur einnig 
verið beint frekar til þeirra sem 
hafa lágar og miðlungs tekjur. Þá 
hafa skattar verið hækkaðir hjá 
þeim sem hafa háar tekjur og eiga 
miklar eignir, en um 60% skatt-
greiðenda greiða nú lægra hlutfall 
tekna sinna í skatt en fyrir hrun. 
Heildarskattbyrðin hefur einnig 
dregist saman, en nú tekur ríkið til 
sín u.þ.b. 27% af landsframleiðsl-
unni samanborið við 29-32% í tíð 
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks. 

Aukinn jöfnuður 
og varðstaða um velferð
Þrátt fyrir umtalsvert lægri tekjur 
ríkissjóðs og stóraukin útgjöld 
vegna hrunsins hefur ríkisstjórnin 
forgangsraðað þannig að nú er 

meiri fjármunum varið til velferð-
armála en á árunum fyrir hrun, 
hvort sem horft er til framfærslu-
útgjalda, menntamála, heilbrigðis-
mála eða velferðarmála almennt.

Þá hefur verulegum fjármun-
um verið varið til að bregðast við 
þeirri skelfilegu skuldastöðu heim-
ila sem við blasti í kjölfar hrunsins. 
Reiknað er með að um næstu ára-
mót hafi um 200 milljörðum króna 
verið létt af heimilum landsins með 
beinum afskriftum og umbreytingu 
erlendra lána yfir í íslensk auk 
stórfelldrar niðurgreiðslu vaxta-
kostnaðar eins og fyrr er nefnt. 

Með þessum markvissu aðgerð-
um hefur tekist að milda högg 
hrunsins hjá þeim hópum sam-
félagsins sem veikast stóðu og á 
sama tíma hefur dregið mjög úr 
ójöfnuði meðal Íslendinga. Stjórn-
arstefna Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks leiddi til þess 
að ójöfnuður á Íslandi þróaðist með 
þeim skelfilega hætti að á innan 
við 10 árum hafði ríkasti hundraðs-
hluti þjóðarinnar fimmfaldað hlut 
sinn í heildartekjum þjóðarinnar – 
farið úr 4% heildartekna árið 1998 
í 20% árið 2007. Nú, rúmum þrem-
ur árum síðar, nálgumst við aftur 
fyrri stöðu, þó að enn sé nokkuð í 
land.

Sú leið sem ríkisstjórnin hefur 
valið í viðbrögðum sínum við 
hruninu er að skila miklum og 
eftirtektarverðum árangri. Efna-
hagslífið er að taka við sér með 
kröftugari hætti en í flestum 
nágrannalöndum okkar, kaupmátt-
ur og atvinnuþátttaka vaxa hraðar 
og jöfnuður eykst jafnhliða stórum 
skrefum. Ísland er sannarlega á 
réttri leið !

Sú leið sem ríkisstjórnin hefur valið í við-
brögðum sínum við hruninu, er að skila 
miklum og eftirtektarverðum árangri.

Aukinn jöfnuður og bætt kjör – Ísland á réttri leið!

Málefni landbúnaðarins eru 
Fréttablaðinu hugleikin eins 

og sést nú síðast í forystugrein 
blaðsins fimmtudaginn 17. nóvem-
ber. Ritstjóri blaðsins fjallar þar 
um skýrslu sem leggur mat á lík-
leg áhrif afnáms tolla á búvörur 
við aðild Íslands að ESB. 

Í stuttu máli afgreiðir hann 36 
blaðsíðna skýrslu, sem inniheldur 
víðtækar lýsingar á fyrirvör-
um á þeirri greiningu sem þar 
er unnin, með því að segja að 
tölurnar í skýrslunni sýni skil-

merkilega hver sé ávinningur 
neytenda af ESB-aðild. Þarna 
dregur ritstjórinn víðtæka álykt-
un og kýs að lesa eitthvað allt 
annað út úr skýrslunni en þar 
stendur. Sannleikurinn er sá, og 
þetta get ég fullyrt með vissu þar 
sem ég er annar höfunda skýrsl-
unnar, að þar stendur mjög lítið 
um verð til neytenda. Erfitt er 
að draga nokkrar ályktanir um 
útsöluverð búvara út frá því sem 
fram kemur í skýrslunni. Til þess 
þyrfti upplýsingar um verðmynd-
un á landbúnaðarvörum hér og í 
Evrópu en þær upplýsingar höfðu 
skýrsluhöfundar ekki. 

Á það er bent í skýrslunni 
hvernig smásalan í Finnlandi jók 
markaðsstyrk sinn og hlut í útsölu-
verði búvara við aðild landsins að 
ESB. Þótt verð til bænda lækkaði 

um tugi prósenta skilaði það sér 
ekki með sambærilegri verðlækk-
un til neytenda. Einnig er vikið 
að því að brauð og brauðvörur 
eru mun ódýrari í ESB en hér á 
landi. Munurinn er síst minni en 
á öðrum matvörum þótt ekki séu 
lagðir tollar hér á landi á innflutt 
hráefni til brauðgerðar eða aðrar 
innfluttar kornvörur. Annað sem 
er mikilvægt að benda á er að 
niðurstöður skýrslunnar byggja 
á mun sterkara gengi krónunnar 
heldur en við búum við í dag.

Ályktun ritstjórans um ávinn-
ing neytenda af ESB-aðild vegna 
niðurfellingar tolla á búvör-
um er úr lausu lofti gripin. Það 
væri óskandi að fjallað væri af 
meiri nákvæmni um viðfangs-
efnið í framtíðinni í hinu víðlesna 
Fréttablaði.

ESB, landbúnaðurinn 
og Fréttablaðið

Á aðalfundi Samtaka sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæð-

inu, sem haldinn var föstudag-
inn 4. nóvember, var samþykkt 
tillaga þess efnis að óska eftir 
samstarfi við ráðuneyti ferða-
mála um uppbyggingu snjófram-
leiðslu í Bláfjöllum. Krafan um 
snjóframleiðslu í Bláfjöllum hefur 
verið nokkuð hávær undanfarið 
og finnst skíðafólki því stórlega 

mismunað í samanburði við aðrar 
íþróttagreinar hvað varðar upp-
byggingu íþróttamannvirkja, að 
sögn Skíðaráðs Reykjavíkur.

Undirrituðum finnst þessi sam-
þykkt skjóta nokkuð skökku við, 
þar sem á fundi á vegum SSH hinn 
31. október sl., þar sem skýrsla 
um áhættumat vegna vatns-
verndar í Bláfjöllum var kynnt, 
vöruðu flestir þeirra sem tóku til 
máls á fundinum við því að hafin 
yrði snjóframleiðsla í Bláfjöllum, 
þar til frekari rannsóknir á Blá-
fjallasvæðinu í heild sinni hefðu 
farið fram. Það vekur furðu 
okkar að Ásgerður Halldórsdótt-
ir, formaður SSH, skuli ætla að 
þröngva fram ákvörðunum um 
snjóframleiðslu og líta framhjá 
þeirri staðreynd að svæðið er á 
vatnsverndarsvæði. Það er ein-
kennileg forgangsröðun. 

Á fundinum hinn 31. október var 
jafnframt bent á að skíðasvæðið 
væri hluti af Bláfjallafólkvangi og 
það er mikilvægt að skipuleggja 

svæðið sem heild áður en ákvarð-
anir eru teknar um einstaka fram-
kvæmdir eða skika, þ.m.t. Þrí-
hnjúkagíg og Heiðmerkursvæðið. 

Bláfjallasvæðið er vatnsvernd-
arsvæði höfðuðborgarsvæðisins 
og treysta íbúar því að fá hreint 
neysluvatn um ókomin ár. Vatn 
er mannréttindi og ef við viljum 
tryggja komandi kynslóðum þau 
mannréttindi verðum við að gæta 
þess að spilla ekki vatnsverndar-
svæði þeirra. 

Það er kominn tími á endur-
nýjun á ýmsum búnaði í Bláfjöll-
um og ákvörðun um slíkt virðist 
byggjast á ákvörðun um snjófram-
leiðslu. Slíka ákvörðun er ekki 
hægt að taka fyrr en heildstæðar 
upplýsingar um vatnsverndina og 
um áhrif athafna á svæðinu liggja 
fyrir. Mikilvægt er að hraða slíkri 
vinnu en hún mun samt taka sinn 
tíma. Skíðafólk verður að sýna bið-
lund og vonandi vill það, sem og 
aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu, 
að vatnið njóti vafans þangað til.

Snjór eða vatn?

Efnahagsmál

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Landbúnaður

Erna 
Bjarnadóttir
hagfræðingur 
Bændasamtaka Íslands

Umhverfismál

Margrét Júlía 
Rafnsdóttir
formaður umhverfis- 
og samgöngunefndar 
Kópavogs

Guðný Dóra 
Gestsdóttir
formaður 
skipulagsnefndar 
Kópavogs
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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



18. nóvember 2011  FÖSTUDAGUR

Fyrir nokkru var vefurinn Betri 
Reykjavík opnaður. Honum er 

ætlað að vera vettvangur fyrir 
umræðu um borgarmálefni. 
Hann er rekinn af félaginu Íbúar 
í ákveðnu samstarfi við Reykja-
víkurborg. Vefurinn gæti mætt 
brýnni þörf og fyrir fram mætti 
ætla að hann gæti orðið vinsæll ef 
vel tekst til.

Ekki samræða stjórnvalda 
og almennings
En því miður bendir margt til 
þess að fremur illa hafi tekist til 
með þetta verkefni, meðal ann-
ars sú staðreynd að það er of 
lítið tengt stjórnvaldsstofnunum, 
stjórnmálamönnum og embættis-
mönnum. Engir aðrir en þeir geta 
aukið traust á stjórnmálunum og 
raungert gagnvirkt samráð við 
almenning á netinu. Hætt er við 
því að samtal almennings á vef úti 
í bæ hafi ekki eins jákvæð áhrif á 
stjórnmálin og þurft hefði. Málefni 
frá honum eru þó tekin á dagskrá 
sviðsstjórna hjá Reykjavíkurborg, 
en það virðist eina tenging vefjar-
ins við Reykjavíkurborg.

Forsendur samræðuvefja á net-
inu eru margar. Í þeim tilrauna-
verkefnum sem ESB hefur stutt 
og þekktust eru hefur jafnan 
verið miðað við að samráðsvef-
ir styðji við fulltrúalýðræðið og 
auki traust og samvinnu milli íbúa 
og stjórnvalda og íbúa innbyrðis. 
Það er jafnan gert með aðferð-
um umræðulýðræðis (e. delibera-
tive democracy). Í því skyni eru 
opinber gagnasöfn opnuð, stjórn-
völd auðvelda almenningi að bera 
fram erindi, spurningar og svör til 
stjórnmála- og embættismanna eru 
vinsæl og síðast en ekki síst eru 
myndaðir samræðuvefir.

Þar sem stjórnvöld sinna þessu 
verkefni illa hér á landi, þó með 
ákveðnum undantekningum á 
sveitarstjórnarstiginu, kemur það 
ekki alveg á óvart að fram komi 
vettvangur í grasrótinni. En spyrja 
má hvort rekstur vefjarins verði 
fremur til höfuðs hefðbundnum 
stjórnmálum eða hvort hann styðji 
þau? 

Skráning á stjórnmálaskoðunum
Sérstaklega hefur efnisleg hönnun 
Betri Reykjavíkur tekist illa og er 
þá átt við að kerfið framkvæmir 
netkosningu um málefni og innslög 
frá þátttakendum. Það er gert með 

tökkunum Styðja og Á móti fyrir 
málefni og Gagnlegt og Ekki gagn-
legt fyrir innslög.

Skráning sem þessi á stjórnmála-
skoðunum almennings er senni-
lega bæði siðlaus og gæti varðað 
við lög. Hún opnar möguleika á því 
að mynda útlínumynd (e. personal 
profile) af pólitískum sjónarmiðum 
notenda og hana má nota og mis-
nota í margháttuðu skyni. Þetta 
geta Íbúar notfært sér og raunar 
allir sem hafa til þess kunnáttu og 
væri eftir atvikum ekki óeðlilegt að 
stjórnmálaflokkarnir mynduðu for-
rit sem læsi kosningu einstaklinga 
á vefnum og sem skráði gögnin í 
gagnagrunna þeirra.

Hér er mun lengra gengið en 
hægt er með Like í Facebook, en 
nýlega féll dómur í Þýskalandi um 
að ólöglegt væri að nota það vegna 
persónuverndarsjónarmiða. Fjöldi 
mannréttindasamtaka hefur fagn-
að dóminum. Skráningu á stjórn-
málaskoðunum almennings má 
bera saman við skráningu á 
Facebook ef notendur eru þar líka, 
það eykur við hættuna því þessar 
persónuupplýsingar má samkeyra. 
Það virðist í alla staði eðlilegt að 

draga netkosningu vefjarins til 
baka.

Ekki er þörf á því að efna til net-
kosninga á vefnum vegna þeirrar 
umræðu sem þar fer fram, mark-
mið hennar nást án þess. Flestir 
og sennilega allir samráðsvefir í 
nágrannaríkjunum eru jafnan án 
þeirra.

Umræðulýðræði 
og upplýstur skilningur
En fleira er eins og það á ekki að 
vera. Með notkun takkanna tekur 
almenningur afstöðu til mála 
sem eru nýkomin fram og jafn-
vel órædd á vefnum og brýtur 
það í bága við yfirlýstan tilgang 
samræðuvefja, sem er að styrkja 
umræðulýðræði. Það form lýðræð-
is er reynt að efla í nágrannaríkj-
um okkar með gagnvirkum vefj-
um stjórnvalda og almennings. Og 
hvaða önnur markmið en styrking 
umræðulýðræðis liggja til grund-
vallar samræðuvefjum yfirleitt? 
Halda má því fram að kosning sé 
ólýðræðisleg ef upplýstur skiln-
ingur er ekki fyrir hendi. Hann 
má ekki sniðganga með þessu móti.

Þá hafa kosningar á netinu 
jafnan litla eða enga merkingu af 

mörgum ástæðum, til dæmis þeim 
að sjálfvalinn hópur kýs við óstýr-
anlegar aðstæður. Ekki er hægt að 
fullyrða að vefurinn birti mynd af 
vilja borgarbúa. Kosningarnar eru 
því ekki málefnalegur grundvöll-
ur til að gera upp á milli mála og 
opinbert vald getur ekki hagnýtt 
sér slíkt úrræði í því skyni. Hins 
vegar framkvæma þær ákveðið 
form meirihlutaræðis sem er ein-
kennandi fyrir netið og getur lítill 
hópur komið fram sem meirihluti, 
sem er einkenni beins lýðræðis.

Enda þótt nokkrir leiðandi aðilar 
í lýðræðisumræðu hér á landi gefi 
í skyn að netkosningar séu innan 
seilingar fer því fjarri að svo sé. 
Hins vegar opna kosningar á net-
inu fyrir möguleika á svikum af 
mörgu tagi.

Hlutur Reykjavíkurborgar
Stjórnvöld hafa ríkar og marg-
háttaðar skyldur í samskiptum 
við almenning. Þau þurfa óhjá-
kvæmilega að sjá til þess að opin-
berar reglur séu framkvæmdar á 
vefjum sínum eða vefjum sem þau 
nota beint eða óbeint í starfsemi 
sinni. Mjög sérkennilegt er því að 

Reykjavíkurborg hafi látið leiða sig 
til samstarfs við Betri Reykjavík 
án nánari skoðunar á virkni vefj-
arins. Borgin hefði átt að leita eftir 
samþykki Persónuverndar fyrir 
gagnavinnslunni og hafna því að 
taka mál frá Betri Reykjavík á dag-
skrá í stjórnkerfi sínu eftir kosn-
ingu á netinu af því tagi sem þarna 
fer fram.  

Niðurlag
Hugsanlegt er að skipulegir hópar 
eigi eftir að misnota atkvæða-
greiðslumöguleika vefsins og að 
minnihlutahópar komi málum 
sínum ekki fram. Ef slík dæmi 
verða staðfest mun það grafa 
undan trúverðugleika hans og 
gera aðkomu Reykjavíkurborg-
ar að málinu klaufalega. Þá má 
jafnvel hugsa sér að almenning-
ur vilji ekki láta skrá stjórnmála-
skoðanir sínar nákvæmlega og að 
Íbúar gætu fengið á sig úrskurði 
eða dóma um það efni – og Reykja-
víkurborg vegna ólögmætra for-
sendna um hvernig hún tekur mál 
frá almenningi á dagskrá. Því er 
ekki víst að vefurinn auki stjórn-
málavirkni almennings eða verði 
langlífur í núverandi mynd.

Hætt er við því að samtal almennings á 
vef úti í bæ hafi ekki eins jákvæð áhrif á 
stjórnmálin og þurft hefði.

Ráðhús úti í bæ?

Á dögunum skrifaði ég grein 
í Fréttablaðið þar sem ég 

hvatti þingmenn Samfylkingar til 
að gæta meiri jöfnuðar í aðgerð-
um til leiðréttingar skuldavanda 
heimilanna.

Oddný G. Harðardóttir, formað-
ur þingflokks Samfylkingarinnar, 
svaraði skrifum mínum í alllöngu 
máli, án þess reyndar að ræða 
mína stöðu sérstaklega, sem var 
þó megininntak greinar minnar. 

Samt sem áður þakka ég Odd-
nýju svarið en vona um leið að 
hún sé ekki jafn sannfærð og mér 
sýnist hún vera um ágæti þeirra 
aðgerða sem ríkisstjórnin hefur 
ráðist í.  

Kæra Oddný.
Þakka þér fyrir svarið. Ég skal 

viðurkenna að þegar ég las það fór 
það aðeins í taugarnar á mér að 

þér skyldi detta í hug að ég áttaði 
mig ekki á muninum á afskriftum 
gjaldþrota fyrirtækja og leiðrétt-
ingum á lánum einstaklinga. Eða 
að ég gerði mér ekki grein fyrir 
því að það væri óhjákvæmilegt að 
almenningur fyndi fyrir afleiðing-
um hrunsins. En látum það liggja 
milli hluta. 

Þú talar um sanngirni og rétt-
læti. Það var einmitt inntakið í 
minni grein. Þar kallaði ég eftir 
því að jafnaðarmannaflokkur 
Íslands gætti jöfnuðar í aðgerðum. 
Aðgerðir ykkar hafa verið sniðnar 
að þeim sem fóru of geyst. Við hin 
sem gættum hófs höfum setið eftir. 
Á það hefur margoft verið bent, af 
gleggra fólki en mér.

Ég gætti hófs. Keypti mér rað-
hús og tók lán fyrir 60% kaup-
verðsins, til 25 ára. Núna skulda ég 
109-110% í mínu húsi. Rétt eins og 
fólkið sem reisti sér hallir á hundr-
að prósenta lánum skuldar í sínum 
eignum. Það er hvorki sanngirni 
né réttlæti í slíkri stöðu. Hvað þá 
vitglóra. En svona er Ísland í dag, 
Oddný. 

Veruleikinn er einnig sá að þrátt 

fyrir að eftirlitsnefnd eigi að fylgj-
ast með því að bankarnir geri ekki 
upp á milli manna eða fyrirtækja 
við skuldaaðlögun, þá er raun-
in önnur. Um það vitna fjölmörg 
dæmi sem ég þykist vita að þú 
þekkir mæta vel.

Þú mátt ekki skilja orð mín 
svo að mér finnist allt sem þið 
takið ykkur fyrir hendur með öllu 
ómögulegt. Því fer fjarri. En ég er 
ósáttur við frammistöðu ykkar í 
þessum efnum.

Ég skil vel að þér sé mjög í mun 
að sannfæra mig um að ríkis-
stjórnin standi sig afburðavel við 
að leiðrétta skuldavanda heimil-
anna. Ég get hins vegar alveg lofað 
þér því að það breytir engu um 
mína stöðu og fjölmargra annarra 
hversu oft þið segið að þið séuð að 
gera góða hluti. 

Einu fagna ég þó í svari þínu. 
Það er að þú segir brýnt að bæta 
strax augljósa galla þeirra úrræða 
sem gripið hefur verið til. Það 
væri fróðlegt að vita hvað þú átt 
við með þessu. Kannski erum 
við ekki svo ósammála eftir allt 
saman?

Svar við svari 
Oddnýjar G. Harðardóttur

Samræðuvefir

Haukur
Arnþórsson
stjórnsýslufræðingur

Fjármál

Heimir 
Eyvindarson
kennari og 
tónlistarmaður
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Ljósaveisla Pfaff
föstudag og laugardag
Nú er tækifærið að láta ljós sitt skína og kíkja í ljósaveislu Pfaff. Frábær tilboð auk 
þess sem hægt er að fá ráðgjöf frá lýsingarhönnuði. 
Við tökum vel á móti þér!

Tilboðin gilda einungis þessa tvo daga! 

 

Láttu
 ljós þitt

skína ...

Axelle vegglampi

upp/niður lýsing
Verð 13.900 kr.  
Tilboð  8.000 kr.

Dekorativ ESEO 

Verð 36.900 kr.  
Tilboð  24.000 kr.

Simple loftljós 

Verð 25.900 kr.  
Tilboð  19.000 kr.

Isaca Borðlampi

Rauður, svartur, hvítur, fjólublár
Verð 5.990 kr.  
Tilboð  4.500 kr.

Nestor 

Svart, hvítt
Verð  79.900 kr.  
Tilboð  45.000 kr.

Charlotte vegglampi

Verð 8.990 kr.  
Tilboð  5.000 kr.

Gólflampi 
með lesljósi

Verð 29.900 kr.  
Tilboð  15.000 kr.

Tilboð 

Is

Ra
Ve
T

kr.45.000 k



700G PÖKKUÐ HONEY EPLI

398

FRÁ AKURSELI 500 GRÖMM 
LÍFRÆNAR GULRÆTUR

359

ARIEL ÞVOTTAEFNI
50 SKAMMTAR

1998

UPPÞVOTTALÖGUR
HEAD&SHOULDERS

SJAMPÓ 400 ML

ÍSLANDSNAUT FERSKT
UNGNAUTAGÚLLAS

NAUTAVEISLA
FERSKT NAUTAHAKK

ÍSLANDSNAUT FERSKT
UNGNAUTASNITSEL

NICKY ELITE SALERNISPAPPÍR: 
12 RÚLLUR: ÞRJÁR RÚLLUR FRÍAR !

259

259
ÞVOTTAMÝKIR

750 ML

598

1122 RRÚÚLLLLUURR:: ÞÞRRJJÁÁRR RRÚÚLLLLUURR FFRRÍAR !

ÍSLANDSNAUT FERSKT

750 MLR !770000GG PPÖÖKKKKUUÐÐ HHOONNEEYY EEPPLLII

Í

798

19981998 1195
ANDSNAUT FERSKT
GNAUTASNNIITTTTSSSEEEELLLLA A

VÍKING 500 ML
MALT OG HÁTÍÐARBLANDA

4 X 1.5 LTR KIPPA: 6 LTR
COCA COLA

4 X 2 LTR KIPPA: 8 LTR
PEPSI OG PEPSI MAX

598698 95

NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORT

775
VINSÆLUSTU KLEMENTÍNUR Í HEIMI

ROBIN 2.3 KG KASSI



TATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL NÝTT KORTATÍMABIL  

KRISTJÁNSBAKARÍ KÖKUTVENNA
JÓLAKAKA-BRÚNKAKA

398

MYLLU SKÚFFUKAKA

359
ÚRVALS FLATKÖKUR

98

198
KR. 4 STK

 

MYLLU SPELTBRAUÐ 
500 GR

MJÚKAR KRINGLUR

259

NAUTAVEISLU FERSKT NAUTAKJÖT FRÁ ÞÝSKALANDI

ENTRECOTE-NAUTASTEIK RIBEYE-NAUTASTEIK MÍNÚTU-NAUTASTEIK

2498 2498 2498

BÓNUS SÝRÐUR RJÓMI
10 EÐA 18%  185 ml

129

LÉTTSALTAÐUR ÞORSKHNAKKI

1998 KR.KG FERSKAR DÖÐLUR
600 GR. - NÝ UPPSKERA

498

N.F. FROSNAR STEIKTAR FISKBOLLUR

598
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Músagangur 
á aðventunni!

Músíkalska músin Maxímús 
Músíkús býður ykkur í 
ratleik í Hörpu á hverjum 
sunnudegi á aðventunni 

Maxímús Músíkús er sérleg tónlistarhúsamús og eina 
veran sem á lögheimili í Hörpu. Maxímús er á vappi 
við músarholuna sína í 12 Tónum alla laugardaga og 
sunnudaga. Þessa frægustu tónlistarmús landsins langar 
til að hitta ykkur og fara í ratleik á sunnudögum kl. 13.30 
og aftur kl. 14.30. Maxímús ætlar líka að kynna ykkur fyrir 
því sem hann dáir mest: Tónlistinni í Hörpu. 

Nánari upplýsingar eru á www.harpa.is og þar fi nnið þið 
líka skemmtilega leikinn með Maxímús.

Athugið að einungis komast 
40 í ratleikinn í einu.

Fylgist öll með á www.harpa.is
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Á dögunum skrifaði Þorbjörg 
H. Vigfúsdóttir grein í 

Fréttablaðið þar sem hún reif-
aði skoðun á þeirri tilhögun að 
framhaldsskólar tækju fyrst og 
fremst inn nemendur úr þeim 
hverfum þar sem þeir starfa. 
Megin forsendan í grein Þor-
bjargar er að geti framhalds-
skólar ekki keppt um bestu nem-
endurna hafi það slæm áhrif á 
metnað og hvöt nemenda til að 
standa sig vel í námi.

Það gefur tilefni til þess að 
velta upp þeim sjónarmiðum sem 
varða samkeppni milli skóla, um 
bestu nemendur, um árangur 
nemendanna og hvernig æskilegt 
væri að meta árangur skóla. Það 
er staðreynd að nemendur sem 
hafa metnað fyrir góðum ein-
kunnum og frammistöðu í skóla 
reyna að standast þau lágmörk 
sem sett eru fyrir inngöngu í til-
tekna skóla. Hluti nemenda stenst 
þessi lágmörk og fáeinir bók-
námsskólar velja sér nemendur 
úr þessum hópi. 

Hins vegar er óljóst hvort 
stjórnvöld hafa einhvern tíma 
sett framhaldsskólunum fyrir 
það verkefni að velja sér nemend-
ur með þessum hætti. Líklegra 
er að þetta sé sjálfsprottið fyrir-
bæri, að fáeinir framhaldsskólar 
hafi einfaldlega fengið það upp í 
hendurnar að nemendur sækist 
eftir skólavist og skólastjórnend-
ur hafi getað valið úr nemendum. 
En í því felst engin samkeppni 
milli skóla um nemendur. 

Ef ætlunin er að láta fram-
haldsskóla keppa innbyrðis þarf 
að skilgreina í hverju sú keppni 
ætti að vera fólgin. Hvaða árang-
ur ættu framhaldsskólar að sýna 
og hvernig ætti að mæla þann 
árangur? Grundvöllur þess 
árangurs ætti að vera það hlut-
verk sem framhaldsskólum er 
ætlað í samfélaginu. Hlutverk 
framhaldsskólans er ekki nægi-
legt að skilgreina sem almenn 
yfirmarkmið í lögum heldur þarf 

að skilgreina þau sem áþreifan-
leg, sértæk og raunhæf markmið. 

Færni til þátttöku í samfélagi, 
atvinnulífi og lýðræðislegri 
umræðu virðist vera augljóst 
markmið en einnig lausnamiðun, 
sköpun, tækniþekking, félagsleg 
færni og ábyrgð í samskiptum. 
Þá má spyrja hvort kennsluað-
ferðir, námsefnisgerð, notkun 
rýmis og uppstokkun í félags-
legu umhverfi skólanna séu ekki 
þættir sem þarf að endurskoða 
innan framhaldsskólanna. Nem-
endur hafa sjálfir uppgötvað að 
upptugga og endurtekning náms-
efnis í skólastofum er ekki sú 
færni sem nýtist þeim þegar út 
í atvinnulífið er komið. Þetta er 
ekki síst brýnt þegar tölur um 
brottfall nemenda eru í hæstu 
hæðum hérlendis og það er orðið 
alvarlegt félagslegt vandamál. 

Í þessu sambandi er það sér-
stakt umhugsunarefni að innan 
grunnskólans hafa átt sér stað 
heilmiklar breytingar til hins 
betra, sem stafa einmitt af þeirri 
áskorun að hafa fjölbreyttan 
nemendahóp innan hvers skóla. 
Þar er það ekki valkostur að 
skilja hluta nemendahópsins 
eftir á flæðiskeri og róa burt 
með afganginn. Í sömu viku og 
grein Þorbjargar birtist voru 
menntaverðlaun veitt Sjálands-
skóla. Verðlaunin voru veitt fyrir 
framsæknar kennsluaðferð-
ir, hugvitsamlega nýtingu hús-
næðis, frumlega kennslu eins og 
útikennslu, áherslu á skapandi 
greinar og umhyggju fyrir nem-
endum. Þetta tekst í grunnskól-
um án þess að þeim sé att sér-
staklega saman í samkeppni um 
nemendur. Framhaldsskólum er 
engin vorkunn að takast á við 
sams konar áskorun. 

Á miðöldum voru reistar kirkjur og kastalar 
víða um Evrópu, og mörg þessara stórkost-

legu byggingarlistaverka standa enn, tiguleg að 
sjá hið ytra, fagurlega skreytt hið innra, og fylla 
gestinn lotningu þegar inn er komið. Ferðamenn 
flykkjast til að sjá þessar kirkjur, vantrúaðir 
sem trúaðir, reika milli súlna, staldra 
við frammi fyrir ölturum, líkneskjum 
og helgum dómum, fá að heyra til-
komumikla tónlist, eiga kyrrðarstund 
eða hlýða guðsþjónustu.

Ísland á enga slíka kirkju. En við 
eigum samt fagrar kirkjur sem bera 
sínum tíma vitni eins og miðaldakirkj-
urnar sínum: Mér koma í hug kirkjan 
litla að Hofi í Öræfum, fjölmargar 
timburkirkjur umhverfis landið, eins 
og kirkjan í Villingaholti, þar sem ég 
fermdist og Jón Gestsson bóndi þar 
smíðaði fyrir einni öld. Hóladómkirkja 
og Bessastaðakirkja bera 18. öld vitni, 
Dómkirkjan í Reykjavík þeirri 19. Þótt 
ýmsar af kirkjum 20. aldar hafi verið 
umdeildar eru líka margar ágætlega 
heppnaðar. Skálholtsdómkirkja og 
önnur hús sem reist voru þar á staðn-
um eftir að endurreisn hans hófst um 
miðbik tuttugustu aldar eru dæmi um fagra, lát-
lausa byggingarlist sem hæfir vel bæði umhverfi 
og því hlutverki sem þeim er ætlað.

Eftirlíking miðaldakirkju reist á 21. öld í því 
skyni að efla viðskipti verður aldrei kirkja, hvað 
þá miðaldakirkja, hversu vel sem til hennar 
verður vandað. Tilgátuhús eins og tilgátan um 
bæinn á Stöng í Þjórsárdal eiga fullan rétt á sér 
og geta frætt bæði íslenska og erlenda ferða-
menn, þótt mér sé til efs að aðgangseyrir geri 
meira en standa undir viðhaldi, ef það þykir þá 

taka því að innheimta hann. Húsið stendur fjarri 
rústinni á Stöng og þykist ekki vera annað en 
það er. En 50 metra löng trékirkja í Skálholts-
túni yrði furðuverk, tilgangslaust gímald. Hvað 
á að vera inni í henni? Eftirlíkingar af mið-
aldalist? Íslenskri eða erlendri? Er gerð þeirra 
með í kostnaðaráætlun? Ef til vill gætu færustu 
listaverkafalsarar okkar fengið vinnu.

Dettur einhverjum í hug að ferðamenn leggi 
leið sína frá Róm eða París til Íslands að skoða 
miðaldakirkju eða að þeir muni hrífast af eftir-
líkingu einnar slíkrar? Hugsið málið, ágætu 
hugsjónamenn. Það er eiginlega grátlegt að slík 
hugmynd skuli borin upp á kirkjuþingi sem ætla 

mætti að hefði ýmsu öðru að sinna. 
Og sé tekin alvarlega. Ég verð að játa 
að ég spurði sjálfan mig hvort það 
væri nokkuð 1. apríl þegar ég heyrði 
fréttina lesna.

Fyrirsögnin á þessum pistli er auð-
vitað tilvitnun í kvæði Steins Steinars, 
sem hann mun hafa ort þegar til sýnis 
var líkan af Hallgrímskirkju. Honum 
og mörgum öðrum leist ekki á blikuna. 
Nú gæti einhver sagt: En fór þetta ekki 
vel? Er ekki Hallgrímskirkja hið ágæt-
asta guðshús? Sjálfsagt deila einhverj-
ir enn um fegurð Hallgrímskirkju en 
ég geri ráð fyrir að þeim sem agnúast 
út í hana fari ört fækkandi. Turninn 
er vissulega nokkuð yfirþyrmandi 
þarna á Skólavörðuholtinu, en Hall-
grímskirkja er dæmi um byggingarlist 
síns tíma, ákveðinn mónumentalisma 
sem stórhugur lýðveldisáranna fæddi 

af sér, og hún hefði sennilega ekki orðið til með 
sínu sniði á neinum öðrum tíma. En umfram allt 
er hún kirkja, tuttugustu aldar kirkja, og þykist 
ekki vera neitt annað.

Margir höfðu vonað að tími rugls og vitleysu, 
bruðls og loftkastala, framkvæmda áður en 
hugsað er, hefði liðið undir lok í október 2008. 
Þorláksbúðin við vegg dómkirkjunnar í Skál-
holti er til marks um smekkleysi og rugl. Hin 
svo kallaða miðaldakirkja yrði sams konar rugl 
í þriðja veldi. 

Þorláks-
búðin við 
vegg dóm-
kirkjunnar í 
Skálholti er 
til marks um 
smekkleysi og 
rugl.

Ef ætlunin er að 
láta framhalds-

skóla keppa innbyrðis 
þarf að skilgreina í hverju 
sú keppni ætti að vera 
fólgin.

… Ekki meir, ekki meir! Samkeppni um 
bestu nemendurna?

Nýleg grein formanns innflytj-
endaráðs og flóttamannanefnd-

ar um flóttamenn er furðuleg smíð 
og skín þar í gegn barnaleg ein-
feldni og dómgreindarskortur. Hún 
segir að hér á Íslandi sé nægjanlegt 
landrými, vatn og fæða til að flytja 
inn flóttamenn í stórum 
stíl og er þá væntanlega 
að tala um tugþúsundir 
flóttamanna eða kannski 
hundruð þúsunda. Þá 
þarf að byggja nýja bæi 
og úthverfi og byrja 
strax. Nú, og hefja stór-
fellda skattheimtu til að 
borga brúsann.

Það er nú svo með 
þessa flóttamenn að þeir 
eru eins og hafið. Að 
flytja inn flóttamenn í 
stórum stíl og ætla sér að 
bjarga einhverju vanda-
máli þar með er eins og 
að ætla sér að ausa burt 
sjónum með teskeið. Það 
er sama hve ausið er, það 
bætast sífellt fleiri flótta-
menn við, bæði alvöru 
flóttamenn og allir þeir sem vilja 
flýja fátækt og félagslegt óréttlæti. 
Þeir eru taldir í hundruðum millj-
óna og líklega miklu meir. Ég legg 

til að haldið verði þjóðaratkvæði 
til að athuga hvort draumsýn áður-
nefnds formanns á sér hylli meðal 
þjóðarinnar.

Vandamálin aukast hjá okkur 
við stórfelldan innflutning flótta-
fólks en minnka ekkert í löndum 
fátæktar, stríðs og volæðis. Það er 
til fólk og samtök sem berjast fyrir 
því að flutningur fólks til Íslands 
og annarra Evrópulanda sé algjör-
lega frjáls. Sumt af þessu fólki virð-
ist líta svo á að þjóðfélög eins og 
okkar séu gerspillt auðvaldsþjóð-

félög og best sé að brjóta 
þau niður með stórfelld-
um innflutningi flótta-
manna. 

Ég legg til að áður-
nefndur formaður og 
aðrir hjálparandar starfi 
í viðkomandi löndum og 
flóttamannabúðum og 
hjálpi fólki á staðnum í 
stað þess að reyna sitt 
ítrasta til að íþyngja 
íslenskum skattborg-
urum og þjóðfélagi með 
stórfelldum innflutningi 
flóttamanna. 

Kostnaður þjóðfélags-
ins við að hjálpa einum 
flóttamanni er mik-
ill. Þessum peningum 
er betur varið við að 
hjálpa konum, börnum 

og öðrum sem minna mega sín 
í viðkomandi landi. Fyrir sama 
pening er kannski hægt að hjálpa 
hundruðum manna heima hjá sér.

Flóttamenn

Skipulagsmál

Vésteinn 
Ólason
fyrrv. prófessor og forstöðumaður 
Árnastofnunar

Menntamál

Björn M. 
Sigurjónsson
landfræðingur

Samfélagsmál

Einar Gunnar 
Birgisson
rithöfundur

Þessum 
peningum er 
betur varið 
við að hjálpa 
konum, 
börnum og 
öðrum sem 
minna mega 
sín í viðkom-
andi landi.
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Á dögunum kom út skýrsla 
starfshóps á vegum Reykja-

víkurborgar þar sem greint er 
frá því að stór hluti drengja á 
grunnskólaaldri býr ekki yfir 
nauðsynlegri hæfni til að lesa 
texta sér til gagns. Þá er ekki 
átt við að drengirnir séu ólæsir 
heldur að þeir eigi í vandræðum 
með að vinna úr þeim upplýs-
ingum sem þeir lesa og nái ekki 
almennilega innihaldi textans. 

Þetta er mikið áhyggjuefni, 
ekki síst í ljósi þess hversu mik-
ill hluti kennslunnar felur í sér 
að nemendur noti lestur til að 
afla sér upplýsinga. Formaður 
starfshópsins, Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir, segir það nauð-
synlegt að þessar niðurstöður 
skili sér með virkri umræðu í 
samfélaginu ásamt þeirri stað-
reynd að lestur ungmenna hefur 
minnkað gríðarlega. Eru það þá 
skólarnir sem eru ekki að sinna 
hlutverki sínu nægilega vel?

Á öllum skólastigum í skólum 
landsins starfa kennarar sem 
nálgast starf sitt á faglegan 
hátt. Allt innra starf skólanna 
einkennist af metnaði, þreki og 
þoli við að sinna starfi sínu eins 
vel og hægt er, oft við erfiðar 
aðstæður. Eflaust komu þessar 
niðurstöður kennarastéttinni 
ekkert á óvart, þar sem kenn-
arar hafa í mörg ár bent á sífellt 
minni lestrargetu barna og kall-
að eftir aðgerðum. Nú er talan 
loksins orðin nægilega há svo að 
byrjað sé að tala um að gera eitt-
hvað. En hvað á þá að gera?

Ásgrímur Hermannsson, 
nemi og ármaður Mennta-
skólans við Sund, birti grein á 
nemendavef MS sem ber yfir-
skriftina „Hvernig skólinn drap 
metnaðinn minn“. Í greininni 
fjallar Ásgrímur um skólakerfi 
sem að hans mati hefur ekki 
ögrað honum sem nemanda, er 
úr sér gengið og með áherslur 
á röngum stöðum. Ásgrímur 
segir meðal annars: „Ég þori að 
fullyrða það að kynslóðin mín 
er ekki komin í skóla til þess 
að sitja við bækur og skrifa 
með blýanti...“ Hann heldur svo 
áfram og lýsir hinu hefðbundna 
daglega lífi sínu sem ungling-
ur af „… zapping kynslóðin, 
kynslóðin sem er það ofhlað-
in aðgengi að upplýsingum“. 
Greinin vekur vissulega upp 
vangaveltur, t.d. varðandi það 
hvaða starfsstéttir samfélags-
ins nota bækur í sinni daglegu 
vinnu; þær eru ekki margar og 
fer ört fækkandi. Í dag gúggla 
einfaldlega allir allt, þurfa ekki 
að ganga með úr og vita allt um 
aðra. 

Grein Ásgríms endurspeglar 
daglegt líf ungmenna nútímans 
sem eyða mun meiri tíma að lesa 
á skjá en bækur. Lestrarvenjur 
barnanna eru því orðnar mjög 
ólíkar því sem áður var. Þeim 
er kennd kunnátta til að ná upp-
lýsingum úr bók sem þau nota 
mestmegnis til að lesa upplýs-
ingar á skjá. Ungmennin lifa í 
veröld þar sem þau þurfa ekki 
að geyma upplýsingar í höfðinu 
á sér heldur frekar kunnáttuna 
til að ná þessum upplýsingunum 
úr nærliggjandi tækjum. Þetta 
er kynslóð sem elst upp við að 
finnast hún vera þróaðri og 
tæknivæddari en fyrri kynslóðir 
og kannski er hún það. Það er þó 
ekki þar með sagt að þessi zap-
kynslóð þurfi ekki leiðsögn og 
undirbúning fyrir lífið.

Grein Ásgríms er ákall á 
breytingar frá samfélagshópi 
sem virðist eiga í hvað mestum 
vandræðum með hefðbundið 
bóknám og er einn stærsti brott-
fallshópur úr framhaldsskóla, 
þ.e. ungum drengjum. En hún 
er líka ákall á breytt kennslu-
fyrirkomulag og vakningu innan 

skólakerfisins um að aðlagast 
breyttum tímum og nýjum 
aðstæðum. Við þurfum að horf-
ast í augu við það að það sem 
hentaði okkar kynslóð ágætlega 
virkar ekki endilega fyrir börnin 
okkar, enda hefur veröldin tekið 
talsverðum breytingum á síðustu 
áratugum. 

Hvað er hægt að gera fyrir 
ungmenni eins og Ásgrím sem 
eru fróðleiksfús en finnst bók-
nám einvörðungu ekki vera neitt 
sérstaklega áhugaverður eða 
spennandi möguleiki? Það er til 
fjöldinn allur af úrræðum sem 
vert er að skoða og kynna sér 

en umhverfi og svigrúm til þess 
er takmarkað. Skólarnir búa við 
strangt rekstrarumhverfi sem 
þeir eiga á stundum erfitt með 
að brjótast út úr, jafnvel þó að 
hagsýni og hagræðing sé höfð 
að leiðarljósi. Það er einmitt þar 
sem breytingarnar verða að eiga 
sér stað svo hægt sé að setja sér 
langtímamarkmið með skóla-
kerfi sem kemur til móts við 
þarfir hvers og eins nemanda, 
ögrar honum og hvetur til dáða.

Það er því ekki lítið þrekvirki 
sem þarf að vinna og ein leið til 
þess er að nota nútímatækni í 
daglegu skólastarfi. Innleiðing 

á tækni í skólastarf þarf ekki 
að vera kostnaðarsöm þegar á 
heildina er litið og í rauninni á 
hún ekki að vera það. Tæknin á 
að standa undir því að vera hag-
ræðingartæki sem skilar sér í 
auknum árangri, framleiðni og 
hagkvæmni. En til þess að það sé 
mögulegt er ekki nóg að henda 
gömlum tölvum inn í skóla og 
kalla það upplýsingatækni. Það 
þarf að mynda ákveðna stefnu 
varðandi tölvukaup og hugbúnað, 
kenna fólki að umgangast tækin 
sem það á að nota svo því líði vel 
og viðbragðstími þarf að vera 
skjótur þegar eitthvað kemur 

upp á. Lykilatriði er að tæknin 
styðji nám og skólastarf en byrji 
ekki að stjórna því. Þetta virðist 
stundum hafa gleymst. 

Rétt eins og Ásgrímur gerir 
sjá flestir sem koma að skóla-
starfi að eitthvað þarf að gera, 
einhverju þarf að breyta. Hugs-
anlega þurfum við að hætta að 
kalla eftir einhverjum gríð-
arlegum umbreytingum eða 
róttækum aðgerðum og byrja 
að skoða hlutina í heild sinni. 
Koma saman og skoða hvernig 
við getum byrjað að taka fyrstu 
skrefin í átt að betra mennta-
kerfi.

Skólauppfærsla 2.0
Menntamál
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á lægsta verðinu árið 2012!
Billund

Heimsferðir bjóða þér beint flug til Billund á næsta ári. Flogið verður alla mánudaga frá 
21. maí til 10. september frá Billund til Keflavíkur. Flug frá Keflavík til Billund verður alla 
miðvikudaga frá 23. maí til 12. september. 

Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og næla sér í fyrstu sætin á lægsta verðinu á 
www.heimsferdir.is

Forsala 
Fyrstu 400 sætin
á þessu frábæra verði 

bókaðu strax 
á www.heimsferdir.is

Flug með Primera Air 
Primera Air annast þessi leiguflug fyrir Heimsferðir á Íslandi eins og fyrir 
önnur dótturfyrirtæki Primera Travel Group í Skandinavíu. Þjónusta um 
borð er fyrsta flokks og að sjálfsögðu á íslensku. 

Skráðu þig í 

netklúbb 

Heimsferða og 

fáðu send öll 

tilboð. 

*
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timamot@frettabladid.is

Hjartans þakkir fyrir hlýhug og 
samúðar kveðjur við andlát og útför 
eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Margrétar Jakobsdóttur 
Líndal
kennara.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Gunnarsdóttir
úr Von, Reykási 47,

lést á Landspítalanum Fossvogi 11. nóvember.
Útför fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn  
21. nóvember kl. 13.00.
Lilja Sigurðardóttir
Jón Gunnar Sigurðsson Cheryl Jonson
Viðar Marel Jóhannsson
Birgir Marel Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæri 

Vilhjálmur Grímsson 
tæknifræðingur

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
12. nóvember. Hann verður jarðsunginn frá 
Fella- og Hólakirkju 18. nóvember kl. 13.00.

Vigdís Pálsdóttir
Páll Vilhjálmsson Guðbjörg R. Guðmundsdóttir
Guðmundur Óskar, Vigdís Ingibjörg og Inga Þóra
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur Theodór og Krista Sól
Garðar Vilhjálmsson Ásta Steinunn Eiríksdóttir
Berglind Glóð, Birgitta Björt og Bryndís Perla
Inga María Vilhjálmsdóttir Gestur Páll Reynisson
Anna Lilja og Vilhjálmur Reynir
Páll Þorsteinsson
systkini og tengdafólk

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

Svanhildur 
Snæbjarnardóttir
áður til heimilis Hellu, Hellissandi,

sem lést fimmtudaginn 10. nóvember, verður 
jarðsungin frá Ingjaldshólskirkju laugardaginn 
19. nóvember kl. 14.00.

Gunnar Már Kristófersson Auður Jónsdóttir
Steinunn J. Kristófersdóttir Lúðvík Lúðvíksson
Sigurjón Kristófersson Sigurlaug Hauksdóttir
Snæbjörn Kristófersson Kristín S. Karlsdóttir
Svanur K. Kristófersson Anna Bára Gunnarsdóttir
Þröstur Kristófersson Sigurbjörg E. Þráinsdóttir
Kristinn Valur Kristófersson Guðríður A. Ingólfsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

72 MARGARET ATWOOD  rithöfundur og ljóðskáld er 72 ára í dag.

„Svörin sem fást í bókmenntunum eru undir spurningunum komin.“

Á þessum degi árið 1920 lést íslenski presturinn 
og skáldið Matthías Jochumsson. Matthías 
fæddist 11. nóvember árið 1835 á bænum 
Skógum í austurhlíðum Þorskafjarðar undir 
Vaðalfjöllum. Hann var sonur Jochums Magn-
ússonar bónda og Þóru Einarsdóttur, sem bæði 
voru af merkum breiðfirskum ættum.

Tvítugur dvaldi Matthías vetrarlangt í Kaup-
mannahöfn og með styrk ættingja sinna gat 
hann hafið nám í Latínuskólanum, 24 ára að 
aldri. Skáldskaparhneigð Matthíasar birtist 

snemma og blómstraði þegar hann settist á 
skólabekk. Matthías var einnig prestur, meðal 
annars á Odda á Rangárvöllum, en hann stund-
aði líka blaðamennsku og ritstýrði tímaritinu 
Þjóðólfi á sjö ára tímabili. Eftir Matthías liggja 
mörg ritverk og kvæði ásamt sjálfum þjóðsöng 
Íslendinga, sem hann nefndi Lofsöng. Matthías 
kvæntist þrisvar og eignaðist ellefu börn. Síðari 
hluta ævi sinnar bjó hann á Sigurhæðum á 
Akureyri. Húsið reisti hann sjálfur og í dag er þar 
safn helgað minningu Matthíasar.

ÞETTA GERÐIST:  18. NÓVEMBER 1920

Matthías Jochumsson fellur frá

Í tilefni þess að tuttugu ár eru liðin í 
dag frá stofnun Hins hússins verður 
núverandi og fyrrverandi starfsmönn-
um hússins boðið til afmælisveislu milli 
klukkan 16 og 18 í dag. Þeir starfsmenn 
telja um 800 manns og má því búast 
við að veislan verði hin fjölmennasta. 
Markús H. Guðmundsson er forstöðu-
maður Hins hússins.

„Þetta er orðið mikill fjöldi sem hefur 
starfað í Hinu húsinu í gegnum tíðina 
þannig að það verður dagskrá á öllum 
hæðum í dag með skemmtiatriðum og 
tónlist þar sem ungmenni, gömul og ný, 
koma fram og það verður kaka,“ segir 
Markús. Hitt húsið hefur frá árinu 1991 
hýst tómstundaaðstöðu fyrir ungt fólk 
á aldrinum 16-25 ára, í fyrstu í gamla 
skemmtistaðnum Þórskaffi en síðar 
fluttist öll starfsemin í miðbæinn og 
breyttist þá í allsherjar menningar- og 
upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk. 

„Ég held að fyrir ungmenni í Reykja-
vík skipti húsið miklu máli. Þeir eru 
margir snertifletirnir sem húsið hefur 
við ungt fólk og þótt við höldum því 
ekki fram að við náum til allra er mikil 
umferð ungs fólks hér. Yfir sumartím-
ann, þegar jafningafræðslan, götuleik-
húsið og önnur slík verkefni eru í gangi, 
eru stundum 160 starfsmenn í húsinu, 
en starfsmannatalan er breytileg, frá 25 
starfsmönnum.“ Síðasta sumar sóttu um 
400 ungmenni um jafningafræðsluna og 
svipað var að segja með götuleikhúsið, 
en 300 ungmenni sóttu um að komast 
þar að. Markús segir gaman að geta 
boðið upp á verkefni sem ungmenni hafi 
svo mikinn áhuga á að taka þátt í.

„Við starfsmenn hússins njótum 
mikils trausts hjá okkar yfirmönnum 
og þannig höfum við fengið frjálsar 
hendur til að breyta um áherslur milli 
ára eftir því hvað er að gerast í þjóð-
félaginu. Í kringum 1995 var til dæmis 
atvinnuleysi meðal ungs fólks og þá ein-
beittum við okkur að þeim málaflokki 
og svo tók menningin yfir þegar þau 
mál komust í betra lag. Nú hefur aftur 
skapast þörf fyrir að koma að verkefn-
um tengdum atvinnumálum og við erum 
til dæmis að keyra námskeið núna sem 
heita Vítamín. Þar virkjum við ungt fólk 
í samvinnu við Vinnumálastofnun.“

Markús segir Hitt húsið vera vöggu 
menningar fyrir unga listamenn þar 
sem margir stígi sín fyrstu skref. 
„Hér er hægt að gera alls kyns til-
raunir í tónlist, dansi og öðru og þá 
reynum við að veita ungmennum bæði 
aðstoð og aðstöðu, en það er megin-

markmið hússins. Ólíkt því sem er í 
félagsmiðstöðvunum fá ungmennin 
hér lykil og gera við okkur samning. 
Þannig hafa nokkur félög líka sína 
aðstöðu hér og AA-fundir eru hér á 
kvöldin og um helgar. Þá erum við 
með heilmikla starfsemi fyrir fatlaða, 
bæði klúbba og opið hús.“ Og þá er enn 
margt eftir óupptalið.

„Auðvitað langar mann alltaf til 
að gera meira en það öskrar á meira 
fjármagn. Ég held að þetta snúist ekki 
endilega um að húsnæði sé úti í öllum 
hverfum heldur skiptir máli að ung-
lingar geti sótt í eitthvert fjármagn til 
að geta æft tónlist eða dans eða sinna 
sínum hugðarefnum.“

juliam@frettabladid.is

FYRRVERANDI OG NÚVERANDI STARFSMENN HINS HÚSSINS:  Í TUTTUGU ÁRA AFMÆLI 

Um 800 manna veisla haldin

BREYTILEGAR ÁHERSLUR „Við starfsmenn hússins njótum mikils trausts hjá okkar yfirmönnum 
og þannig höfum við fengið frjálsar hendur til að breyta um áherslur milli ára eftir því hvað 
er að gerast í þjóðfélaginu,“ segir Markús H. Guðmundsson, forstöðumaður Hins hússins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Merkisatburðir
1897 Blaðamannafélag Íslands er stofnað. 
1978 Rúmlega 900 meðlimir sértrúarsafnaðarins People’s 

Temple í Jonestown í Gvæjana fremja fjöldasjálfsmorð.
1981 Áttunda hrina Kröfluelda hefst. Gosið stendur í fimm 

daga.
1982 Vilmundur Gylfason gengur úr Alþýðuflokknum og stofnar 

Bandalag jafnaðarmanna.
1993 Írska drengjahljómsveitin Boyzone er stofnuð.
2007 Námuverkamenn, 101 talsins, láta lífið í námuslysi í 

Úkraínu.

Ítölsk dagskrá verður í 
Háskóla Íslands í kvöld 
í tilefni viku ítalskrar 
tungu og menningar sem 
haldin er víða um heim. 
Með ítalskri viku er þess 
minnst að 150 ár eru liðin 
frá sameiningu Ítalíu.

Dagskráin ber yfir-
skriftina „ítölsk mósaík“ 
og hefst klukkan 18.30 í 
stofu 101 í Lögbergi. Meðal 

dagskrárliða er fyrirlestur 
Maurizio Tani um listir og 
stjórnmál Ítalíu, en Tani 
er stundakennari í ítölsku 
við Háskóla Íslands. Í 
öðrum erindum er meðal 
annars fjallað um ítalskar 
skáldsögur og bókmenntir 
Ítala. Að lokinni dagskrá 
er boðið til umræðna og 
léttra veitinga. 
 - jma

Ítölsk dagskrá

STÓRAFMÆLI SAMEININGAR Um þessar mundir eru 150 ár liðin frá 
sameiningu Ítalíu.



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

Taktu þátt í frábærum leik!
Allir krakkar sem gæða sér á barnamáltíð frá Grillhúsinu 
fá skemmtilega þraut sem þau skila inn til að geta unnið 
einn af þremur frábærum vinningum.

1.-3. vinningur

Leikhúsferð fyrir fjóra 
á leikritið Hlini kóngsson 

Vinningshafar verða birtir 
á heimasíðu okkar 
www.grillhusid.is 
þann 10., 20., og 31. nóv.

Hlini kóngsson

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is

H
úsráðakver Frú Kitsch-
fríðar kom út í vik-
unni en þar er að finna 
ógrynni húsráða sem 

tímabært er að dusta rykið af. Frú 
Kitschfríður er annáluð fyrir-

myndarhúsmóðir sem hefur skrif-
að húsráðapistla í Vikuna í fimm 
ár. Hún hefur það að markmiði að 
endurmennta og uppfræða íslensk-
ar húsmæður,“ segir Sigríður Ásta 
Árnadóttir, ritari Frú Kitschfríðar. 

Hún segir ekki veita af á Íslandi 
þar sem börn og eiginmenn gangi 
um sjálfala og engum detti í hug 
að bóna. 

3

Frú Kitschfríður hefur það að markmiði að endurmennta og uppfræða íslenskar húsmæður.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hin nýja 
Helga Sig

Safar og þeytingar  er handhæg bók í jólastressinu. Bókin inni-
heldur uppskriftir að 200 ljúffengum hollustudrykkjum sem bæta, 
hressa og kæta. Ítarleg atriðisorðaskrá auðveldar notendum að 
finna drykki úr því hráefni sem þá langar mest til að nota. 



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

Tösku og hanskabúðin    Skólavörðustíg 7    101 Reykjavík    Sími 551 5814    www.th.is

Kellíngabækur  nefnist dagskrá sem haldin verður í Gerðubergi á morgun klukkan 13. Þar 
verða kynnt ný verk kvenhöfunda af margvíslegum toga – skáldsögur, fræðibækur, ljóðabæk-

ur, ævisögur og barnabækur. Þetta er fjórða árið sem Gerðuberg kynnir ritverk kvenna í 
samstarfi við undirbúningshóp Fjöruverðlaunanna.

Jólaljós er árlegur viðburður og 
ágóðinn alltaf notaður til að hjálpa 
einhverjum sem tengist Mosfells-
sveitinni og þarfnast aðstoðar,“ 
segir Arnhildur Valgarðsdótt-
ir, organisti Lágafellskirkju, um 
styrktartónleika Kirkjukórs 
Lágafellssóknar sem að 
þessu sinni verða í Guð-
ríðarkirkju á sunnu-
daginn klukkan 16. 
Allir listamennirnir 
sem fram koma gefa 
vinnu sína og ágóð-
inn rennur óskipt-
ur til eftirlifandi 
barna Hönnu Lilju 
Valsdóttur, sem 
lést af barns-
förum 14. ágúst 
síðastliðinn.

Einvalalið lista-
manna kemur 
fram á tónleikun-
um og Arnhildur 
segist ekki nóg-
samlega geta 

tjáð þakklæti sitt 
til tónlistarmann-
anna sem allir 
hafi sagt já um 
leið og ekki talið 
eftir sér að gefa 

vinnu sína. „Það 
er alveg 

ótrú-
legt 
hvað 

fólk er tilbúið til að leggja svona 
góðum málefnum lið,“ segir hún. „Í 
fyrra fylltum við Guðríðarkirkju 
og ég vonast til að það verði eins 
núna.“

Meðal þeirra sem koma fram á 
tónleikunum eru Ragnar Bjarna-
son, KK og Ellen, Jónsi í Svörtum 
fötum, Védís Hervör, Matthías 
Stefánsson, Karlakór Kjalnesinga, 
og fleiri auk Kirkjukórs Lága-
fellssóknar og Arnhildar sjálfr-
ar. „Þetta verða stórir tónleikar,“ 

segir hún „og óhætt að lofa góðri 
skemmtun auk þess sem fólk 

styrkir þetta góða málefni 
með því að mæta.“ 

  fridrikab@frettabladid.is

Einvalalið listamanna 
á styrktartónleikum
Styrktartónleikar Kirkjukórs Lágafellssóknar, Jólaljós, verða í Guðríðarkirkju á sunnudaginn. Allur ágóði 
rennur til þriggja eftirlifandi barna Hönnu Lilju Valsdóttur sem lést af barnsförum í sumar.

„Ótrúlegt hvað fólk er tilbúið til að leggja góðu málefni lið,” segir Arnhildur Valgarðsdóttir, organisti Lágafellskirkju, sem stendur 
fyrir styrktartónleikunum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sýningin Kjarval snertir 

mig: ungt fólk kynnist 

Kjarval verður opnuð 

á Kjarvalsstöðum á 

morgun klukkan 16.

Sýningarverkefnið er 

unnið í samvinnu við 

Önnu Jóhannsdóttur, 

myndlistarmann, list-

gagnrýnanda og kenn-

ara í áfanganum Lista-

saga og listfræði við 

Kvennaskólann í Reykja-

vík. Nemendur eru í 3. 

bekk á hugvísindabraut, 

sem er ný námsleið og 

mögulega farvegur fyrir 

upprennandi listfræð-

inga og safnafræðinga.

www.listasafn-
reykjavikur.is

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

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

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

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri.  
Fjöldi mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 

ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí – september 2011

heimili& 

hönnun
 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

júlí 2011

UNAÐSREITUR

Hjónin Janina og Jozef Misiejuk rækta garð með 

alls kyns fögrum blómum og sumum framandi.

BLS. 4

Faldir fjársjóðir

Sigga Heimis fjallar um 

eftirsótta nytjahluti.
SÍÐA 2

Margt að sjá

Kaupmannahöfn 

kraumar af spennandi 

hönnunarviðburðum.

SÍÐA 6

VIKUTILBOÐ Á 500GB FLAKKARA

REYK A ÍK K

I L TAÐ
EFLA ÍK

ELF
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VERÐ
SEX VERSLANIR

WD Passport 500GB

2,5" flakkari með 500GB hörðum 

disk, USB 3.0, einföldum mynd-

rænum afritunarhugbúnaði og 

56 bita lás sem verndar ö nin.

13.9
90

TILBOÐ

Fjöld
menning

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

ágúst 2011

SÍÐA 4

Listasagan 

Líftækni í ljósi 

bókmennta
Vélmenni, gervimenni og 

klón eru viðfangsefni bókar 

Úlfhildar Dagsdóttur.

SÍÐA 6

Hrafninn kyssir í Rekavík

Evan Fein hefur samið kammeróperu sem 

gerist í Rekavík á Hornströndum. 
SÍÐA 2

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEFUR ORÐIÐ 

VVeVeVe ðrðrðrð ááá áððuðuðurrr TILBOÐ

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

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

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

Philips DR4S6J10C DVD+R diskur í hulstri

249
169

VIKUTILBOÐ Á 

GEISLADISKUM BETRA

ALLTAF
VERÐ

REYKJAVÍK A
Y

GIL
T Ð I

EFLAVÍK
ELFOSS 

AF
FJÖ

SEX VERSLANIR

ips CR7D5JB25 2

ÁPRENTANLEGIR
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FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 29. júlí 2011

●  Harpa Einarsdóttir 

hannar nýja fatalínu 

●  Á rúmstokknum 

●  Tískutáknið 

Amy Winehouse

THELMA BJÖRK

EINARSDÓTTIR

Stefnir á 

atvinnumennsku

Kr.

TILBOÐ

47.950

TILVALIN 

Í FERÐALAGIÐ

10.1”

gur

●●    HHHH

hhh

THELMA BJÖJÖJÖJ

EINARSDÓÓÓÓTTTTHELMA BJJJJ
THELMA BJJJJ
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matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]
júlí 2011 Feta og fersk  jarðarberSumarlegt salat að hætti mat-

reiðslumanna veitingahússins 73.
SÍÐA 6

Lífrænt
lostætiMarentza Poulsen töfrar fram veislu úr garðinum.SÍÐA 2

Ástríða er besta kryddið
Hjónin Gísli Egill Hrafnsson og Inga Elsa

Bergþórsdóttir elda af alúð og natni. 

VIKUTILBOÐ Á ÞRÁÐLAUSU19.990
ogitech ClearChat PCÞráðlaus heyrnatól með hljóðnema

Drægni er u.þ.b. 10 metrarljóðnemi með umhverfishljóðsí.4GHz USB sendir yl i

BETRA
ALLTAF

VERÐ
SEX VERSLANIR

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS • ÁGÚST 2011

VICKYMÝKRI LÖG Á NÝRRI PLÖTU

BJÖRKGEFUR ÚT RÁNDÝRT BOX 

FYRIR SAFNARA

vodafone.is

Í skólann
Stórsnjallir símar á frábæru verði

í verslunum Vodafone

an

Fetaetataaa
  jarðarðaðaðaða

Sumarlegt salreiðslumanna vSÍÐA 6

a krykryryrrykryry
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%
afslátt

ur

september 2011

Börnin velja 

bækurnar 

Sara Hlín Hálfdánardóttir 

hefur gefið út barnabækur 

undir nafninu Unga ástin 

mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Leikið með grænmeti

Bregðið á leik með fat af nýuppteknu 

grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-

stönglum (hægt að stinga þeim ofan í 

kork) og skerið gulrætur í bita og leik-

ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá 

mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 

form og áferð. Þroskandi og hollustu-

hvetjandi.

Létt matreiðsla

Finnið uppskrift að hollum ávaxta-

drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 

Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 

og annað, skerið það niður í bolla og 

leyfið barninu að hella úr bollunum 

ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPH

OTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga 

með börnum sínum að loknum vinnu- og 

leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf 

svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og 

skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til 

nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn 

Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 

Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 

saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.

SÍÐA 2
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Sara Hlín Hálfdánardóttir 

hefur gefið út barnabækur 

undir nafninu Unga ástin 

mín í fimm ár.  
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með græænænnnmnmmememetmetitietinmæn

ð á leik með fat af nýuppteknu

meti. Búið til skóg úr brokkólí-

um (hægt að stinga þeim ofan í 

og skerið gulrætur í bita og leik-

ð bitana á eldhúsborðinu; látið þá 

da andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 

form og áferð. Þroskandi og hollustu-

hvetjandi.

Létt matreiðsla

Finnið uppskrift að hollum ávaxta-

drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 

Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 

og annað, skerið það niður í bolla og 

leyfið barninu að hella úr bollunum 

ofan í blandarann. Lokið blandar-eftir vinnu og leikskóla
NORDICPH

OTOS/GETTY

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmrmrmmmmmmmeeeenn 

Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar

Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 

saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.

SÍÐA 2

SEPTEMBERTILBOÐ

HITAKÚTAR OG OFNAR MEÐ 15% AFSLÆTTI 
Olíufylltir rafmagnsofnar

Norskir ryðfríir hitakútar

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

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

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

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

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

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

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

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalögSEPTEMBER 2010

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

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

FRAMHALD Á SÍÐU 6

HEIMSVELDI OG KLETTABORGIR

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
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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Áhöld: Skál, sleif, desilítramál, 
mæliskeiðar og bökunarplata með 
bökunarpappír

3½ dl hveiti
2 dl sykur
3-4 dl kókosmjöl
½ tsk. hjartarsalt
150 g mjúkt smjör
1 dl rúsínur
1 egg

Setjið allt í skál og hrærið vel saman. 
Ef deigið er mjög blautt má bæta í 
það smá hveiti en ef það er of þurrt 
þá örlitlu vatni. Mótið litlar kúlur 
í höndunum og setjið á plötuna. 
Reynið að hafa gott bil á milli þeirra. 
Bakið við 180 °C í 10–12 mínútur eða 
þar til kökurnar hafa stífnað aðeins 
og eru orðnar fallega gullinbrúnar.

Frú Kitschfríður lítur á sig sem 
hina nýju Helgu Sigurðardóttur 
og finnst kominn tími til að taka 
upp þráðinn og bæta ástandið. Hún 
telur sig vel til þess fallna að vera 
uppfræðara og fyrirmynd í þeim 
efnum. Bókin byggir á húsráða-
pistlum hennar og gott betur en 
þar er líka að finna ráðleggingar 
um smekkvísi, karlmenn, sam-
ræðulist og ýmislegt fleira sem 
snýr að kvenleikanum. Hún er svo 
krydduð með nytsamlegum ráðum 
upp úr bókum frá árunum 1920 til 
1967 en í þeim er margt að finna 
sem ekki má fara forgörðum að 
mati Frú Kitscfríðar.

Í bókinni, sem minnir á gömul 
kvennatímarit, er 
að finna fallegar 
kökumyndir þó 
ekki séu þar eig-
inlegar uppskrift-
ir. Frú Kitschfríð-
ur gefur lesendum 
Fréttablaðsins hins 
vegar eina ekta 
amríska.  vera@frettabladid.is

Í Ameríku er allt fullt af 
fyrirmyndarhúsmæðrum 
enn þann dag í dag og 
kemur þessi uppskrift 
frá Betty vinkonu minni í 
Minneapolis. Betty er ann-
áluð fyrirmyndarhúsmóðir 
og pennavinkona mín frá 
unglingsárum. 

12 eggjahvítur
1½ tsk. Cream of tartar 
(fæst í bökunarhillum 
betri verslana)
1½ bolli sykur (amerískur 
bolli er 3 dl)
1½ tsk. vanilludropar (og 
aukreitis ofan í húsmóður-
ina!)
½ tsk. möndludropar (sjá 
fyrir ofan)
1 bolli sigtað hveiti
¼ tsk. salt

Hitið ofninn í 200 gráður. 
Þeytið eggjahvíturnar 
ásamt tartarinu á mesta 
hraða þar til þetta 
myndar froðu. Bætið þá 

smátt og smátt ¾ bolla 
af sykri út í, 2 msk. í 
einu þar til sykurinn 
leysist allur upp 
og hvíturnar líta út 
eins og skýjabólstrar 

á góðviðrisdegi. Það 
er agalega nauðsyn-

legt að eiga alminlega 
hrærivél í þetta, stelpur! 

Smellið bökunardrop-
unum saman við rétt í 
restina.

Sigtið saman hveiti, 
restina af sykrinum 
og saltið. Blandið þá 
hálfum bolla í einu af 
hveitiblöndunni varlega 
saman við hvíturnar 
með sleikju. Alls engan 
brussugang hér, það má 
alls ekki slá allt loftið úr 
hvítunum!  

Hellið deiginu í 25 
cm, ósmurt form. Ekta 
Angel´s Food-form er 
með gati í miðjunni. Ef 
þið ekki eigið svoleiðis, 
látið þá 20 cm form 
duga. Takið þá búr-
hníf og skerið blíðlega 
gegnum deigið allan 
hringinn. 

Bakið í 30-40 mín-
útur eða svo, eða þar 
til kakan dúar undir 
fingri eins og Snælands-
svampdýna. Hvolfið 
kökunni í forminu yfir 
kæligrind og látið kólna í 
hálftíma. Smellið í ykkur 
einhverju styrkjandi á 
meðan. Nú, eða hrærið 
smjörkremið.

Losið kökuna varlega 
úr forminu með 

pönnukökuspaða og 
hristið lauslega til að ná 
henni úr forminu. Setjið 
á lekkeran kökudisk og 
smyrjið smjörkreminu á. 
Skreytið með ananas-
hringjum og kokteilberj-
um, það er alltaf fallegt 
og klikkar ekki.

Smjörkrem
½ bolli smjör við stofuhita
2 bollar sigtaður flórsykur
1 eggjarauða
1 tsk. vanilludropar
1 msk. rjómi
Ögn af rauðum matarlit, 
bleikar kökur eru svo 
dömulegar!

Þeytið saman smjör 
og sykur. Ef þið 
gleymduð að taka 
smjörið tímanlega út úr 
ísskápnum, er hægt að 
slá því vandamáli upp í 
Húsráðakveri frúarinnar, 
hnegghnegg! Bætið hinu 
hráefninu við og þeytið 
áfram. Þykkja má kremið 
að vild með flórsykri.

Fyrirmyndarhúsmæður 
láta ekkert fara til spillis! 
Búið til ekta majónes 
úr afgangsrauðum eða 
skellið í ekta bernaise 
handa bóndanum.

EKTA AMRÍSK ANGEL‘S FOOD KAKA
Að hætti Frú Kitchfríðar

Kitchfríður segir þessa hreint sælgæti.

Framhald af forsíðu

„Það er talað um að tölvuleikir 
höfði til barna því þar verði svo 
skjót endurgjöf, en matreiðslan 
er eins með sín skýru verkefni, 
mælanlega árangur og endur-
gjöf strax,“ segir Guðmundur yfir 
áhugasömum matreiðslusnillingum 
í Laugarnesskóla.

„Öll börn hafa yndi af elda-
mennsku. Þau verða kannski ekki 
öll Michelin-kokkar en hvert og 
eitt getur orðið fært um að búa 
til mat sem það nýtur að borða og 
hjálpar til við hreysti og heilbrigði. 
Þá hugsun þurfa foreldrar að inn-
leiða hjá börnum sínum og kynna 
þeim verkefnið sem mikilvægt 
og nauðsynlegt, með þekkingu og 
færni sem auðvelt er að tileinka 
sér,“ segir Guðmundur og leggur 
áherslu á að eldhús megi aldrei 
verða börnum framandi heimur 
því þannig búi foreldrar til fólk 
sem lifi á skyndibita.

Með matreiðslubókinni Eldum 
saman vildi Guðmundur skapa 
hjálpartæki fyrir fjölskyldur að 
gera eitthvað saman í eldhúsinu.

„Matmálstímar sameina fólk og 
skapa dýrmætar minningar. Með 
því að virkja börn í eldamennsk-
unni verður afraksturinn þeirra og 
meira gaman að borða.“

Guðmundur segir réttan tíma 
fyrir börn að hefja eldhússtörf  
þegar þau sýni þeim áhuga.

„Það gerist oft um tveggja, 
þriggja ára aldur. Þá er verkefni 
foreldra að finna barninu hentug 
og raunveruleg viðfangsefni, en 
alls ekki of einföld aulaverkefni 
sem svo er ekki ætlað að borða.“

Guðmundur hefur komist að því 
hvað öllum krökkum þykir gott.

„Allir krakkar eru hrifnir af 
pitsu, enda auðvelt að laga hana að 
smekk hvers og eins. Þá er grjóna-
grautur í uppáhaldi, sem og bakst-
ur, sem þeim þykir skemmtilegur 
viðfangs og gaman að uppskera 
með góðri köku.“

Í Eldum saman fer Guðmundur 
yfir mannasiði við matarborðið, 
hreinlæti og annað til stuðnings 
uppeldi barna í eldhúsinu. 

 thordis@frettabladid.is

Eldhús skapa minningar
Guðmundur Finnbogason er eini karl lýðveldisins sem lokið hefur kennaranámi í heimilisfræðum. Hann 
ákvað að sameina fjölskyldur landsins í eldhúsinu með því að skrifa matreiðslubók handa krökkum.

Guðmundur Finnbogason heimilisfræðikennari með Eyju Sigrúnu Jónsdóttur og Rut 
Sumarrós Eyjólfsdóttur, nemendum í 5. bekk Laugarnesskóla.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KÓKOSKÖKUR GUÐMUNDAR HEIMILISFRÆÐIKENNARA
Uppskriftin telur um 20 kökur sem er fljótlegt og gaman að baka.

það styttist í að  sýningar hefjist á Jólarósum Snuðru og Tuðru eftir 
Iðunni Steinsdóttur hjá barnaleikhúsi Möguleikhússins. Leikhúsið hvetur 

foreldrafélög leik- og grunnskóla sem vilja fá sýninguna til sín að hafa 
samband sem fyrst og bóka sýninguna, því eftirspurnin er mikil.

Gefðu barninu hlýju

Dúnsængur  
og koddar 

Barnafataverslun | Suðurlandsbraut 52, bláu húsunum Faxafeni | 561 3500

KKKKKRAKKAKAKAKKKKAKAKRARA
PAKKARRARKAKAKKKKAKAKPP

Komdu við og kíktu 
á úrval af vönduðum  
og fallegum barna-
fatnaði í jólapakkana

Mán.–fös. 11–18 
Lau. 11–16

KRAKKA
PAKKAR
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núna
✽  Ræktið líkama og sál

augnablikið

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

meðmælin

SVARTKLÆDD Söngkonan Gwen 
Stefani var á meðal gesta er sóttu 
galakvöldverð í The Museum of Con-
temporary Art í Los Angeles um síð-
ustu helgi. Hún klæddist svörtum 
síðkjól og fallegum fjólubláaum 
hælaskóm.  NORDICPHOTOS/GETTY

 

FYRIR HANA   Ck one Shock-ilmurinn frá Calvin Klein er ekki ætlaður 
báðum kynjum líkt og hið vinsæla CK one ilmvatn, heldur er sinn ilmurinn 
fyrir hvort kynið. CK one Shock for her er með léttan blómailm og inni-
heldur meðal annars jasmínu, vanillu og dökkt súkkulaði. 

Ekki hefur tekist að fylla 
í skarð Johns Galliano hjá 
franska tískuhúsinu Dior. 
Bandaríski hönnuðurinn 
Marc Jacobs þótti líklegur 
til starfsins en nú hefur það 
fengist staðfest að hann 
taki ekki við sem næsti 
yfirhönnuður Dior.

Phoebe Philo, hönnuður 
Celine, var einnig orðuð við 
starfið en hún kveðst sátt 
hjá Celine og hyggur ekki á 
flutning að sinni. Dior hefur 
átt í viðræðum við Alexand-
er Wang, Jason Wu og Raf 
Simons um mögulegt sam-
starf en engar niðurstöður 
hafa orðið enn. 

Forseti LVMH fyrirtækis-
ins, Bernard Arnault, leitar 
því áfram logandi ljósi að 
hönnuði sem „virðir fágaða 
arfleifð fyrirtækisins og 
býr yfir metnaði til að leiða 
merkið inn í nýja tíma“. 

 - sm

Enn leitað að arftaka Johns Galliano:

Marc ólíklegur

Ekki með Ólíklegt er að Marc Jacobs taki við 
sem yfirhönnuður Dior. NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrirtækið Puzzled by Iceland var eitt af 
sjö evrópskum sprotafyrirtækum sem 

tóku þátt í viðburðinum Meet the Dragons 
sem fram fór í Rotterdam á miðvikudag.

Puzzled by Iceland er hugarfóstur Guð-
rúnar Heimisdóttur og Þóru Eggertsdóttur 
sem stofnuðu fyrirtækið árið 2010 þegar þær 
voru báðar í fæðingarorlofi. Þær voru full-
trúar Íslands í viðburðinum Meet the Dra-
gons en hann er byggður á sjónvarpsþátt-
unum Dragons Den sem sýndir eru í breska 
ríkissjónvarpinu, BBC. Sjö evrópsk sprota-
fyrirtæki hlutu þrjár mínútur hvert til að 
kynna hugmynd sína fyrir erlendum fjár-
festum og áttu möguleika á að keyptur yrði 
hlutur í fyrirtækinu. Viðburðurinn var hald-
inn í tengslum við Alþjóðlegu athafnavikuna 
sem fram fór í Hollandi.

„Kynningin fór öll fram á ensku því 
fjárfestarnir voru frá fimm löndum. Við 
undirbjuggum okkur eins vel og við mögu-
lega gátum, sóttum Dale Carnegie-námskeið 
og lágum yfir Dragons Den-þáttunum,“ út-
skýrir Guðrún þegar Föstudagur náði tali af 
henni skömmu eftir kynninguna. Hún bætir 
við að ólíkt bresku sjónvarpsþáttunum átti 
kynningin sér stað innan um stóran hóp 
áhorfenda.

Guðrún og Þóra voru þær þriðju á svið og 
að sögn Guðrúnar gekk kynningin vonum 
framar. „Markmiðið var að reyna að fá nafn-
spjald hjá öllum fimm fjárfestunum. Við 
fengum nafnspjöld hjá tveimur og þeir hafa 

lýst yfir áhuga á að ræða frekar við okkur um 
mögulegt samstarf. Þóra sá um kynninguna 
og rúllaði þessu upp. Einn fjárfestirinn sagði 
að upphæðin sem við báðum um væri ekki 
sérstaklega há og við svöruðum því að við 
mundum hvort sem er fá þetta greitt út í ís-
lenskum krónum og þá hló allur salurinn,“ 
sagði Guðrún Þær fóru fram á 300.000 evrur 

til að standa undir kostnaði við markaðs-
setningu á Puzzled by-vörunum í Danmörku 
og Noregi. „Okkur er létt núna, þetta er svo-
lítið eins og að ganga í gegnum fæðingu. Var 
erfitt meðan á því stóð en núna erum við 
komnar með barnið í hendurnar og erum 
ofsalega hamingjusamar.“ 

sara@frettabladid.is

Í bóli drekans Þóra Eggertsdóttir og Guðrún Heimisdóttir kynntu fyrirtæki sitt, Puzzled by Iceland, fyrir erlendum 
fjárfestum á Alþjóðlegu athafnavikunni í Hollandi. Þeim gekk vel og eiga í viðræðum við tvo fjárfesta.

Barnvæn listasýning
Sýningin Úlfur, úlfur fer fram í Lista-
sal Mosfellsbæjar um þessar mund-
ir. Sýningin er ætluð börnum jafnt 
sem fullorðnum og stendur yfir til 
10. desember. Sjö listamenn taka 
þátt í sýningunni og þar má sjá 
karamellubréf á flugi, varðeld, pínu-
lítil listaverk sem þarfnast stækk-
unarglers til að skoða og ýmislegt 
annað skrýtið og skemmtilegt. Verk-
in eru þannig gerð að sýningargest-
ir geta tekið virkan þátt í listinni og 
jafnvel listsköpuninni með því að fá 

sér karamellu og henda 
nammibréfinu inn í lít-

inn hvirfilvind. Meðal 
listamanna sem taka 
þátt eru Sara Riel, 

Ragnheiður Kára-
dóttir, Marguerite 
Keyes og Sigur-
laug Gísladóttir.

Jólakortin í ár
Jólakort UN Women eru komin 
í sölu og á grafíski hönnuðurinn 
Sóley Stefánsdóttir heiðurinn af 
myndinni sem prýðir kortin. Inn-
blásturinn fékk Sóley eftir dvöl sína 
í Mósambík. Litadýrð, mynstur og 
sterkar andstæður einkenna kort-
in og mun allur ágóði af kortunum 
rennur til UN 
Women og 
baráttunnar 
gegn óréttlæti 
og mismun-
un kvenna 
í fátæk-
ustu löndum 
heims. Jóla-
kortin í ár!

Guðrún Heimisdóttir og Þóra Eggertsdóttir heilla erlenda fjárfesta:

FENGU SALINN TIL 
AÐ SKELLIHLÆJA

Haft eftir vi skiptavinum okkar:
Vilborg: Ég vakna i á 
venjulegum tíma dreif mig í 
sturtu, eftir hana eyddi ég 5 
mínútum í hári , ég vissi 
ekki hva  ég átti a  gera 
vi  næstu  45 mínúturnar 
sem ég yfirleitt eyddi í 
hári  á morgnanna!

Gu laug: Besta 
fjárfestingin sem 
ég hef gert hva  
var ar hár mitt!
  

Hvet ig til a  koma og prufa 
NATURA  KERATIN 
kraftaverkame fer  sem virka!

NOLAS REYKJAVÍK

BYLTINGAKENND ME FER  AR SEM KERATIN
OG ALOE BARBADENSIS  ER NOTU  TIL A
INNSIGLA HÁRI . MÖGNU  ME FER  SEM GERIR
HÁRI  MJÚKT, SLÉTTARI, HEILBRIGT OG GLAN-
SANDI. ESSI ME FER  VIRKAR EINS OG
KRAFTAVERK Á URRT, ÚFI , VI KVÆMT OG
BROTTHÆTT HÁR. BESTI KOSTURINN FYRIR LITA
HÁR, HÁR ME  STRÍPUM E A SKEMMT HÁR. 
 
SALON REYKJAVÍK   GRANDAGAR UR 5 
101   REYKJAVÍK           SÍMI:   56  85  305

=
=
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Lilja Nótt Þórarins-
dóttir fór með hlutverk 
Snæfríðar Íslandssólar 
skömmu eftir útskrift úr 
Leiklistarskóla Íslands 
og hlaut mikið lof fyrir. 
Nú hefur hún komið á 
fót leikhópnum Suðsuð-
vestur sem setur upp 
leikritið Eftir lokin í 
Tjarnabíói.

Viðtal: Sara McMahon

Mynd: Vilhelm Gunnarsson

L
ilja Nótt er uppalin 
á bóndabýlinu Eyvík 
í Grímsnesi og flutti 
snemma að heiman 
og til Reykjavíkur til 

að geta lokið grunnskólagöngu 
sinni. „Ég flutti til föðurbróður 
míns í Mosfellsbæinn þegar ég 
var þrettán ára. Ég var að springa 
úr gelgju á þessum tíma, foreldr-
ar mínir og bróðir geta vottað 
fyrir það, því fannst mér æðislegt 
að flytja úr sveitinni og komast í 
stærri skóla.“

Lilja segir föðurafa sinn hafa 
átt stóran þátt í að hún smitaðist 
af leiklistarbakteríunni því hann 
starfaði lengi sem leiksviðsstjóri 
Þjóðleikhússins og fékk Lilja oft 
að fylgja honum til vinnu þegar 
hún var yngri. „Þetta er titill sem 
er ekki til lengur en á þessum 
tíma sá hann um allt sem tengd-
ist sviðinu. Ég fékk stundum að 
fara með afa í vinnuna þegar ég 
var í pössun hjá honum og ömmu 
og fékk þá að fara baksviðs eftir 
sýningar og ég held að það hafi 
átt stóran þátt í að kveikja þenn-
an áhuga minn,“ segir Lilja Nótt 
sem var ung farin að semja ljóð 
sem hún flutti fyrir hvern þann 
er hlýða vildi og taka þátt í skóla-
leikritum. 

„Ég tók þátt í öllum skólaleik-
ritum og elskaði að dansa, þó það 
hafi verið svolítið erfitt að stunda 
„free-style“ dans upp í sveit. Ætli 
ég hafi ekki verið tólf ára þegar ég 

áttaði mig á því að leiklistin væri 
það sem ég vildi gera í lífinu og 
síðan þá hefur fátt annað komið 
til greina.“

JÓL Á BAHAMA
Lilja vann ýmis ólík störf áður en 
hún sneri sér að leiklistinni, til 
að mynda starfaði hún á snekkju 
bandarísks auðjöfurs á Bahama 
um hríð ásamt vinkonu sinni. 
Þær bjuggu um borð í snekkjunni 
en starfið var ekki sveipað þeim 
ævintýraljóma sem Lilja hafði 
búist við í upphafi. „Þessi Banda-
ríkjamaður hafði verið mikið á 
Íslandi og ég held að hann hafi 
verið hrifinn af vinnusemi Íslend-
inga og þess vegna viljað ráða til 
sín íslenskt starfsfólk. En þetta 
fór svo allt út um þúfur, snekkj-
an var meira og minna biluð allan 
tímann sem við vorum úti og við 
vorum settar í að skrúbba burt ryð 
ofan í skutnum þannig það var 
lítill glamúr í þessu,“ segir hún 
og hlær.

Alls dvaldi Lilja í fimm mán-
uði á eyjunni og upplifði þar ým-
islegt framandi, svo sem snjólaus 
jól með ljósaskreyttum pálma-
trjám. „Ég er rosalegt jólabarn! Ef 
kærasti minn mundi sleppa mér 
lausri mundi ég kaupa jólaserí-
ur fyrir fimmtíu þúsund krónur 
hver einustu jól, ég fæ ekki nóg 
af þessu. Það var því mjög skrít-
ið að upplifa jól á Bahamaeyjum 
þar sem pálmatré voru skreytt 
með seríum, jólalögin voru með 
bongótrommuspili og svo auðvi-
tað enginn snjór. Ég man að ég lá í 
kojunni minni í bátnum og hlust-
aði á Ellý Vilhjálms syngja jóla-
lög í litlum ferðageislaspilara og 
hugsaði heim.“

LEIKLIST EINS OG HVER 
ÖNNUR VINNA
Hún viðurkennir að hún hafi 
verið lengi að ákveða sig hvort 
hún ætti að sækja um í leiklist-
arnám og segir óttann við neitun 
hafa átt stóran þátt í því hversu 
lengi hún var að taka af skarið. 
Árið 2004 bauðst Lilju hlutverk í 
kvikmyndinni Strákarnir okkar og 
varð sú upplifun til þess að hún 

ákvað að lokum að sækja um í 
Listaháskólanum. „Ég var komin 
inn í leiklistarskóla í Englandi 
en frestaði því námi um ár svo 
ég gæti tekið að mér hlutverkið í 
Strákunum okkar. Á meðan ákvað 
ég að skella mér í inntökuprófið 
hér líka til að sjá hvað gerðist og 
viti menn, ég komst inn. Ég kaus 
Listaháskólann fram yfir skól-
ann í Englandi og tíminn þar er 
líklega sá skemmtilegasti sem ég 
hef upplifað.“

Auk Strákanna okkar hefur 
Lilja leikið í kvikmyndunum 101 
Reykjavík og Reykjavík Rotter-
dam en í þeirri síðarnefndu fór 
hún með hlutverk Írisar, eigin-
konu Baltasars Kormáks. Innt 
eftir því hvort það hafi verið 
taugatrekkjandi að mæta fyrsta 
daginn í vinnuna vitandi að hún 
ætti eftir að leika á móti tveim-
ur af þekktari leikurum landsins 
svarar hún því neitandi. „Maður 
spáir lítið í það því þetta er bara 
vinnan manns, svo eru þeir báðir 
svo yndislegir að maður er fljót-
ur að verða afslappaður í návist 
þeirra. Ætli þetta sé ekki eins og 
að vinna inni á Alþingi, þá gengur 
maður líklega ekki um og hugs-
ar; „Guð minn góður, þarna er 
Steingrímur J!“

Starf leikara er þó ólíkt starfi 
flestra og þurfti Lilja til að mynda 
að kyssa mótleikara sína strax 
fyrsta tökudaginn á Reykjavík 
Rotterdam. „Við vorum að taka 
upp „flash back“ senur, sem voru 
allar klipptar úr, og ég þurfti að 
kyssa bæði Ingvar E. og Baltasar 
Kormák og ég viðurkenni að það 
var skrítið að byrja fyrsta dag-
inn á þennan hátt. En svo verð-
ur þetta fljótt eðlilegur hluti af 
starfinu.“

Kærasti Lilju heitir Ólafur 
Gauti Guðmundsson og starfar 
sem hugbúnaðarverkfræðingur 
og segir Lilja að það þurfi að ríkja 
mikill skilningur og traust á milli 
pars þegar annar aðilinn neyðist 
til að kyssa samstarfsfélaga sína 
í vinnunni. „Ég hef rætt þessi 
mál við samstarfsfélaga mína og 
þetta er alltaf viðkvæmt, jafnvel 
þótt makinn sé líka leikari. Maður 

Kossaflens fyrsta 
vinnudaginn

Sjálfstæð Lilja Nótt Þórarinsdóttir hefur 
komið víða við á stuttum leikferli. Hún 
fór með hlutverk Snæfríðar Íslandssólar 
í Þjóðleikhúsinu en starfar nú sjálfstætt 
með leikhópnum Suðsuðvestur.

verður bara að ræða þessa hluti 
og sýna makanum tillitssemi.“

GAT EKKI AFÞAKKAÐ 
HLUTVERK SNÆFRÍÐAR
Lilja útskrifaðist úr Leiklistarskól-
anum árið 2009 og bauðst henni 
vinna bæði hjá Þjóðleikhúsinu 
og Borgarleikhúsinu skömmu 
eftir útskriftina. Hún segist hafa 
verið tvístígandi með að velja á 
milli en þegar henni bauðst hlut-
verk Snæfríðar í Íslandsklukk-
unni gat hún ekki afþakkað. „Ég 
held það séu fáar íslenskar leik-
konur sem myndu segja nei við 
því hlutverki.“

Hún viðurkennir að tilboðið hafi 
komið flatt upp á hana enda var 
hún nýútskrifuð og hlutverkið 
krefjandi. „Þetta var mikil pressa 
en Benedikt (Erlingsson) er alveg 
einstakur leikstjóri og passaði 
vel upp á mig. Hann treysti mér 
fullkomlega og skapaði jákvætt 
og gott vinnuumhverfi fyrir leik-
arana. Það sem mér þótti erf-
iðast við hlutverkið var vitneskj-
an um að allir hafa sína skoðun á 

Snæfríði og að ég gæti aldrei upp-
fyllt kröfur allra. En ef þú reynir 
að þóknast öllum verður persón-
an hvorki fugl né fiskur og þá ertu 
búinn að skjóta þig í fótinn.“

SJÁLFSTÆÐIÐ 
SKEMMTILEGT
Lilja er einn af stofnendum og 
meðlimum leikhópsins Suðsuð-
vestur sem sýnir verkið Eftir lokin 
í Tjarnabíói, en sýningum lýkur í 
byrjun desember. Verkið er eftir 
Dennis Kelly og segir frá tveimur 
vinnufélögum. Þau eru innilok-
uð í sprengjubyrgi eftir sprengju-
árás. Saman reyna þau að þrauka 
í gegnum hörmungarnar og hvort 
annað á meðan þau hírast inni-
lokuð í byrginu. Leikstjóri verks-
ins er Stefán Hallur Stefánsson og 
leikur Sveinn Ólafur Gunnarsson 
á móti Lilju. „Verkið er spennu-
verk og við Sveinn erum tvö ein á 
sviðinu allan tímann. Áhorfendur 
sitja allt í kringum okkur þannig 
að það ríkir mikil nánd milli okkar 
og þeirra sem mér finnst mjög 
krefjandi.“
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Kynningarblað
Kjólar
Yfirhafnir
Fylgihlutir
Skart
Góð þjónusta
Sanngjarnt verð

Við erum með alveg ótrúlega 
breitt og vandað vöruúrval 
á góðu verði og leggjum 

áherslu á persónulega þjónustu. 
Því er kannski ekki skrítið að hópur 
fastakúnna fari ört stækkandi. Svo er 
líka altalað hversu skemmtilegt er að 
kíkja í heimsókn,“ segir Jóna Lárus-
dóttir, betur þekkt sem Jóna Lár, létt 
í bragði um verslun sína Soho Market 
á Grensásvegi 8 sem hefur verið rekin 
við góðar undirtektir í þrjú ár.

Að sögn Jónu er Soho Market 
tískuvöruverslun sem sérhæfir sig 
í sölu á fatnaði fyrir konur á öllum 
aldri, jafnt stórar sem smáar, og 
fylgihlutum. Verslunin var upp-
haflega til húsa á Grensásvegi 16 

en vegna sívaxandi aðsóknar sá 
Jóna sér ekki annað fært en að flytja 
hana í stærra rými. Fyrir valinu varð 
Grensásvegur 8 sem hún segir í alla 
staði hentugra húsnæði. 

„Fyrir utan að það er stærra og 
bjartara þá eru viðskiptavinir okkur 
þakklátir fyrir betra aðgengi; hér eru 
bílastæði beint fyrir framan og aftan 
húsnæðið og strætóstoppistöð fyrir 
utan. Að sama skapi segjast marg-
ir ekki hafa vitað áður af verslun-
inni sem sést nú betur frá götunni 
og voru miður sín yfir að hafa ekki 
vitað af okkur þar sem við vorum 
inni í porti. Þetta hafi verið best 
geymda leyndarmálið á Grensás-
vegi. Þannig kom Soho Market úr 

felum,“ segir Jóna hlæjandi og getur 
þess að eins njóti vörurnar sín betur 
í nýja húsnæðinu.

Jóna segir heiti búðarinnar hafa 
valdið vissum misskilningi gegn-
um tíðina. Margir telji að um ein-
hvers konar markað sé að ræða en 
reyndin sé sú að heitið vísi í Soho 
í London og New York sem flest-
ar konur þekki af góðu. „Þangað 
förum við konur oft til dæmis ef 
við ætlum að kaupa okkur það nýj-
asta í skarti, töskum og fatnaði. Í 
takt við það selur Soho Market allt 
það nýjasta frá Bandaríkjunum, 
kjóla, yfirhafnir, boli, peysur, legg-
ings, aðhalds- og undirfatnað, tösk-
ur og skart,“ bendir hún á og bætir 

við að eins fáist í búðinni tækifæris-
gjafir, svo sem tertuspaðar, snyrti-
vörur og fleira. „Þannig að við 
erum kannski ekki alveg dæmigerð 
tískuvöruverslun.“

Þá segir Jóna gott vöruverð ekki 
skemma fyrir. „Konum, sem hafa 
verið að versla erlendis, kemur 
mjög á óvart að hér eru vörurnar á 
sama verði eða ódýrari,“ segir hún.

Soho Market er opið virka daga 
klukkan 12-18, til 19 á föstudögum 
og 12-17 á laugardögum. Jóna segir 
fyrirtæki og hópa velkomna í heim-
sókn á kvöldin, hægt sé að hringja 
í 553-7300 og panta tíma en und-
anfarið hafi margir vinkonuhópar 
nýtt sér það og gert sér glaðan dag.

Soho Market kemur úr felum
Soho Market á Grensásvegi 8 er tískuvöruverslun sem sérhæfir sig í sölu á fatnaði og fylgihlutum fyrir konur á öllum 
aldri. Í versluninni er áhersla lögð á fjölbreytt vöruúrval, sanngjarnt verð, persónulegt viðmót og úrvals þjónustu. 

Að sögn Jónu Lár er Soho Market tískuvöruverslun sem sérhæfir sig í sölu á fatnaði fyrir konur á öllum aldri, fylgihlutum og tækifæris-
gjöfum. MYND/GVA Fjölbreytt vöruúrval kemur mörgum á óvart.

GOTT VERÐ

Brjóstahaldarar
Svokallaðir „2 size up“ brjósta-
haldarar hafa notið mikilla vinsælda 
í Soho Market að undanförnu, en 
þeir kosta aðeins 1.990 krónur.

Gott aðhald
Aðhaldsfatnaður hefur verið 
vinsæll; blúnduaðhaldsbolir á 
3.450 krónur, aðhaldsbuxur 
sem minnka ummálið um eina og 
hálfa stærð á 2.990 krónur, heilir 
gallar 3.990. Líka má nefna buxur 
með rassfyllingu á 2.990 krónur.

Armbönd
Einföld stálarmbönd með sirkon-
steinum hafa einnig verið eftirsótt 
en þau fást einföld, tvöföld, þreföld 
og fjórföld, á verðbilinu 1.990 og 
upp í 4.990 krónur.

Bolir
Blúndubolir hafa slegið í gegn 
enda á aðeins 2.990 krónur.

Jóga- og íþróttafatnaður
Loks má nefna jóga- og íþrótta-
fatnað: Jógabuxur frá 2.690-
2.990 krónur. Íþróttatoppar frá 
1.250-1.450 krónur. Lang-
ermabolir á 1.990 krónur og alls 
kyns gerðir af bolum; hlýrabolir, 
afabolir og teygjutoppar.
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Verslunin SIX hefur mikið 
aðdráttarafl, enda afskap-
lega skemmtileg skart-

gripaverslun fyrir ungar konur 
og karla auk þess sem hún býður 
upp á ýmsa skemmtilega fylgi-
hluti. „Við höfum fengið gríðar-
lega góðar viðtökur enda bjóðum 
við upp á gott vöruúrval á góðu 
verði,“ segir Laufey Stefánsdóttir, 
eigandi verslananna. „SIX er með 
tískuskartgripi fyrir öll tækifæri, 
hálsmen, eyrnalokka og armbönd 

sem henta við ýmis tækifæri. Við 
erum bæði með í fínni kantinum 
og eins grófari. Í vetur hefur mikið 
verið um gróf hálsmen sem passa 
til dæmis við grófar peysur og svo 
armbönd sem höfð eru nokkur á 
úlnliðnum og gjarnan litrík eins 
og karrígul og fjólublá. Þá hafa 
tískuúrin okkar verið geysilega 
vinsæl en þau eru vafin þannig 
að ólin fari í tvo hringi kringum 
úlnliðinn, eins og armband.“

Laufey segir margt af því sem 

fæst í SIX tilvalið í jólapakkann. 
„Bæði er um skemmtilegar vörur 
að ræða og gott verð. Við erum til 
dæmis með skartgripatré í þrem-
ur litum, í svörtu, hvítu og gylltu, 
á aðeins 1.595 krónur. Þá má nefna 
aðra góða gjöf sem er þrír eyrna-
lokkar á spjaldi á aðeins 795 krón-
ur, bara svo eitthvað sé nefnt,“ 
segir hún og brosir. Laufey segir 
skartgripina í versluninni ekki 
síður fyrir karlmenn. „Þeir kaupa 
helst silfurskart og leður og hafa 

mjög ákveðnar skoðanir á því 
sem þeir vilja; meðal þess 
eru hálsmen, armbönd, 
hringir og eyrnalokkar.“

Þá má ekki gleyma 
öðrum f ylgihlutum í 
versluninni eins og húfum, 
treflum, treflahringjum og 
fleiru. „Þar er mikið um jarð-
liti og ferskju en fyrir jólin er 
líka að finna dálítið af pallí-
ettum. Þessir fylgihlutir eru líka 
tilvaldir í jólapakkann.“  

Skart og fylgihlutir við öll tækifæri
Verslunin SIX opnaði á dögunum sína aðra verslun á annarri hæð í Kringlunni. Áður hafði SIX opnað í fyrra á fyrstu hæð í Smáralind, en búðirnar eru 
hluti af þýskri keðju sem er með 400 verslanir í 26 löndum. SIX er eitt mest vaxandi fyrirtæki í sölu tískufylgihluta í heiminum í dag.

Vöruúrvalið er fjölbreytt og verðið gott.SIX hefur hlotið góðar viðtökur, en búðirnar eru hluti af þýskri keðju sem sérhæfir sig meðal annars í sölu tískifylgihluta. MYND/VILHELM

Tíska n í vet u r er mjög 
skemmt ileg, bæði f y r ir 
konur og karlmenn. Hún er 

dálítið sígild en samt mjög kyn-
þokkafull,“ segir Sara Kristín Sig-
urkarlsdóttir, verslunarstjóri Org-
inal í Smáralind. „Kanínuvesti 
og önnur loðvesti koma heit inn í 
dömutískuna og svo er það leðr-
ið sem er ríkjandi. Leðrið kemur í 
buxum, stuttbuxum og pilsum og 
oft er fatnaður skreyttur með leður-
bótum eins og til dæmis á peysum. 
Gull- og silfurlitir eru alltaf dálítið 
áberandi fyrir jólin, bæði í bolum, 
peysum og kjólum og eins blúnd-
ur. Þá hafa gagnsæ efni hafa verið 
vinsæl og siffon í bolum og skyrt-
um. Sokkabuxur hafa slegið í gegn 
í vetur, í öllum regnbogans litum,“ 
segir Sara, sem lýsir tískunni sem 
töff en klæðilegri. „Loðvesti spila 
á móti efnisminni flíkum sem og 
leðrið. Það er einnig pínulítill rokk-
bragur á tískunni í vetur.“

Slaufukarlar
Karlmennirnir verða ekki út undan 
í Orginal. „Það eru ýmsar nýjungar 
hjá þeim líka þótt tískan taki sjald-
an eins miklum kúvendingum hjá 
þeim og hjá konunum. Slaufurn-
ar eru að ryðja bindunum úr vegi, 
svona hægt og rólega,“ segir Sara og 
brosir. „Kaðlapeysur eru mjög vin-
sælar, sem og peysur með olnboga-
bót, hvort sem hún er úr leðri eða 

rúskinni. Brúni liturinn sem hefur 
verið áberandi verður það áfram í 
vetur en sá mosagræni hefur einn-
ig verið að koma sterkur inn. Skyrt-
urnar eru í þessum litatónum og 
fleiri. Skórnir eru uppháir og reim-
aðir, sem er mjög töff við þessa tísku. 

En hvað varðar jakkaföt þá er 
meira um klæðilega blazer-
jakka og snyrtilega skó við. 
Og svona í lokin þá er rétt 
að nefna að við erum 
nýbúin að taka Blend-
merkið vinsæla inn.“

Kynþokkafull loðvesti og leður
Hátískan er einstök og hana er ekki langt að sækja. Á annarri hæð Smáralindar í versluninni Orginal liggur hún í hillum og hangir á slám og bíður 
viðskiptavina. Sara Kristín Sigurkarlsdótir er verslunarstjóri Orginal og veit hvað ber hæst í dömu- og herrafatnaði í vetur.

„Hún er dálítið sígild en samt mjög kynþokkafull,“segir Sara Kristín Sigurkarlsdóttir, 
verslunarstjóri Orginal, um dömu- og herratískuna í vetur. Að hennar sögn eru 
loðvesti og leður á meðal þess sem er að koma sterkt inn.
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Við erum með fatnað í stærðum 36-52 
og leggjum mikið upp úr góðri og ein-
lægri þjónustu. Hjá Hrafnhildi bjóðum 

við upp á vandaða spariskó frá austurríska 
framleiðandanum Högl. Þetta eru klassísk-
ir og sérlega þægilegir leðurskór með stöð-

ugum hæl. Kjólarnir eru vinsælir þegar 
hátíðarnar ganga í garð. Úrvalið er 

mikið, enda sinnum við breið-
um hópi kvenna á öllum 

aldri,“ segir Ása 
Björk A nt-

oníus-

dóttir, framkvæmdastjóri Hjá Hrafnhildi. Hún 
getur þess að perlur, pallíettur og steinar séu 
áberandi í kringum jólin.

„Í vetur höfum við verið með mikið af falleg-
um bólerójökkum í ýmsum útfærslum, efnum 
og litum, svo sem silki og leðri. Bólerójakkarnir 
fara vel við ermalausa kjóla og er fín lausn fyrir 
þær konur sem ekki vilja vera berhandleggja,“ 
segir Ása.

„Eins eigum við margar gerðir af þunnum 
gegnsæjum bolum sem henta vel undir erma-
lausan fatnað, en slíkur bolur er góður grunnur 
í fataskápinn. Fyrir þær konur sem vilja síður 
klæðast kjól erum við með annan hátíðarfatn-

að í úrvali. Þess má geta að peys-
u r n a r ok k a r 

hafa verið vin-
sæl jólagjöf í 
gegnum árin,“ 

segir hún.

Úrvalið er mikið í versluninni Hjá Hrafnhildi, Engjateigi 5, enda sinnir verslunin breiðum hópi kvenna á 
öllum aldri. MYND/GVA

Í búðinni fæst vandaður og klassískur sparifatnaður frá þekktum þýskum og dönskum vörumerkjum.  

Tuzzi-merkið sjálft er þýskt en auk þess 
má finna úrval af vörum frá öðrum 
dönskum og þýskum framleiðendum. 

Má þar helst nefna Dranella-merkið sem 
hefur rækilega slegið í gegn. Þeir eru 
með frábær buxnasnið úr góðum 
efnum,“ segir Ása Björk Antoníus-
dóttir framkvæmdastjóri.

„Við erum með fatastærðir 
frá 34-46 og leggjum áherslu 
á kvenleg og klæðileg snið en 
jafnframt fatnað sem fylgir 
nýjustu tískustraumum. 
Í vetur hef ur 
leður og loð-
s k i n n ver ið 

áberandi. Loðskinnsvesti hafa verið mjög 
vinsæl og verða eflaust vinsæl jólagjöf. 
Kamelbrúni liturinn hefur verið áberandi 

og dýramynstur eiga upp á 
pallborðið.“

Ása segir að nú þegar há-
tíðin nálgast fái Tuzzi líka 
reglulega nýjar sending-
ar af fallegum kjólum og 
öðrum sparifatnaði. 

„Þá hafa klútar verið 
vinsælir og eru sniðugir í 
jólapakkann en nýr klútur 

getur gert mikið fyrir eldri 
f líkur og breytt heildar-
svipnum mikið.“  Tuzzi var opnuð í Kringlunni í fyrra.

Ása segir að nú þegar hátíðin nálgast fái Tuzzi reglulega nýjar sendingar af fallegum kjólum og 
öðrum sparifatnaði. MYND/GVA

Töff fatnaður og 
klæðileg snið
Verslunin Tuzzi opnaði í Kringlunni í apríl 2010 og hefur vakið mikla 
athygli fyrir frábærar buxur og flotta skó!

Fallegir hátíðarkjólar og 
bólerójakkar úr leðri
Verslunin Hjá Hrafnhildi er með gríðarlega breitt úrval af vönduðum og 
klassískum sparifatnaði frá þekktum þýskum og dönskum vörumerkjum.
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NÝTT
VISATÍMABIL

RÉTTU SOKKARNIR VIÐ JAKKAFÖTIN
Sérstakar reglur gilda þegar pöruð eru saman jakkaföt og sokkar. Meginreglan er sú að 
sokkarnir eiga að passa við jakkafötin en ekki skóna. Þannig á að vera í dökkbláum sokkum 
við dökkblá jakkaföt þó að skórnir séu svartir. Með þessu virðist fóturinn lengri auk þess sem 
minna ber á því ef buxurnar eru aðeins of stuttar. 
Sokkarnir þurfa þó ekki alltaf að vera alveg eins og buxurnar. Þeir mega líka vera örlítið 
dekkri en þær. Ef valdir eru mynstraðir sokkar ætti grunnlitur þeirra að passa við litinn á 
jakkafötunum. Ef ekki reynist mögulegt að finna sokka sem passa við lit jakkafatanna ætti að 
miða við að hafa þá í sama lit og skóna. 
Ljósir sokkar eru í lagi við ljós jakkaföt en eru algert tabú við dekkri jakkaföt. Ekki þarf að taka 
fram að hvítir sportsokkar eru hreint og beint bannaðir við allar gerðir jakkafata.
Ekki er gott að vera í of lágum sokkum. Helst ættu þeir að ná upp á miðja kálfa ef ekki bara 
upp að hnésbótum. Þannig myndast ekki óþægilegt gap þegar buxnaskálmin kippist upp 
þegar setið er. 

STJARNA EINS OG TAYLOR
Ef maður er í vandræðum með 
velja jólakjólinn er kjörið að 
finna vefsíður með myndum af 
gömlum Hollywood-stjörnum 
og skoða stíl þeirra. Tíska sjötta 
áratugarins nýtur mikilla vinsælda 
um þessar mundir og fáar konur 
skutu Elizabeth Taylor ref fyrir 
rass í klæðaburði á þeim tíma. 
Hér er hún í jólamyndatöku fyrir 
tímaritið Life upp úr 1950 og allar 
konur ættu að verða stjörnur um 
jólin í svona kjól eða öðrum álíka. 
Myndina og aðrar í svipuðum dúr 
er að finna á vefsíðunni life.com.

NÝ SNYRTIMENNSKA
Snemma á nítjándu öldinni 
kom breski spjátrungurinn Beau 
Brummell fram með alveg nýjan 
stíl í klæðaburði sem fljótlega 
náði vinsældum hjá öðrum 
spjátrungum um alla Evrópu. 
Klæðnaðurinn samanstóð af 
velsniðnum jakka við buxur og 
vesti úr sama efni og fagurlega 
bundið hálstau setti punktinn yfir 
i-ið. Fötin voru í dökkum litum 
og voru mikil breyting frá þeim 
skrautlega fatnaði sem tískan 
hafði krafist fram að því. Jakkaföt-
in voru komin fram á sjónarsviðið 
og hafa lifað góðu lífi síðan.

Þess má geta að Brummell kom 
einnig fram með fleiri tísku-
nýjungar sem þóttu byltingar-
kenndar á þeim tíma, til dæmis 
þá kröfu að til að teljast snyrti-
legir þyrftu karlmenn að baða sig 
reglulega í heitu vatni. 
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HEINEKEN STAR PARTY 
Á CAFÉ OLIVER

LAUGARDAGINN 19. NÓVEMBER

GEFUR TÓNINN

Agent Fresco verða á útopnu 
og þér er boðið í veisluna. 

Lilja viðurkennir að sjálf sé hún 
haldin mikilli innilokunarkennd 
og forðast að nota lyftur eins og 
hún mögulega getur. Hún notaði 
þessa hræðslu sína við persónu-
sköpunina og segist ánægð með 
að hún hafi loks komið til góða. 
„Það er ýmislegt sem gerist hjá 
fólki þegar það situr fast inni í 
svona lokuðu rými, það er einhver 
óstjórn sem tekur yfir.“

Lilja segir mikið frelsi fylgja 
því að vera sjálfstætt starfandi 
og geta sjálfur haft áhrif á leik-
ritavalið. Hún segir hópinn vera 
búinn að gera Tjarnabíó að sínum 
„lókal“ og ætla þau að taka næsta 
ár með trompi. „Við rekum hóp-
inn á styrkjum og erum nú á 
fullu að leita styrktaraðila fyrir 
næsta ár. Við Stefán Hallur erum 
byrjuð að lesa ný verk til að 
setja upp, ætli hann leikstýri því 
ekki líka nú þegar hann er kom-
inn með blóðbragðið í munninn. 
Mér finnst aftur á móti enn þá 
of skemmtilegt að leika þannig 
að ég held því áfram,“ segir hún 
að lokum.
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Ég sem Ólivía greifynja í Þrettándakvöldi sem 

var lokasýning Nemendaleikhússins og unnin í 

samstarfi við Þjóðleikhúsið.
Úr leikritinu Eftir lokin.

Úr fyrsta menntaskólaleikritinu mínu. 
Verkið hét Ég vil auðga mitt land og var 
sett upp hjá ML í leikstjórn Brynju Ben 
heitinnar.
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Hversu lengi hefur þú búið í borginni?  Í 11 ár.

Hver er helsti kosturinn við borgina?  
Fólkið og menningin er besti kosturinn 
við borgina. Svo er miðborgin frekar lítil 
og maður getur gengið út um allt.

Af hverju fluttir þú þangað?  Ég er 
hálf írsk og hálf íslensk, pabbi minn er frá 
Dublin. Ég eyddi nær öllum sumrum mínum 
hérna á Írlandi þegar ég var yngri og langaði alltaf 
að prófa að búa hérna. Sumarið 1999 varð ég ást-
fangin af strák þegar ég var í tveggja vikna sum-
arfríi í borginni. Nokkrum mánuðum seinna flutti 
ég til Dublin og fór í þriggja ára BA-nám í ljós-
myndun. Fyrir fimm árum giftum við okkur (ég og 
írski strákurinn) og eignuðumst lítinn strák í vor.

Ef þú mættir taka einn hlut með þér 
aftur heim til Íslands, hvað væri það? 
 Vingjarnleikann í fólkinu og Guinness!

Hvað er það fyrsta sem þú gerir á morgn-
ana þegar þú vaknar?   Kúri með litla krúttinu 
mínu.

Hvaða stað í borginni er nauðsynlegt fyrir 
ferðamenn að skoða?  The Iveagh Gardens 

sem er hulinn garður í hjarta borgarinnar og alla 
gömlu-karla pöbbana sem eru alveg sér á báti.

Í einni setningu, hvernig mundir þú lýsa þjóð-
inni?  Írar eru sérstaklega vinalegir og hjálplegir, 
þeim finnst gaman að skemmta sér og lifa lífinu, en 
kvarta þessi lifandis ósköp þess á milli.

Dagur í lífi Íslendings Giita Hammond 31 árs ljósmyndari og ljósmyndakennari

Fjölskyldan Litla fjölskyldan fyrir utan húsið okkar með Evan 
nýfæddan.

Ungbarnajóga Baby yoga í hádeginu með brjóstgjafahópnum mínum. Kvöldkennsla Ljósmyndakennsla með bekknum mínum að kvöldi til. Leyndur garður Stytta í Iveagh-garðinum.

Teverslun Kaupi mér Maté-te í Wall & Keogh tehúsi.
Morgunstund Byrja morguninn með cappuccino á Coffee To Get Her á The Bernard 
Shaw, með manninum mínum Joss og litla stráknum mínum Evan Þór.

HULDIR GARÐAR 
OG VINALEGT FÓLK

Dublin

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ



FULLKOMIN FLAUELSÁFERÐ, RÍKULEGUR RAKAGJAFI

Nýi farðinn frá SENSAI, FLUID FINISH LASTING VELVET, bætir dyggilega rakabúskap
húðarinnar á sama augnabliki og hann sveipar hana hálfmattri flauelsáferð.

Á einstakan hátt hefur SENSAI tekist að blanda saman einstökum innihaldsefnum, rakagefandi, 
möttu púðri og kristalstæru vatni úr uppsprettum sem er að finna við rætur fjallsins Fuji. Þessi efni eru 

aðaluppistaðan í nýja fljótandi farðanum frá SENSAI sem er afar auðveldur í notkun 
og helst lengi fallegur á húðinni. Fullkomin, hálfmött flauelsáferð og einstaklega 
rakagefandi efni laða fram frísklegt og fallegt útlit og veita sannkallaða vellíðan.

KANEBO DAGAR Í LYFJU Lágmúla og Smáratorgi
föstudaginn 18. og laugardaginn 19. nóvember.
Sérfræðingur veitir faglega ráðgjöf og kynnir það 
nýjasta frá Sensai. Falleg gjöf fylgir þegar keypt er fyrir
6.900 kr. eða meira.

Sensai frá Kanebo fæst eingöngu í verslunum Lyfju Lágmúla 
og Smáratorgi (opið til miðnættis).



Chello fæst í flestum apótekum,  Fjarðarkaupum og í Heilsuhúsinu

prentun.is

Chello hjálpaði mér 
út úr svitakófi og 
svefnerfiðleikum
Kolbrún Ósk er 43 ára þriggja barna móðir. „Sumarið 2009 fór ég að 
finna fyrir miklu svitakófi og svefnerfiðleikum. Þegar ég hafði ekki haft 
blæðingar í tvo mánuði ákvað ég að fara til læknis, sem sendi mig í 
blóðprufu til að athuga hvort ég væri komin á breytingaraldur. Ekki datt 
mér í hug að það væri mögulegt þar sem ég er rétt rúmlega fertug. Sú 
var þó niðurstaðan og kynnti þá læknirinn fyrir mér hormónagjöf. Ég var 
frekar treg til þess en farin að sofa mjög illa og leið ekki vel andlega eða 
líkamlega. Læknirinn taldi mig á að prufa hormón þar sem einkennin 
voru farin að skerða lífsgæði mín“. 

Hormónarnir hentuðu mér ekki 
„Um tveimur árum áður eða 2007 tók ég þátt í rannsókn á vegum Erfðar-
greiningar v/ beinþynningar og var mér tjáð að beinþynning væri á 
byrjunarstigi í mjöðm. Þegar ég hafði svo tekið hormón sem viðhéldu 
blæðingum í eitt ár, fór að bera á óreglulegum blæðingum og leitaði ég 
þá til heimilislæknis sem ráðlagði mér að fara til kvensjúkdómalæknis. 
Eftir rannsóknir var niðurstaðan að mikil þykknun hafði orðið á slímhimnu 
í leginu og varð ég því að hætta á hormónum“. 

Prófaði  nokkur náttúruleg fæðubótaefni 
„Mjög fljótlega byrjuðu svitakófin aftur ásamt því að ég fann fyrir almennri 
vanlíðan og svefnerfiðleikum. Ég prófaði tvenn náttúruleg fæðu-
bótaefni en þau virkuðu ekki sem skyldi“.

 Chello virkaði á rúmri viku!
„Svo sá ég auglýsingu í apóteki og umfjöllun um Chello náttúrulega 
fæðubótaefnið á facebook og ákvað að ekki sakaði að reyna. Þegar ég 
fór að kaupa efnið var mér bent á að taka Chello í bláum umbúðum 
m/viðbættu D - vítamíni ásamt því að taka omega- 3. Ég las á umbúð-
unum að taka ætti tvær töflur í tvær til fjórar vikur til að byrja með sem 
ég og gerði. Ekki var liðin nema rúm vika þegar ég fór að finna mikinn 
mun, ég finn ekki lengur fyrir svitakófi og sef vel. Ég mæli sko hiklaust 
með Chello þetta efni hefur reynst mér meiriháttar vel og hvet ég allar 
konur að prófa þessa náttúrulegu leið sem finna fyrir breytingaskeið-
kvillum“ segir Kolbrún að lokum.
Kolbrún Ósk Albertsdóttir

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf

Mikilvægt er að annast sig vel allt lífið og þá 
sérstaklega þegar kemur að þeim tímamót-
um þegar breytingar verða á hormónakerfi 
kvenna. Gott er að huga að hreyfingu og 
hollu mataræði. Afar nauðsynlegt er að neyta 
nægilegs kalks með D-vítamíni fyrir beinin. 

Chello Classic - Fyrir allar konur.
Gott við mildum einkennum af svita-og 
hitakófi . Inniheldur ekki soja heldur mikið af 
plöntuþykkni úr kínversku plöntunni dong 
quai sem hefur verið notuð í mörg ár gegn 
hita-og svitakófi. Inniheldur einnig rauðsmára, 
vallhumal, kamillu og mjólkurþystil.

Chello Forte - Yfir fimmtugt 
Gott við miklu svita-og hitakófi . Inniheldur 
ríkulegan skammt af plöntu kjörnum og soja 
þykkni sem hefur sýnt sig að virka vel á svita- 
og hitakóf. Chello Forte inniheldur einnig 
rauðsmára og salviu sem hefur verið notað í 
mörg ár af konum á breytingarskeiðinu 
með frábærum árangri.

Chello Forte+D vítamín - Undir fimmtugu 
Gott við miklu svita-og hitakófi . Inniheldur 
sömu efni og rauða Chello en er með 
viðbættu D vítamíni sem styrkir beinin sem 
er mikilvægt fyrir konur sem byrja snemma á 
breytingarskeiðinu.

Náttúruleg lausn á 
breytingarskeiðinu

Ertu A- eða B-manneskja? 
Er A-manneskja.

Hvaða bók ertu að lesa 
um þessar mundir? Ég var 

að byrja á bók sem heitir 
Lesarinn eftir Bernhard 
Schlink.

Ef ég byggi ekki í 
Reykjavík, byggi ég í: 
London. 

Hver eru nýj-
ustu kaupin? 
Ég keypti mér 
ótrúlega falleg-
an kjól í 
Spúútnik.

Hvað 
dreymir þig um að 
eignast? Mig dreym-
ir um skó frá Acne um 
þessar mundir.

Hvaða lag kemur 
þér í gott skap? 
Það er lagið Reck-
less With Your Love 
með Azari & III. 

Einn hlutur sem þú 
vissir ekki um mig? 
Ég bursta tennurnar 
alltaf með rafmagns-
tannbursta.

Uppáhaldsdrykkur-
inn? Pepsi Max.

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 18. NÓVEMBER 2011

YFIRHEYRSLAN
Kristjana Sæunn Ólafsdótt-
ir, Norður landameistari í 

hópfimleikum með 
Gerplu.

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

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

föstudagur
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA RAV4 8-2003 EK.128Þ SJÁFSSK 
V-1250Þ RAÐNÚMER.250050

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx 38” 8 
manna. Árgerð 2008, ekinn 46 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.950.000. 
Rnr.130913. uppl. í síma 570-5220 
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

VW Golf Trendline 6 (Nyja lagið) 
06/2009 ek 54 þ.km Sjálfskiptur, flottur 
bíll sem vert er að skoða ! verð 2650 
þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Jeep Grand Cherokee CRD Limited 
Árgerð 9/2008, ekinn 55þ.km. 
Stórglæsilegur bíll í alla staði! Einn 
með öllu! Verð 6.890.000kr. Raðnúmer 
152539. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

MMC Pajero sport gls turbo. Árgerð 
2000, ekinn 214 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1090.000. TILBOÐ 790.000, VEL 
MEÐ FARINN, uppl í s. 567-4000

VW Passat highline turbo. Árgerð 2006, 
ekinn 105 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.690.000. EINN SÁ FLOTTASTI, uppl í 
s. 567-4000

M.BENZ C 240 spt 4 matic. Árg. 2003, 
ek. 175 Þ.Km sjálfskiptur. leður, Verð 
2.490.000. GOTT STAÐGREIÐSLUVERÐ. 
er á staðnum. uppl í s. 567-4000

SUBARU Legacy luxury. Árgerð 2007, 
ek. 75 Þ.KM, sjálfskiptur. leður, 
17”álfelgur, MJÖG FLOTTUR BÍLL, er 
á staðnum Verð 3.190.000. TILBOÐ 
2.650.000, uppl í s. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.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

Skipti á íbúð og bíl.
Óska eftir jeppa árgerð 07 eða nýrri, 
helst 7 manna díesel, í skiptum fyrir 
53 fm íbúð í Hveragerði. Verðhugmynd 
8-10 mkr. Milligjöf staðgreidd. Frekari 
upplýsingar gefur Stefán í síma 586-
1414.

VW Passat 1.6 Árgerð 9/2001, ekinn 
aðeins 70þ.km, bsk. Fallegur bíll sem er 
á staðnum! Verð 890.000kr. Raðnúmer 
131883. Sjá nánar á www.stora.is

Nissan Patrol Elegance Árgerð 11/2006, 
ekinn 104þ.km, ssk, leður, lúga, 7 
manna. Gott eintak! Verð 4.390.000kr. 
Raðnúmer 131782. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Rauður litur sést vel
Sjálfskiptur!!! NISSAN Micra visia. 
Árgerð 2008, ekinn aðeins 59þ.km. 
Flott eintak! sjálfskiptur. Verð 1.490þ. 
Rnr.100033. Er á staðnum - BÍLAPRÍS

Bílaprís
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 575 1010
Opið virka daga 10-18 og 

laug. 12-16
http://www.bilapris.is

SKI-DOO Mxz x racing 600. Árgerð 
2008. Aldrei keppt í braut, en vann 
CARLSBERG SPYRNUNA 2011. Ýmis 
skipti koma til greina. Verð 1.500.000. 
Rnr.103340.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

OPEL Corsa-c 1.4 twinporte. Árgerð 
2005, ekinn 91 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, vetrardekk Verð 890þ 
Rnr.154378. Flottur bíll

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

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

 TOYOTA Land Cruiser 90 VX. Árg7/1997, 
ekinn 214 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 8 
manna, Intercooler, Mjög fallegur bíll 
í góðu standi, Tilboðsverð 1.250.000. 
Rnr.116990. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

STÓR ÚTSALA!
Mmc carisma árg’98 ek 139þ, ssk, 
gott viðhald, góður bíll, v.255þ uppl 
821 9887

Til leigu 25 þús vikan!
HYUNDAI GETZ TIL LEIGU! 5 
dyra,beinskiptur leigist í viku í senn, 
leiguverð 25 þús vikan! bíllinn afhendist 
með fullann tank og í góðu standi og á 
að vera skilað þannig aftur til baka! 
Uppl. s. 691 9374

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.Golf station 2.0. Á götuna 
2004, ek.105þ. Fjórhjóladrifinn, með 
krók,topplúgu,ný dekk,skoðaður 2012. 
Verð áður 1.100 þ. TILBOÐ 730þ. S: 
8566518.

VW Vento 1997
VW Vento GL 1,6. Sparneytinn, 
rúmgóður, ek. 234 þús. Smurbók, 
rafgeymir, tímareim, álfelgur, útvarp, 
CD, góð dekk.Sami eig.11 ár. Skoðaður 
2012. Stgr. 220 þús.Uppl. 820 8283.

VW Jetta sparneytinn, diesel, fæst gegn 
yfirtöku lána. Uppl. Sigrún 8636935.

Benz A150 ek. 76 þús. Árg 05. Verð 
1690 þús. Beinsk. Uppl. í síma 661 
8980.

Ford Fiesta árg. ‘98. Beinsk. Ek. 119 
þús. km. Skoðaður 12. Verð 340 þús. 
S: 868 8565

Patrol árg.’98 ek. 188 þús km.35” 
breyttur. Ýmsir aukahlutir. Vel við 
haldið. S. 8617697

Skoda Octavia 4x4 svartur með 2,0 lítra 
vél. Vel með farinn, k : 155 þús. verð 
1.150.000. hafið samb. 8679357

Til sölu Toyota Corolla 1,6 XLi árgerð 
1997. Bíllinn fékk fulla skoðun í 
júlí 2011. Bíllinn er í topp lagi. Er 
á góðum nelgdum vetrardekkjum og 
fylgja sumardekk. Verð kr. 250 þús. 
Upplýsingar í sími 824-5424

 250-499 þús.

Toppbíll !!!
Peugeot 206, árg ‘00, ekinn aðeins 
101þús, ný skoðaður, nýleg tímareim, 
5 dyra, bsk, góð vetrardekk, góður bíll 
sem eyðir rosalega litlu, Tilboðsverð 
aðeins 390þus stgr, s:659-9696

TOYOTA AVENSIS TILBOÐ 
300 ÞÚS!

TOYOTA AVENSIS árgerð ‘00 
beinskiptur,skoðaður 2012,5 dyra,ásett 
verð 490 TILBOÐ 300 ÞÚS! s.841 8955

6

 - Notaðir bílar - 
Bíldshöfða 10

MITSUBISHI PAJERO 
GLS  3,5 10/2004
ek. 114þús. 5 dyra, ssk. Abs, 

 
Tilboð 2.190 þús. stgr. 

2004

AUDI A-6  2,4 WAGON, 
11/ 2004,

 
Tilboð 2.190 þús. stgr.  

HYUNDAI TRAJET 2,0,  
7MANNA, 01/ 2006,

 
 
 

Tilboð 1.350 þús. stgr. 

MAZDA TRIBUTE  3,0 
LTD 08/2007,

 
Tilboð 2.990 þús. stgr. 

2004

2006

2008

FORD ESCAPE 3,0 LTD, 
08/2007,

-

 
Tilboð 1.590 þús. stgr.

2007

2007

2001

2001

CHEVROLET LACETTI 
CDX  SPORT, 08/2007,
ek.51 þús. 5 dyra, 5 gírar, 

 
Tilboð 1.190 þús. stgr. 

Bílabúð Benna 
Bíldshöfða 10

www.benni.is

Njarðarbraut 9
Reykjanesbæ

www.benni.is 

HONDA CIVIC  1600 LS 
V-TEC S/D 12/2005,

Tilboð 1.150 þús stgr. 

M BENZ  ML- 320. árg. 
2001,

 
Tilboð 1,290 þús. stgr. 

Til sölu

Glæsilegur Honda Accord sedan 
2,4 Executive. Árg.‘08.

Til sölu þetta fallega eintak, árgerð 2008, ekin 42 
þ.km.  Álfelgur, sóllúga, 2,4 ltr.vél, 191 hö, sjálfskiptur, 
leður innrétting, aksturstölva, eyðslugrannur.   
Topp eintak, einn eigandi. Gott verð 2,950.000.-   
Uppl. Í síma: 896 5222.  
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TILBOÐ 290 ÞÚS!!!
TOYOTA COROLLA G6 1600 árg 2001 
ek. 255 þús,6 gíra beinskiptur! topplúga 
cd spoiler ofl.skoðaður 2012, flottur 
bíll! verð 460 þús TILBOÐ 290 þús stgr! 
s.841 8955

Til sölu Kangoo árg,1999 Ek 150þús.
Nýskoðaður. vetrardekk uppl, í síma 
8979252.

Góður Passat til sölu Árg. 1999 ek. 
200000 Ný tímareim Uppl. í 8983450

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á 0-300 þús 
staðgreitt!

 Óska eftir bíl fyrir allt að 300 þús 
staðgreitt!! fólksbíl smábíll eða jeppi 
allt kemur til greina! Má vera bilaður 
tjónaður óskoðaður eða bara orðin 
sjúskaður! Uppl. s. 691 9374.

 Jeppar

Ford F150 King Ranch 2007 ekinn 
75.000km. 3.590.000, áhvílandi 
2.100.000. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. 
s. 693 5878

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Vinnuvélar

Til sölu 28 tonna beltavél ‘97 ek. ca. 
7400 tíma. S. 892 5309.

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

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 10-14.

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

VW - Skoda - Varahlutir 

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

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accant ‘01, 
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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Bókhald

Bókhald, vsk uppgjör, framtöl, 
ársreikiningar, stofnun á félögum ásamt 
allri almennri lögfræðiþjónustu jafnt 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Vönduð 
og fljót þjónusta á sanngjörnu verði. 
Upplýsingar í síma 6904082 eða á 
netfangið impuestos.assist@gmail.com

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

 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

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

Ástund EPONA

Nýr hnakkur úr smiðju Ástundar

Gæða fatnaður, skór og stígvél frá París.

® Frá 1976

ÁSTUND 35 ÁRA
35

®

da
nc
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hestar
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 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

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

 Nudd

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

 Spádómar

Símaspá 869 4800
Tarot, bein miðlun. Laufey spámiðill. 
Opið frá 20:30

 Rafvirkjun

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Aðventuljósakrossar til sölu, 
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v. 
Áratuga reynsla og gott verð. Endist 
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í 
síma 898 3206.

Bolur á tilboði. Hálsmen 
fylgir

Verð áður 3.990 kr verð nú 2.793 
Margir litir Súpersól Hólmaseli 2 587-
0077 / 567-2077 Erum á facebook

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

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

ÚTSALA
Glæsilegar kristal ljósakrónur, veggljós, 
glös og skartgrypir til sölu. Bohemia 
Kristall, Glæsibær. S:571 2300

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar á 
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. 
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

Billjard borð nr. 13 Tablsports 2000 
sería, m/gylltum ljósum til sölu. Uppl. 
í s. 895 9780

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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

 Heimilistæki

Til sölu ýmsar gerðir af notuðum 
ísskápum og kæliskápum Upp. s. 693 
7141.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

GÁMUR GÁMUR
Vantar 20feta gám, uppl í s. 898 1649

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

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

Kópavogur- vesturbær
Til leigu 250 fermetra 

einbýlishús á besta stað. 5 til 7 
svefnherbergi.

Stutt í allar áttir.
Nánari upplýsingar í síma 

892-0906

Til leigu
2 herbergja íbúð 56 fm, í Lindarhverfi, 
kópvogi rétt hjá Smáralind. leiga 110 
þús.pr mán. Uppl. í s. 897 3317

Reykjavik 105 stúdíó ibúd 30 fm leiga 
86000 a manudi 2 man trygging 
saemi@swipnet.se og 6506600

Hótelíbúðir fullbúnar húsgögnum 
í langtíma eða skammtíma leigu í 
Hafnarfirði. uppl. í s: 899 7004.

1-2 manna herb. í Hfj. Til áramóta. Aðg. 
að baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 
Stutt í Iðnskólann og bónus S. 892 
5309.

Vinnuherbergi 
til leigu 110 RVK

3. vinnuherbergi í sameiginlegu 
skifstofuhúsnæði sem er bifreiðar.
is á góðum stað á hálsinum 110 
RVK, um er að ræða 3 vinnuherb. 
með sameiginlegri kaffiaðstöðu og 
setustofu. Uppl. gefur HALLDÓR S. 899 
7230.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 100fm iðnarhúsnæði að 
Stapahrauni í Hafnarfirði. Uppl. s. 863 
9774

 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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Aðstoðarmanneskja 
fyrir ráðgjafavirk 

fjármálafyrirtæki óskast,
helst 30 ára eða eldri. Hæfni 

í mannlegum samskiptum 
skilyrði, fjölbreytt starfsreynsla 
kostur. Sveijanlegur vinnutími 

möguleiki. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila.

Uppl. s. 824 4535 eða netfang 
bjarnibj@gmail.com

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

Sportbarinn Ölver
Óskum eftir einstakling í ræstingar virka 
daga að morgni. 50% starf. Íslensku 
kunnátta skilyrði. Umsóknir sendist á 
magnus@sportbarinn.is eða í síma 533 
6220.

Sportbarinn Ölver
Getum bætt við okkur duglegum 
og hressum dyravörðum og 
barþjónum. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Lágmarksaldur 20 ára. Uppl. í s. 
533 6220, Magnús eða á magnus@
sportbarinn.is

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur 
Sleðahundaklúbbs 

Íslands
verður haldinn í sal 

Steypustöðvarinnar að 
Malarhöfða 10, laugardaginn 
19. nóvember klukkan 17:00.

Dagskrá og nánari upplýsingar 
er að finna á www.

sledahundar.is 
- allir velkomnir!

 Tilkynningar

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

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar. Engin bið nema 
þegar talað er.

Óska eftir snyrtilegu atvinnuhúsnæði til leigu, 
ca. 150m2 miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Innkeyrsludyr æskilegar.

Upplýsingar Björn 897 0749

Óskast til leigu

Tilkynningar



Fáðu tilboð í heildarviðskiptin hjá söluráðgjafa

FYRIR SKRIFSTOFUNA 
Á EINUM STAÐ

www.penninn.is  |  sími 540 2050  |  pontun@penninn.is

Hafðu samband við Fyrirtækjasvið Pennans í síma 540 2050 eða fyrirspurn@penninn.is. Vertu jafnframt velkomin/n í verslanir 
okkar í Hallarmúla 2-4. Söluráðgjafar Pennans eru fyrirtækjum innanhandar með faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu. 
Nýttu þér þægindin og pantaðu allt fyrir skrifstofuna á einum stað: RITFÖNG - REKSTRARVÖRUR - HÚSGÖGN - KAFFI.

Nánari upplýsingar um vörur og verð á penninn.is

Penninn býður gríðarlega mikið úrval af stórum og smáum gæðavörum 
fyrir skrifstofuna og jafnframt frábæra þjónustu og ráðgjöf varðandi 
rekstrarvörur, húsgögn og skipulag skrifstofunnar á einum og sama staðnum! 
Nýttu þér þægindin og pantaðu allt fyrir skrifstofuna hjá Pennanum.
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ðu allt fyrir skrifstofuna hjá Pennanum.

20%
afsláttur

Medapal skrifborðsstóll

Verð: 129.900 kr. 
Tilboð: 103.920 kr.

l

25%
afsláttur

Dealer skrifborðsstóll

Verð: 24.900 kr. 

Tilboð: 18.675 kr.

20%
afsláttur

Tertio skrifborðsstóll

Verð: 74.900 kr. 
Tilboð: 59.920 kr.

20%
afsláttur

Shape skrifborðsstóll

Verð: 129.900 kr. 
Tilboð: 103.920 kr.

ALLT
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Hrafnhildur Arnardóttir listakona 
fékk afhent hin virtu norrænu textíl-
verðlaun The Nordic Award in Text-
iles 2011 á fimmtudaginn síðastliðinn 
við hátíðlega athöfn í sænsku borginni 
Borås. Hún hlýtur verðlaunin fyrir 
frumleg verk sín úr hári, bæði ekta og 
gervi. „Mér var tilkynnt að ég hefði 
verið útnefnd til verðlaunana fyrir 
ári þegar hringt var í mig á afmæl-
isdaginn minn,“ segir Hrafnhildur 
glaðlega, en hún er nýlega snúin 
aftur til New York þar sem hún býr 
að staðaldri. 

„Í verðlaununum felst að maður 
setur upp textílsýningu í textílsafn-
inu í Borås. Það er mjög flott safn 
enda borgin með mikla textílhefð,“ 
segir Hrafnhildur, sem einnig fékk 
verðlaunaupphæð sem nemur 250.000 
sænskum krónum. Sýning hennar var 
opnuð í safninu sama dag og verðlaun-
in voru afhent. Hrafnhildur segir að 
sér hafi ekki veitt af heilu ári til að 
undirbúa hana. „Ég ákvað að vera 
með stóra sýningu enda rýmið afar 
stórt og mér fannst gaman að geta 
tekist á við það,“ segir Hrafn-
hildur, sem sýndi mörg 
ný verk á sýning-
unni. „Ég einbeitti 
mér að textíl og 
sýndi nokkra 
skúlptúra 
auk þess 
sem ég 
var með 
plánet-
uher-
bergi.“ 
Hún 
sýndi 
einnig 
nokk-
ur fyrri 
verka 
sinna á 
mynd-
bandi, 
meðal ann-
ars gjörninga. 
„Þetta er í fyrsta 
sinn sem vinnings-
hafinn er gjörninga-
listamaður og ég var af því 
tilefni með gjörning hér í Sví-
þjóð á laugardaginn,“ segir 

Hrafnhildur og lýsir því hlæjandi að 
hún hafi þar breytt sér í plánetu.

Gunnar Gunnarsson, sendi-
herra Íslands í Svíþjóð, 

afhenti Hrafnhildi 
verðlaunin við 

hátíðlega athöfn 
í Åhaga, menn-

ingar- og tón-
listarhúsinu 
í Borås, að 
viðstödd-
um fjölda 
gesta. 
Mikið 
var um 
dýrð-
ir þetta 
kvöld, en 
auk verð-
launaaf-

hending-
arinnar 

og hátíðar-
kvöldverð-

ar hélt sin-
fóníuhljómsveit 

Borås  tón lei k a 
með þátttöku sænska 

píanóleikarans Robert Wells. 
„Það var hálf furðulegt að vera 

miðpunktur athyglinnar en þetta var 

skemmtilegt,“ segir Hrafnhildur, 
en sýningin hefur vakið þó nokkra 
athygli. „Ég fór í blaða-, sjónvarps- 
og útvarpsviðtöl,“ segir hún og er 
afar upp með sér að hafa hlotið þessi 
verðlaun. The Nordic Award in Text-
iles eru enda virtustu verðlaun sinnar 
tegundar í Evrópu. 

Móðir okkar, 

Vigdís Einarsdóttir 
áður til heimilis að Fornastekk 11, 
Reykjavík, 

lést laugardaginn 12. nóvember á Hjúkrunarheimilinu 
Mörk. Útför fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 18. nóvember kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Jón Friðberg Hjartarson
Einar Friðberg Hjartarson
Stefán Friðberg Hjartarson
Ævar Sigmar Hjartarson

Þökkum innilega samúð og hlýhug við fráfall systranna

Erlu og Svönu Tryggvadætra
 
Sigríður Svana Pétursdóttir  Ólafur Tryggvi Egilsson
Arndís Erla Pétursdóttir  Snorri Már Egilsson
Tryggvi Pétursson   Guðrún Björg Egilsdóttir 
Katrín Pétursdóttir 
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Bróðir okkar, 

Þorsteinn Guðmundsson 
Auðsstöðum, Hálsasveit, 

lést á Sjúkrahúsi Akraness mánudaginn 7. nóvember. 
Útförin fer fram frá Reykholtskirkju mánudaginn 
21. nóvember kl. 11.
 
Hinrik Guðmundsson
Ingibjörg Guðmundsdóttir
Ásmundur S. Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson
Bjarni Guðmundsson

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 
við andlát og útför okkar ástkæru móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,  

Ingibjargar B. 
Jóhannesdóttur.

 
Sérstakar þakkir  til starfsfólks Öldrunardeildar 
Kristnesspítala fyrir kærleiksríka umönnun, hlýju 
og vinsemd. 
 
Jónína Hallgrímsdóttir 
Heiðbjört Hallgrímsdóttir Ævar Kristinsson 
Kristín Hallgrímsdóttir Þórir Ó. Tryggvason
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, bróðir, 
tengdafaðir og afi,

Árni Magnússon 
skipstjóri, 
Suðurmýri 16, Seltjarnarnesi,

lést á heimili sínu hinn 17. nóvember.
 
Móeiður M. Þorláksdóttir og fjölskylda.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og 
amma, 

Sesselja Júlíana 
Ísleiksdóttir 
Fellsmúla 4, áður Lokastíg 10,

lést á Landspítalanum sunnudaginn 13. nóvember sl. 
Útförin fer fram frá kirkju Óháða safnaðarins 
þriðjudaginn 22. nóvember kl. 14.00.
 
Fanný Gunnarsdóttir, Hörður Gunnarsson
Gunnar Harðarson, Maren Lind Másdóttir.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hlýju og hjálpsemi 
vegna andláts

Árna Þorkelssonar.
Sérstakar þakkir til Valgerðar Sigurðardóttur læknis, 
Heimahlynningu og starfsfólks Líknardeildar fyrir  
einstaka umönnun.
 
Fyrir hönd aðstandenda,
Þorkell S. Árnason Rakel Egilsdóttir

 

Í tilefni af 25 ára afmæli 
Hjálpartækjamiðstöðvar 
Sjúkratrygginga Íslands 
verður opið hús fyrir gesti 
og gangandi að Vínlandsleið 
16 í dag. Kynnt verður saga 
og starfsemi Hjálpartækja-
miðstöðvar í máli og mynd-
um, og gestum gefst kostur 
á að prófa ýmis hjálpartæki, 
eins og þrautabraut fyrir 
hjólastóla, sokkaífæru og 
lyftara. Þá verður set ráðgjöf 
í boði, grillaðar pylsur, gos, 
piparkökur og kaffi.

Á 25 ára tímabili hefur 
starfsemi Hjálpartækja-
miðstöðvar aukist veru-
lega, en hlutverk hennar 
felst aðallega í að annast 
afgreiðslu umsókna um 

styrki vegna hjálpar-
tækja, veita faglega ráð-
gjöf á hjálpartækjum og 
sinna viðgerðarþjónustu. 
Miðstöðin stuðlar að hag-
kvæmni í ríkisrekstri því 
hún sér um að endurnýta 
hjálpartæki með viðhaldi 
og viðgerðarþjónustu á 
þeim. Hún leggur einnig 
áherslu á að miðla upplýs-
ingum og sjá um fræðslu 
varðandi hjálpartæki. 

Um það bil 30 þúsund 
umsóknir um hjálpartæki 
komu inn til stofnunarinn-
ar á árinu 2010 og fer þeim 
fjölgandi með hverju ári.

Opið hús er að Vínlands-
leið 16 frá klukkan 12 til 
15.30 í dag. - þlg

Hjálpartækjamiðstöðin 25 ára

HJÓLASTÓLL Meðal þess sem gestum Hjálpartækjamiðstöðvar býðst í 
dag er að prófa þrautabraut fyrir hjólastóla.

Hlaut virt norræn textílverðlaun

LISTAKONA Hrafnhildur Arnardóttir hefur vakið athygli fyrir frumleg textíllistaverk úr hári og 
gervihári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. hæfileiki, 6. bardagi, 8. meðal, 
9. loft, 11. tveir eins, 12. skrá, 14. 
vegahótel, 16. hvað, 17. kk nafn, 18. 
geislahjúpur, 20. klaki, 21. tafl.

LÓÐRÉTT
1. hluta sólahrings, 3. málmur, 4. 
sumbl, 5. máttur, 7. markmið, 10. sæ, 
13. maka, 15. kúnst, 16. rámur, 19. 
í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfa, 6. at, 8. lyf, 9. gas, 
11. ll, 12. skjal, 14. mótel, 16. ha, 17. 
ari, 18. ára, 20. ís, 21. skák. 

LÓÐRÉTT: 1. dags, 3. ál, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. takmark, 10. sjó, 13. ata, 15. 
list, 16. hás, 19. aá. 

Jæja krakkar. Verðlaunin fyrir 
að vera kominn lengst á veg í 

þróuninni hlýtur...

Næsti…

Hvað meinarðu með 
því að þú getir ekki 
lært án þess að vera 

með iPod?

Ég bara 
get það 

ekki.

Ég get ekki einbeitt mér ef 
tónlist dynur ekki á báðum 

eyrunum.

Það setur mig út af 
laginu ef ég hef ekki 

það sem ætti að setja 
mig út af laginu. 

Sumir segja að í for-
eldrahlutverkinu séu 
árin stutt en dagarnir 

langir.

Sumar næturnar 
eru nú enn lengri.

Samstíga systkini
Systkinin Þórarinn, Sigrún og Ólöf Eldjárn, sem ólust upp á safni 
og áttu föður sem varð forseti, hafa öll skapað sér sinn sérstaka 
sess í heimi bókmenntanna.

Meðal annars efnis:

Áflog í íslenskum stjórnmála-
flokkum
Formannsslagir fyrr og nú.

Kvenlegt og einfalt
Jakkaföt og hnésíð pils eru ráðandi í 
jólatískunni í ár.

Mikill fréttaflutningur hefur verið 
um ofþyngd Íslendinga undanfarið. 

Talað er um að Íslendingar séu næst-
feitasta þjóð Vesturlanda og að aukinni 
offitu barna sé best lýst sem faraldri. 
Ýmsar umræður hafa sprottið upp í kjöl-
far þessa fréttaflutnings og vilja margir 
meina að orðum sé nokkuð aukið og einnig 
að heilsufarsvandamál og ofþyngd séu 
ekki endilega jafn samanspyrt og margir 
þeir sem tjá sig um ofþyngd vilja vera 

láta. Ég ætla ekkert að tjá mig um það 
hér enda væri ég þá á hálum ís, til-

heyrandi þeim vaxandi hópi Íslend-
inga sem er í ofþyngd.

MIG LANGAR hins vegar að 
benda á að ef sú er raunin að 
ofþyngd og offita stefni hraðbyri 
í þá átt að vera stærsta heilsufars-
vandamál Íslendinga væri eðli-
legt að staldra við og velta fyrir 

sér hvað hægt sé að gera til að 
stemma stigu við vandanum. 

RANNSÓKNIR sýna að 
sykur er fíkniefni á sama 
hátt og áfengi og tóbak 
og að þeir sem ánetjast 
því eiga erfitt með að 
standast það þegar það 
býðst. Mannfólk er enda 

forritað til að sækja í sykur 

og aðrar hitaeiningaríkar afurðir. Aðgerð-
ir gegn ofneyslu á áfengi og tóbaki hafa 
meðal annars falið í sér stífar reglur um 
aðgengi; áfengi má til dæmis ekki kaupa 
nema á veitingastöðum eða í sérversl-
unum, tóbak er hvergi sýnilegt í verslun-
um og innkaup eru háð aldurstakmarki. 
Alfarið er bannað að auglýsa þessar vörur.

ÞEGAR KVEIKT er á sjónvarpi, einkum 
þegar fjölskylduefni er á dagskrá, má hins 
vegar sjá bráðið súkkulaði leka tælandi 
um allan skjá og þegar gengið er inn í 
matvöruverslanir fer ekkert á milli mála 
hvað helst á að selja; sælgæti og gos-
drykkjum er stillt upp þannig að ekki 
fer framhjá neinum. Þá er regla frekar 
en undantekning að sælgæti sé til sölu 
við kassann svo góður tími gefist til að 
láta freistast á meðan beðið er í röð eftir 
því að borga. Flestir sem þurfa að fara í 
matarinnkaup með börn meðferðis þekkja 
umræðurnar sem sprottið geta þar. 

ÞAÐ ER ljóst að ofþyngd stafar helst af 
ofneyslu hitaeiningaríkrar fæðu og hreyf-
ingarleysi. Læknar hafa nú fengið umboð 
til að ávísa á hreyfingu ef þeir telja þörf 
á og er það vel. En vandinn í sambandi 
við neysluna situr eftir hjá neytandanum. 
Og hann heldur áfram að borða nammi og 
drekka kók á meðan aðgengi að því er eins 
auðvelt og raun ber vitni.

Sætmeti til sölu
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Bækur  ★★★

Íslenskir kommúnistar 
1918-1998
Hannes Hólmsteinn Gissurarson

Almenna bókafélagið
Bók Hannesar Hólmsteins Gissur-
arsonar um íslenska kommúnista 
er læsileg frásögn, prýdd fjölda 
mynda og krydduð skemmtilegum 
arfsögnum. Kaflar eru stuttir og 
efnið streymir létt fram. Þetta er 
myndarleg bók og vel gerð, fáar rit-
villur og útlit gott. Þetta er mikið 
verk, rúmlega 600 blaðsíður, og 
rækilegar eftirmálsgreinar, heim-
ilda- og nafnaskrár. 

Þetta er persónusaga forystu-
hóps kommúnista og vinstri-sósíal-
ista á Íslandi. Hér er ekki greining 
á aðstæðum sem færðu hópnum 
stuðning 7-9 prósenta kjósenda á 
3. áratugnum og allt að 20 prósent 
á eftirstríðsárunum. Á þessu tíma-
bili rísa kommúnistar til forystu í 
samtökum launamanna og öðlast 
tiltrú verulegs hluta mennta- og 
listamanna þjóðarinnar.

Alþýðuflokkurinn var lengi 
þjóðnýtingar- og skipulagshyggju-
flokkur. Á því skeiði nutu komm-
únistar og jafnaðarmenn stuðnings 
tæplega þriðja hvers kjósanda á 
Íslandi. Þessu réðu ástæður í sam-
félagsaðstöðu og kjörum alþýðu. 
Dagsbrúnarmenn mótaðir af 
harðri lífreynslu hefðu aldrei látið 
teyma sig eftir menntafólki með 
fræðikenningar um byltingu ef 
engar heima-ástæður hefðu komið 
til. En þetta er önnur saga. Hér 
renna mannamyndirnar og smá-
sögurnar fram í læsilegu yfirliti. 
Höfundur dregur margar manna-
myndir skýrum dráttum. Flest-
ar skipta máli í alvarlegri sögu. 
Annað er smámunir, fyndni og 
nokkur ósmekkleg dæmi. En í þess-
ari sagnasýningu er lesanda hald-
ið við efnið um leið: við hræðilega 
alvöru mannkynssögunnar á 20. 

öld og blóði drifinn hryllingsferil 
kommúnismans.

Miklu rými er varið í félags-
mál kommúnista, klíkudeilur, 
innri árekstra og stefnubreyting-
ar. Raktar eru opinberar umræð-
ur og deilur, rangfærslur, áróður, 
skammir og rógburður. Lýst er 
fylgispektinni við Ráðstjórnar-
ríkin, skýrslugerð, ferðaboðum, 
fjárstuðningi og fyrirmælum. Og 
hvarvetna er reynt að setja sögu-
hetjur og andhetjur í fyrirrúm. 
Halldór Kiljan Laxness kemur 
víða við sögu. Sögð er saga af Þjóð-
verja sem á ekki erindi hér. Þessi 
áhersla á einstaklingana lífgar frá-
sögnina en umdeilt er hve vel slík 
söguskoðun hæfir viðfangsefninu. 

Frásögnin er hröð og efnismagn 
feiknarlegt. Höfundur á létt með að 
hrífa lesandann með sér. Það þarf 
að staldra við til að greina forsend-
ur hans. Aðeins þrjú dæmi skulu 
tekin. Á blaðsíðu 71 segir: „Eitt 
helsta baráttumál kommúnista 
var að taka samningsréttinn af ein-
stökum verkamönnum og fela hann 
einu verkamannafélagi á hverjum 
stað“. Þetta er rétt en minnir ekki á 
ráðandi aðstæður, sem einkenndust 
af grófu misvægi aðila. Á blaðsíðu 
193 segir að „langrækni forystu-
manna Alþýðuflokksins“ hafi „átt 
sinn þátt í því“ að kommúnistar og 
vinstri-sósíalistar urðu sterkari 
en jafnaðarmenn. Vafalaust vilja 
ýmsir ræða þetta. Á blaðsíðu 520 er 
nýr borgarstjóri metinn eftir upp-
röðun mynda í Höfða og afskiptum 
kaupsýslumanns. Margir munu 
draga þetta í efa.

Höfundur er opinskár um eigin 
afstöðu til manna og málefna. Les-
andi skynjar að hér eru metin jöfn-
uð og minnt á hvað hverjir sögðu 
og gerðu og hverjir höfðu rétt fyrir 
sér og hverjir ekki. Sums staðar 
eflist frásagnargleði höfundar-
ins við þetta og þá hefur þetta góð 
áhrif á verkið. Á nokkrum stöðum 
mun þó rækilega í lagt.

Auðvitað hefur verkið sínar 

takmarkanir. Mannlýsingar í 
fáum orðum og með stuttum 
smáfrásögnum verða óhjákvæmi-
lega brotakenndar. Þeir sem muna 
Jóhannes úr Kötlum, Sverri Krist-
jánsson, Einar Olgeirsson, Kristin 
E. Andrésson, Sigfús Daðason, Jón 
Rafnsson, Inga R. Helgason, Guð-
mund Ágústsson og ýmsa fleiri 
kannast við drætti í myndunum 
hér, en allt aðrir kostir þessara 
manna hafa þó orðið minnisstæðari 
og hugstæðari.

Grundvallarkenning verksins 
er að hlýðni við boð frá Moskvu 
hafi öllu ráðið um störf íslenskra 
kommúnista og vinstri-sósíalista 
fyrr og síðar. Þessi kenning verður 
ekki staðfest nema með rækilegum 
samanburði við aðra áhrifaþætti, 
heima-ástæður og samfélagsþróun, 
auk erlendra samskipta í öðrum 
flokkum á sama tíma. Þeir sem til 
þekkja efast til dæmis um það að 
þjóðrækni Einars Olgeirssonar og 
Kristins E. Andréssonar hafi verið 
yfirskin eitt. Jón Sigurðsson

Niðurstaða: Þessi læsilega frásögn 
segir persónusögu forystuhóps með 
þeirri grundvallarkenningu að hlýðni 
við boð frá Moskvu hafi ráðið öllu fyrr 
og síðar. Kenningin var ekki staðfest. 

Þótt nafn Jóhanns Magnús-
ar Bjarnasonar vesturfara 
sé flestum gleymt gætir 
áhrifa hans enn í íslenskum 
skáldskap í gegnum höf-
unda á borð við Halldór 
Laxness og Gunnar Gunn-
arsson. Á dögunum kom 
dagbók skáldsins út á 
vegum Lestu.is.  

Jóhann Magnús Bjarnason (1866-
1945) fæddist í Fellum í Norður-
Múlasýslu en fluttist innan við tíu 
ára aldur vestur um haf. Þegar hann 
óx úr grasi gerðist hann kennari og 
rithöfundur og gaf meðal annars út 
metsölubækurnar Eiríkur Hansson 
og Brasilíufararnir. Á dögunum 
kom sú fyrrnefnda út í nýrri útgáfu 
á vegum forlagsins Lestu.is, auk 
fyrsta hluta af þremur af dagbókum 
Jóhanns Magnúsar sem aldrei hafa 
litið dagsins ljós í heilu lagi.  

Baldur Hafstað, prófessor í bók-
menntum við Háskóla Íslands, 
bjó dagbókina og Eirík Hansson 
til útgáfu. Hann segir ryk vissu-
lega hafa sest á arfleifð Jóhanns 
Magnúsar í gegnum tíðina. 

„Þó hefur ávallt einn og einn 
höfundur haldið minningu hans á 
lofti, þar á meðal Gyrðir Elíasson, 
sem segja má að sé hvatamaðurinn 
að þessari útgáfu,“ segir Baldur. 
„Hann benti okkur Ingólfi B. Krist-
jánssyni hjá Lestu.is á dagbækurn-
ar, sem ég hafði ekki vitað af. Þetta 
eru frómt frá sagt mjög merkilegar 
bækur, sem eiga skilið að koma út, 

eins og Jóhann Magnús ætlaðist til. 
Þetta verður sjálfsagt aldrei neitt 
gróðafyrirtæki en Ingólfur er mik-
ill hugsjónamaður og dreif þetta af.“ 

Að sögn Baldurs gefur dagbókin 
merkilega innsýn í sálarlíf Jóhanns 
Magnúsar sem og samfélag Vest-
ur-Íslendinga. Jóhann Magnús var 
bláfátækur alla ævi og naut aldrei 
ágóðans af góðri sölu bóka sinna. 
Þá starfaði hann sem kennari með 
hléum, þar sem þunglyndi og við-
kvæmar taugar settu strik í reikn-
inginn, en samfélag Vestur-Íslend-
inga hljóp oftar en ekki undir bagga 
með honum. 

Þrátt fyrir andstreymið ein-
kenndist lífsviðhorf Jóhanns Magn-
úsar af dæmalausri jákvæðni.

„Það er eins og hann hafi sett sér 
þetta viðhorf; hann talar aldrei illa 
um neinn – heldur sleppir því frek-
ar að nefna þá sem honum var illa 
við. Hann getur að vísu neikvæðra 
ritdóma, sem hann fékk stundum og 
var viðkvæmur fyrir.“

Þótt Jóhann Magnús flytti ungur 
vestur um haf skrifaði hann alla tíð 
á íslensku. 

„Sem er stórmerkilegt í ljósi þess 
að skólaganga hans var á ensku og 
hann las geysimikið af enskum og 
bandarískum bókmenntum. En á 
hinn bóginn er hann í íslensku sam-
félagi mestan hluta ævinnar og nær-
ist á samskiptum við aðra Vestur-
Íslendinga og bréfaskriftum við 
andans menn á Íslandi. Það skýrir 
hversu hann er góður í íslensku.“ 

Dagbækurnar bera þó með sér 
vanmetakennd, sem blundaði í 
Jóhanni Magnúsi. 

„Hann þráði alltaf viðurkenningu 

frá heimahögunum. Það var eins 
og hann þyrfti einhvern veginn að 
sanna sig gagnvart Íslendingum, 
ekki bara fyrir sjálfan sig held-
ur fyrir hönd Vestur-Íslendinga í 
heild. Þeim fannst þeir þurfa að 
sýna landanum heima að þeir hefðu 
spjarað sig og gætu lagt eitthvað af 
mörkum.“  

Fyrir utan sögulegu víddina 
telur Baldur bækur Jóhanns Magn-
úsar vera merkilegan skáldskap 
á eigin forsendum, ekki síst fyrir 
stílbrögðin. 

„Hann lærir svo mikið af bresk-
um og bandarískum höfundum, til 
dæmis hvernig má nota samtöl til 
að draga fram sérkenni einstakra 
persóna eða ýta undir spennu með 
endurtekningu. Það er vitað að 
þarna lærðu íslenskir höfundar af 
honum. Menn á borð við Halldór 
Laxness og Gunnar Gunnarsson, 
sem höfðu auga fyrir svona löguðu, 
drukku þetta í sig.“

Dagbók Jóhanns Magnúsar nær 
frá 1902 til 1945 og stefndi hann 
ávallt að því að gefa hana út. Fyrsta 
bindið nær til ársins 1918. 

„Hann leit á dagbókina sem sitt 
stærsta verk. Hún er líka skrifuð 
þannig að þetta er dálítið eins og að 
lesa skáldsögu. Þarna koma við sögu 
persónur sem manni þykir vænt um; 
hann skráir niður drauma og nátt-
úrulýsingar – þetta er eins og ein 
stórskostleg fjölskyldusaga og hún 
á fullt erindi við lesendur í dag.“ 

Eiríkur Hansson og Dagbók vest-
urfara koma báðar út á prenti. Sú 
fyrrnefnda er þegar komin út á raf-
bókarformi og sú síðarnefnda er 
væntanleg.  bergsteinn@frettabladid.is

FLESTUM GLEYMT EN ÁHRIFAMIKIÐ SKÁLD

BALDUR HAFSTAÐ Prófessor í íslenskum bókmenntum bjó rit Jóhanns Magnúsar 
Bjarnasonar til útgáfu og ritar að þeim formála. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Læsileg frásögn en brotakennd

Sýning með nýjum málverkum 
Daða Guðbjörnssonar verður opnuð 
á Kjarvalsstöðum á morgun klukk-
an fjögur. Daði sótti innblástur í 
Ódysseifskviðu Hómers við gerð 
verkanna. „Ég varð mjög hrifinn af 
því verki þegar ég var að lesa það. 
Fannst svo spennandi hvað Ódys-
seifur var týndur lengi á þessu litla 
svæði, sem bendir til þess að það sé 
einhver innbyggður villubúnaður í 
okkur mönnunum, þó að við séum 
gjörn á það að kenna umhverfinu 
um villurnar,“ segir Daði, sem sér 
samsvörun í villum Ódysseifs og 
Íslendinga í góðærinu. „Svo ratar 
Ódysseifur vissulega heim en þarf 
þar að kljást við fólk sem er að 
reyna að komast yfir eigur hans. 
Þetta má líka heimfæra upp á Ísland 
og ástandið hér í dag,“ segir Daði, 
sem leggur áherslu á að málverk-
in séu eingöngu innblásin af kviðu 
Hómers, ekki sé um myndskreyt-
ingu að ræða. Daði hefur um ára-
bil lagt stund á Sahaja-jóga, sem er 
hugleiðslujóga. „Sahaja-jóga hefur 

haft góð áhrif á sköpunina hjá mér, 
vinnuna og andlega líðan,“ segir 
Daði, en vísað er beint eða óbeint til 
þessarar hugleiðslu og andlegrar 
upplifunar listamannsins í nokkrum 
verkum sýningarinnar. 

Í tilefni af opnun sýningarinnar 
Daða gefur Opna út bók um lista-
manninn ríkulega skreytta mynd-
um og með texta eftir Rögnu 
Sigurðardóttur, rithöfund og list-
gagnrýnanda. Sýningin stendur til 
30. desember. - sbt

Innblásinn af Hómer
LEIÐIN TIL HJARTANS Verk eftir Daða frá árinu 2008 sem sjá má á sýningunni.

KYNLEG HÖNNUN OG KÚNSTUGAR KONUR Kvenréttindafélag Íslands býður upp á súpu og spjall í hádeginu 
mánudaginn 21. nóvember. Þá mun Sóley Stefánsdóttir halda erindi á Hallveigarstöðum þar sem hún kynnir verkefni sem fjallar 
um hönnun sem verkfæri í jafnréttisbaráttunni. Erindið hefst klukkan 12 á Hallveigarstöðum. Aðgangur og veitingar eru ókeypis.

DAÐI GUÐBJÖRNSSON Opnar sýningu á 
Kjarvalsstöðum á morgun.
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Við hringjum fljótlega í þig.  
Söfnunarreikningur 546-26-6609, kt 660903-2590. 

  

Símasöfnun Fjölskylduhjálpar Íslands hafin. 2500 
börn búa hjá foreldrum sem neyðast reglulega til að 

sækja sér mataraðstoð hjá Fjölskylduhjálp Íslands 
sem leitar nú eftir stuðningi landsmanna.

HJÁLP Í NEYÐ Á HEIMASLÓÐUM  

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 18. nóvember

➜ Tónleikar
17.30 Hellvar spilar á tónleikum í 
verslun 12 Tóna við Skólavörðustíg. 
Hljómsveitin hefur nýverið sent frá 
sér geisladiskinn Stop That Noise. Allir 
velkomnir. 
20.00 Todmobile kemur fram í fyrsta 
sinn í Hörpu, nánar tiltekið í hinni 
glæsilegu Eldborg. Hljómsveitin mun 
spila alla sína þekktustu slagara ásamt 
lögum af nýrri plötu. Miðaverð er frá kr. 
2.990 til 5.990.

20.00 Lay Low heldur útgáfutónleika í 
Fríkirkjunni. Tilefnið er útgáfa plötunnar 
Brostinn strengur. Tónleikarnir eru þeir 
fyrstu í tónleikaferð söngkonunnar um 
landið. Miðaverð er kr. 2.500.
20.00 Þórarinn Hjartarson segir og 
syngur Lífsdagbók Páls Ólafssonar í sýn-
ingunni Lífsdagbók ástarskálds í Lands-
námssetrinu í Borgarnesi. Miðaverð er 
kr. 2.500.
21.00 Slegið verður upp rokkveislu í 
Valaskjálf á Egilsstöðum þar sem flutt 
verða bestu lög The Beatles og The 
Rolling Stones. Miðaverð er kr. 2.500. 

21.00 Hljómsveitirnar Náttfari, Sudden 
Weather Change og Nolo trylla lýðinn 
á tónleikum á Bakkusi. Eftir miðnætti 
tekur Dj Simon FKNHNDSM við og 
spilar hressa tónlist.
21.30 Hljómsveitin Skuggamyndir frá 
Býsans heldur tónleika á Café Haiti á 
Geirsgötu 7. Hljómsveitin leikur balkan-
tónlist frá Tyrklandi, Grikklandi og Búlg-
aríu sem annáluð er fyrir dulúð, fjör og 
brjálæði.
21.30 Hljómsveitirnar Shogun, Endless 
Dark og Trust The Lies koma fram á tón-
leikum á Gauki á Stöng. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000. 
22.00 Beggi Smári og Mood halda 
tónleika á Café Rosenberg. Hljóm-
sveitina Mood skipa þeir Friðrik Geirdal 
Júlíusson, Ingi S. Skúlason og Tómas 
Jónsson.
22.00 Ingvar Grétarsson og Tómas 
Tómasson halda tónleika á Obladí 
Oblada á Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000. 

22.00 Jón 
Jónsson 
kemur 
fram 
á tón-
leikum 
á Græna 
Hattinum 
á Akureyri. 
Miðaverð er 
kr. 2.000.
23.59 Mt 
Eden treður 
upp á Nasa. Dj 
Joey D stýrir 
tónlistinni 
í byrjun 
kvölds-
ins. 
Hljóm-
sveitin 
Sykur 
tekur við af honum og gerir allt vitlaust 
áður en Mt Eden stígur á svið. Miðaverð 
er kr. 1.990 og er 20 ára aldurstakmark.

➜ Leiklist
19.00 Leikfélagið Silfurtunglið frum-
sýnir Saknað, frumsamið verk eftir Jón 
Gunnar Þórðarson. Leikritið er sett 
upp í Rýminu í samstarfi við Leikfélag 
Akureyrar. Miðaverð er kr. 3.500.
20.00 Hin sprenghlægilega Hjóna-
bandssæla er sýnd í Gamla bíói. Miða-
verð er kr. 4.300.
20.00 Leiksýningin Alvöru menn er 
sýnd í Austurbæ. Miðaverð er kr. 3.500.
20.00 Leikfélag Ölfuss sýnir Himnaríki 
– geðklofinn gamanleik eftir Árna 
Ibsen í leikstjórn Gunnars Björns Guð-
mundssonar í Versölum á Þorlákshöfn. 
Miðaverð er kr. 2000. Sérstakur leikhús-
matseðill í Ráðhúskaffi í kvöld. 
20.00 Leikritið Eftir lokin í leikstjórn 
Stefáns Halls verður sýnt í Tjarnarbíói. 
Miðaverð er kr. 3.200.
21.00 Stúdentaleikhúsið sýnir leikritið 
Hreinn umfram allt í leikstjórn Þorsteins 
Bachmann. Um er að ræða gamanleik 
eftir Oscar Wilde. Almennt miðaverð er 
kr. 1.500 en kr. 1.000 fyrir nema.
21.00 Dagbók Önnu Knúts – Helförin 
mín er í senn drepfyndið uppistand og 
einleikur. Sýningin er sýnd í Gaflara-
leikhúsinu í Hafnarfirði. Miðaverð er kr. 
2.500.

➜ Opnanir
16.00 
Magnús Jóns-
son leikari, 
tón- og mynd-
listarmaður 
opnar mál-
verkasýninguna 
Hinir í Gallerí 
Nútímalist, 
Skólavörðustíg 
3a. Opnunin 
stendur til kl. 
19 og eru allir 
hjartanlega 
velkomnir.

➜ Fundir
08.30 Vistbyggðarráð heldur fund í 
fyrirlestrasal Listasafns Reykjavíkur í 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu. Á fund-
inum verður fjallað um orkunýtnar 
byggingar í vistvænu skipulagi. Hann 
stendur til kl. 10. Fundarstjóri er Sigríður 
Björk Jónsdóttir, framkvæmdastýra 
Vistbyggðarráðs.

➜ Sýningarspjall
12.00 Pétur Thomsen ljósmyndari mun 
segja gestum frá sinni sýn á verkum 
Marcs Riboud. Nýlega var opnuð sýning 
á verkum Ribouds á vegum Alliance 
Française og Ljósmyndasafns Reykja-
víkur. Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
14.00 Guðmundur Steinn Gunnarsson 
og Páll Ivan Pálsson, meðlimir sam-
takanna S.L.Á.T.U.R., kynna nýja afurði 
sína í tónleika- og upplestrarferð um 
höfuðborgarsvæðið. Guðmundur Steinn 
gaf nýlega út plötuna Horpma og Páll 
Ivan bókina Music: a Thought Instigator. 
Ferðin hefst í Bókasafni Seltjarnarness 
kl. 14, næst koma þeir fram í Eymunds-
son í Suður-Kringlunni kl. 15, þar á eftir 
í Bókasafni Kópavogs kl. 16 og enda í 
Bókasafni Hafnarfjarðar kl. 17.

➜ Bókmenntir
17.00 Bókin 
Angantýr eftir Elínu 
Thorarensen er 
loksins komin út. 
Lesstofan mun fagna 
útgáfu bókarinnar í 
Þjóðmenningarhús-
inu við Hverfisgötu. 
Boðið verður upp 
á léttar veitingar og 
að sjálfsögðu verður 
bókin á sérstöku til-
boðsverði. Guðrún Helgadóttir rithöf-
undur mun lesa valda kafla úr bókinni. 
Verið velkomin.

➜ Dansleikir
22.00 Hjómsveitin Spútnik ásamt 
Telmu Ágústsdóttur spilar á dansleik á 
skemmtistaðnum Spot í Kópavogi.

➜ Málþing
Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands 
stendur fyrir málþingi í samstarfi við 
rannsóknasetur og háskóla á Norður-
löndum og við Eystrasaltið. Viðfangsefni 

málþingsins er að varpa ljósi á þær 
leiðir sem þessi smáríki hafa valið til að 
bregðast við áskorunum alþjóðasam-
félagsins á sviði efnahagsmála. Fram-
sögumenn eru Gylfi Zoëga, prófessor 
við hagfræðideild HÍ og Baldur Þórhalls-
son, prófessor við stjórnmálafræðideild 
HÍ. Málþingið stendur til kl. 17.30 og er 
haldið í Norræna húsinu.

➜ Samkoma
17.00 Hollvinafélag í minningu Unu 
Guðmundsdóttur í Sjólyst í Garði verður 
stofnað í Gerðaskóla. Þar verður flutt 
minningardagskrá um Unu, sem stund-
um var nefnd völva Suðurnesja. Allir eru 
velkomnir og aðgangur er ókeypis. 

➜ Fyrirlestrar

12.00 Sigurður Flosason heldur 
erindi í hádegisfyrirlestraröð tónlistar-
deildar Listaháskóla Íslands í Sölvhóli. 
Tónlistarmaðurinn spjallar um eigin 
feril, reynslu og sýn á tónlist, kennslu 
og önnur tengd mál. Allir velkomnir og 
aðgangur er ókeypis. 

➜ Tónlist
21.00 Dj Tooth & Ragga Sex þeyta 
skífum á Barböru.

22.00 Dj KGB spilar velvalda tónlist á 
Kaffibarnum.
22.00 Orri af X-977 mun spila bestu 
rokktónlist sem völ er á fyrir gesti Bar 
11.

23.00 Síðasta Kanilkvöld ársins fer 
fram á Faktorý. Þar verður dansað eins 
og enginn sé morgundagurinn. Meðal 
þeirra sem stjórna tónlistinni eru Lím 
Drím Tím syngjandi plötusnúðar, Atli 
Kanill og Klebstoff. Aðgangur er ókeypis.
23.30 Dj Jónas stjórnar tónlistinni á 
Vegamótum.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

„Ég mæli með mánudagsbíói í Háskólabíói. Ég 
ætla að fara í næstu viku, en þá verður Indiana 
Jones-myndin Raiders of the Lost Ark sýnd. Ég 
hlakka mikið til að sjá eina af uppáhaldsmyndum 
barnæskunnar í fyrsta sinn á hvíta tjaldinu.“

Gott í bíó: Rebekka Jónsdóttir fatahönnuður

Uppáhaldið aftur í bíó

Todmobile er að gefa út sína 
sjöundu plötu og heldur af 
því tilefni útgáfutónleika í 
Eldborgarsal Hörpunnar í 
kvöld þar sem öllu verður 
tjaldað til.

„Ég fullyrði það að þetta hlýtur 
að vera einn af bestu hljómleika-
sölum í að minnsta kosti Evr-
ópu. Þetta er akkúrat umgjörðin 
sem Todmobile kallar á,“ segir 
gítarleikarinn og upptökustjór-
inn Þorvaldur Bjarni Þorvalds-
son um tónleikana í Eldborgar-
salnum í kvöld. Með í för verða 
velflestir meðlimir og hjálpar-
kokkar Todmobile í gegnum tíð-
ina auk strengjasveitar og kórs. 
Heimkynni Íslensku óperunnar 
eru einmitt í Eldborgarsalnum 
en Todmobile hélt lengi vel árlega 

tónleika sína í Íslensku óperunni. 
Má því segja að hljómsveitin 
verði á heimavelli í kvöld. 

Ferill Todmobile spannar 22 
ár með vinsælum lögum á borð 
við Brúðkaupslagið, Pöddulag-
ið, Stelpurokk og Stúlkan. Nýja 
platan er sú sjöunda í röðinni og 
nefnist einfaldlega 7 en fimm ár 
eru liðin síðan sú síðasta, Ópus 
6, kom út. Aðspurður segist Þor-
valdur Bjarni vera mjög ánægður 
með gripinn „Ég tek alltaf mix-
þunglyndið og hlusta ekki á plöt-
una í eitt og hálft ár þegar ég er 
búinn að klára hana en ég er bara 
í mjög góðum fíling núna. Ég er 
rosaspenntur fyrir að leyfa okkar 
fólki að heyra nýju lögin.“

Eyþór Ingi Gunnlaugsson gekk 
nýverið til liðs við Todmobile, 
enda Eyþór Arnalds upptekinn 
í stjórnmálastússi, og er Þor-

valdur Bjarni ánægður með liðs-
styrkinn. „Ég er ánægður og líka 
stoltur af því að hér erum við 
með einn albesta yngri söngv-
ara sem komið hefur fram síð-
ustu ár.“ Fyrstu tónleikar Eyþórs 
Inga voru á Græna hattinum en 
sá staður er í miklum metum 
hjá Þorvaldi Bjarna og félögum. 
„Eyþór var með Andreu í Rocky 
Horror. Ég hringdi í hann og 
spurði hvort hann gæti ekki hlust-
að á þetta í tvo daga og mætt. 
Hann gerði það og gjörsamlega 
vafði fólki um fingur sér.“ 

Tónlist Todmobile er samin 
með tvo söngvara í huga og Þor-
valdi finnst Eyþór Ingi og Andr-
ea ná vel saman. „Það eru ein-
hverjir töfrar á milli þeirra sem 
er frekar sjaldgæft. Þau njóta sín 
svo vel á sviðinu og upphefja hvort 
annað.“   freyr@frettabladid.is

Akkúrat rétta umgjörðin
TIL Í SLAGINN Öllu verður tjaldað til hjá Todmobile í Eldborgarsalnum í kvöld. Með í för verður kór og strengjasveit.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 
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Aðeins í
Skífunni

147.000.000 ÍSLENSKUM KRÓNUM  halaði sýning Hughs 
Jackman á Broadway inn í frumsýningarvikunni.

Hin norska Josefin Winther 
er kolfallin fyrir Íslandi 
eftir ársdvöl hér. Hún spilar 
körfubolta með KR og hefur 
verið dugleg að fara í leik-
hús í borginni. Í kvöld held-
ur hún fyrstu tónleika sína 
á Íslandi.

„Mig langar að vera áfram á 
Íslandi, þannig að ég get ekki 
falið mig lengur,“ segir norska 
söngkonan Josefin Winther, 
sem heldur sína fyrstu tónleika 
á Íslandi á Hemma og Valda 
kl. 21 í kvöld. Josefin er þekkt-
ur tónlistarmaður í heimalandi 
sínu og hefur hlotið mikið lof 

fyrir nýjustu plötu sína, Raising 
Armies, sem kom út í vor. 

Jafnvægi fólksflutninga á milli 
Íslands og Noregs hefur ekki verið 
mikið síðustu ár, en á meðan fjöldi 
Íslendinga í fyrirheitna landinu 
jókst um 60% ákvað Josefin að 
gera sitt til að rétta hlutfallið af. 
Hún kolféll fyrir landi og þjóð 
þegar hún kom til Íslands fyrir 
rétt rúmu ári, og framlengdi dvöl-
ina sem upphaflega átti að vera ein 
önn í skiptinámi. 

„Mér finnst eitthvað magnað og 
skrítið við Ísland. Fólkið hérna er 
líka svo náttúrulegt og mun til-
búnara til að slaka á en fólkið í 
Bergen, þar sem ég bjó. Svo sérðu 
bara hversu mikið er að gerast hér 
í tónlist og alls konar list hérna, ég 
hef til dæmis aldrei farið jafn oft í 

leikhús á ævinni og síðan ég flutti 
til Reykjavíkur,“ segir Josefin sem 
talar afbragðsgóða íslensku eftir 
einungis ársdvöl. 

„Ég reyndi strax að tala íslensku, 
það er svo mikilvægt að þora að 
reyna. Mér fannst líka hálfkjána-
legt að eiga að tala ensku við 
Íslendinga þegar ég er frá Noregi.“ 

Josefin ætlaði upphaflega að taka 
sér frí frá tónlistinni á meðan hún 
væri á Íslandi, því í Noregi var dag-
skráin þéttskipuð tónleikum, upp-
tökum og slíku. Þegar hún ílentist 
áttaði hún sig þó á að ekki dygði að 
vera endalaust í felum. Hún flutti 
því inn hljómsveitina sína í vikunni 
og byrjaði að æfa og taka upp. Fjar-
sambandið við hljómsveitina mun 
halda eitthvað áfram, því Josefin 
hefur fullan hug á að dvelja áfram 

á Íslandi. „Strákarnir heyra að 
þegar ég er hér sem ég mjög góð 
lög. Á meðan ég held áfram að gera 
það er allt í lagi þótt ég búi ekki í 
Noregi en fari þangað til að spila á 
tónleikum annað slagið.“ 

Eitt þessara laga er nýkomið út 
og heitir Why Do They Try? Josef-
in er hrifin af því að vinna með 
íslensku listafólki sem hún segir 
að sé sérstaklega duglegt og hæfi-
leikaríkt. Hún vann með listahjón-
um að verkefninu, en Búi Bjartmar 
Aðalsteinsson gerði myndbandið 
við lagið og kona hans, Íris Stef-
anía Skúladóttir, sá um að hanna 
útlit smáskífunnar. 

Söngkonunni er fleira til lista 
lagt en tónlistin, en hún spilar 
körfubolta með meistaraflokki 
KR. Hún segir að henni líði eins 

og hún hafi alltaf æft íþróttina og 
þegar hún var yngri var hún fyr-
irliði norska unglingalandsliðsins. 
„Einhvern tíma ákvað ég svo að 
hætta að æfa til þess að geta ein-
beitt mér algjörlega að tónlistinni. 
Þegar ég var komin hingað í þetta 
smáfrí hugsaði ég með mér að nú 
væri ég til í að byrja að spila aftur 
þannig að ég hafði samband við KR 
og þau voru mjög jákvæð. Þannig 
að núna spila ég körfubolta, sem 
lög og nýt lífsins.“

Josefin ætlar að vera dugleg að 
spila á tónleikum á Íslandi og hlakk-
ar til frumraunar sinnar á sviði í 
Reykjavík. Hún hvetur fólk til að 
mæta á Hemma og Valda í kvöld. 
„Þetta verður svo skemmtilegt, ég 
er mjög spennt og bara pínulítið 
stressuð.“ bergthora@frettabladid.is

Flutti á móti straumnum frá Noregi til Íslands
HEILLAÐIST AF ÍSLANDI Josefin segir sundlaugarnar, heitu pottana og kaffið vera meðal þess sem hún kann best að meta hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Marc Jacobs varð fyrir því óláni á dögunum 
að allri sumarlínu hans var stolið. Sumarlína 
Jacobs var í lest á leið frá París til London, 
en þar átti að kynna línuna fyrir blaðamönn-
um. Starfsmenn Marc Jacobs-tískuhússins 
þurftu að senda frá sér tilkynningu um málið 
þar sem kemur fram að málið sé nú í rann-
sókn lögreglu. Ekki er vitað hver var að 
verki eða hvernig fötunum var stolið 
úr lestinni. 

Meðal þess sem stolið var er allur 
klæðnaður sem sýndur var á tísku-
vikunni fyrr í haust, ásamt nokkr-
um prufueintökum sem ekki hafa 
komið fyrir sjónir almennings fyrr. 
Ekki er vitað hvort þetta setur 
strik í reikninginn á framleiðslu 
sumarlínu Marcs Jacobs en flíkur 
hans eru mjög vinsælar og verða 
eflaust eftirsóttar ef þær seljast 
á niðursettu verði á svörtum 
markaði.  

Sumarlínu Marcs Jacobs stolið

EKKI SÁTTUR 
Marc Jacobs er 
eflaust ekki sáttur 
við þjófana sem 
stálu sumarlín-
unni 2012, enda 
var þar að finna 
prufueintök sem 
áttu eftir að fara í 
framleiðslu. 

GÓSS Þessi klæðnaður er hluti af 
sumarlínu Marcs Jacobs og því eflaust í 
höndunum á óprúttnum aðilum í dag.

 NORDICPHOTOS/GETTY
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Hagkaup, yfir 600 titlar
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krakkar@frettabladid.is

Krakkasíðan er í 
helgarblaði Fréttablaðsins

Ævar vísindamaður 
leiðir krakka í gegnum 
æsispennandi tilraun

Krakkasíðan er í 

„Ég var að spila fyrir norðan í vor og þá kom sægur 
af fólki og kvartaði undan því að það kæmist aldrei 
á Þorláksmessutónleikana mína, það gæti aldrei 
farið suður á þessum árstíma því það væri svo erf-
itt. Þannig að ég settist yfir dæmið og velti því fyrir 
mér hvort og hvernig ég gæti komið til móts við 
þetta fólk. Og komst að þeirri niðurstöðu að ég gæti 
haldið Þorláksmessutónleikana tveimur dögum fyrr 
fyrir norðan,“ segir Bubbi Morthens.

Árlegir Þorláksmessutónleikar hans eru fastur 
liður í jólahaldi margra og þeir verða á sínum stað 
í Háskólabíói hinn 23. desember. Bubbi ætlar hins 
vegar að halda ámóta tónleika í menningarhúsi 
Norðlendinga, Hofi, hinn 21. desember. „Þeir verða 
í sama formi og það verður svipuð uppröðun laga,“ 
segir hann og vonast til að sem flestir íbúar Norður-
lands láti sjá sig. Hins vegar runnu á Bubba tvær 
grímur þegar rifjað var upp ársgamalt viðtal við 
hann, en þar sagðist hann einmitt vera orðinn svolít-
ið lúinn á aðfangadag þegar öllu tónleikahaldi væri 
lokið. „Ég reyni yfirleitt að leggja mig með börn-
unum í klukkutíma,“ sagði hann fyrir ári. „Ég var 
eiginlega búinn að gleyma öllu þessu stússi en þetta 
verður allt í lagi, ég er í góðu formi, reima á mig 
hanskana á hverjum morgni og kýli og líkaminn og 
hjartað virðast vera í lagi,“ segir Bubbi í dag.

Tónlistarmaðurinn virðist í feiknaformi, hann 
gefur út veiðibók fyrir jólin og er á leiðinni í 
hljóðver eftir tíu daga til að taka upp nýja plötu. 
Hann kýs að lýsa sjálfum sér sem duglegum, ekki 
ofvirkum. „Þetta verður svona týpísk Bubbaplata, 
ballöður og mikið gítarspil.“  - fgg

Hinn 18 ára Hjörvar Stein 
vantar aðeins einn áfanga 
til að verða næsti stórmeist-
ari Íslendinga í skák. Hann 
segir að lífið snúist ekki 
bara um skákina og stundar 
félagslífið af krafti.

Hjörvar Steinn Grétarsson er 
18 ára Verzlingur, fótboltaunn-
andi og mögulega næsti stór-
meistari Íslands í skák. Hann er 
nýkominn heim frá Grikklandi 
þar sem hann tók þátt í Evr-
ópumótinu í skák með íslenska 
skáklandsliðinu. Þar tefldi hann 
glæsilega og tryggði sér tvo 
stórmeistaraáfanga – sem þýðir 
að hann vantar aðeins einn upp á 
til að verða fjórtándi Íslending-
urinn til að hampa þessum eftir-
sóknaverða titli. 

„Ég byrjaði að tefla þegar ég 
var sex ára. Ég var í Rimaskóla 
þar sem alltaf hefur verið mikið 
teflt, þannig að það var áhuginn 
í skólanum á skák sem dreif mig 
áfram. Ég hef alltaf haft mikinn 
áhuga á stærðfræði þannig að 
þetta átti vel við mig. Mér fannst 
þetta strax frábært, það varð ein-
hver tenging þarna.“ 

Það kom fljótt í ljós að Hjörvar 
var á heimavelli í skákinni. Hann 
varð Íslandsmeistari barna níu 
ára gamall og hlaut titilinn Skák-
meistari Reykjavíkur aðeins 
fimmtán ára. „Það var hrika-
lega gaman. Upp úr því fór ég að 
setja mér markmið. Ég ákvað að 
reyna að komast í landsliðið og 
það gekk eftir á síðasta ári. Svo 
var ég búinn að ákveða að reyna 
að verða stórmeistari án þess að 
setja mér sérstök tímamörk á 
það. Ég vissi bara að ef ég myndi 
halda áfram myndi það koma 
á endanum, mér finnst þetta 
það gaman og þegar maður er 
áhugasamur tekur maður alltaf 
framförum.“ 

Þótt Hjörvar hafi ekki sett sér 
tímamörk er ekki hægt að líta 
framhjá því að hann er yngsti 
Íslendingurinn sem náð hefur 
stórmeistaraáfanga, en heiðrinum 
deilir hann með Hannesi Hlífari 
Stefánssyni. Aldur Hjörvars  og 
frábær frammistaða vakti líka 
athygli á mótinu í Grikklandi þar 
sem hann gegndi lykilhlutverki í 
landsliðinu. Hann hóf mótið á að 
sigra einn sterkasta skákmann 
heims, Alexei Shirov og tefldi 
svo tvær skákir á fyrsta borði, 
en yngri skákmaður hafði ekki 
gert það í 59 ár. Hjörvar lauk svo 
mótinu með því að tryggja sér 
tvöfaldan stórmeistaraáfanga, og 
var árangur hans stór þáttur í því 
að Íslendingarnir urðu óopinberir 
Norðurlandameistarar.

Hjörvar lætur velgengnina 
ekki stíga sér til höfuðs og þver-
tekur fyrir það að lífið snú-
ist bara um skákina. Hann er á 

þriðja ári í Verzlunarskólanum 
og gefur sér tíma til að stunda 
námið og félagslífið af krafti. 
Hann hlær að spurningu blaða-
manns um hvort hann upplifi sig 
sem skákrokkstjörnu á göngum 
skólans, en segir þó að flestir viti 
eitthvað af afrekum hans í skák-
heiminum. „Sumir halda náttúru-
lega að ég eigi mér ekki líf út af 
þessu en það er alls ekki þannig. 
Það gefst tími fyrir allt ef maður 
skipuleggur sig nógu vel. Ég elska 
til dæmis fótbolta og gef mér 
alltaf tíma fyrir hann.“

Spurður hvort vinir og jafn-
aldrar hans skilji skákáhugann 
segir hann það ekki algilt. 
„Bestu vinir mínir hafa verið 
það lengi í kringum mig að þeir 
skilja þetta. En það eru alltaf 

einhverjir sem finnst óskiljan-
legt að ég nenni þessu eða finn-
ist þetta gaman. Það truflar mig 
ekkert, ég hef lengi hugsað að ég 
haldi áfram þangað til ég hætti að 
hafa gaman af því að tefla. Það er 
engin ástæða til að halda áfram í 
einhverju sem maður hefur ekki 
ánægju af, hvort sem maður er 
góður eða ekki.“

Hjörvar er ekki nærri hættur 
enn, því nú finnst honum gaman. 
Hann ætlar að halda áfram að 
undirbúa sig fyrir næstu mót sem 
færa hann enn nær áfanganum. 
„Nú þarf ég að passa mig að staðna 
ekki, það er mjög algengt á þessum 
tíma. Það er lokaspretturinn sem 
reynist erfiðastur, en það er gott 
að gera þetta á meðan maður er 
ungur.“  bergthora@frettabladid.is

Sumir halda náttúrulega að ég eigi mér ekki líf út af 
þessu en það er alls ekki þannig. Það gefst tími fyrir 

allt ef maður skipuleggur sig nógu vel. Ég elska til dæmis 
fótbolta og gef mér alltaf tíma fyrir hann.

HJÖRVAR STEINN GRÉTARSSON
SKÁKMAÐUR

MEÐ SKÁKINA Í BLÓÐINU

EFNILEGASTI SKÁKMAÐURINN Hjörvar Steinn Grétarsson er Íslandsmeistari í atskák 
og efnilegasti skákmaður Íslands.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir skömmu hefur síbreytileg 
óléttubumba Beyoncé Knowles 
vakið spurningar. 

Knowles kom til að mynda fram 
í þætti Jimmy Fallon á dögunum 
með sléttan maga, en það var 
útskýrt þannig að flutningurinn 
hafi verið tekinn upp fyrir þrem-
ur mánuðum. Það þótti skrýtið 
vegna þess að þátturinn er í 
beinni útsendingu. Hún var svo 
mynduð í Miami á dögunum með 
myndarlega bumbu sem hún huldi 
með þunnum sloppi. 

Samvkæmt safaríkasta slúðr-
inu vestanhafs á Knowles að 
hafa fengið staðgöngumóður til 
að ganga með barnið til að hlífa 
líkama sínum. Hún neitar því.

Bumban 
snýr aftur

ÓLÉTT EÐA EKKI? Beyoncé Knowles 
var mynduð með stóra óléttubumbu í 
Miami í vikunni.

George Clooney hrósaði nýverið 
kærustu sinni, glímukonunni 
Stacy Keibler, í hástert í blaða-
viðtali og sagði hana óvenju 
sterka.

„Hún er mjög hávaxin og hún 
gæti lamið mig í klessu ef til þess 
kæmi. Hún gæti líklega gert út af 
við mig í þremur höggum. En hún 
er líka ofsalega ljúf og yndisleg,“ 
sagði leikarinn um kærustu sína.

Keibler komst í sviðsljósið árið 
1999 þegar hún stundaði fjöl-
bragðaglímu undir nöfnunum 
Miss Hancock og The Duchess of 
Dudleyville. Með þennan starfs-
feril er ekki ólíklegt að Clooney 
hafi rétt fyrir sér.

Kærastan 
sterkari

STERK KÆRASTA George Clooney 
segir kærustu sína, Stacy Keibler, mun 
sterkari en hann. NORDICPHOTOS/GETTY

Breska leikkonan 
Keira Knightley fór 
varla út úr húsi þegar 
hún lék í myndunum 
Pirates of the Carib-
bean. Hún er mjög 
ánægð með að frægð 
hennar hafi dvínað 
síðan þá. „Þegar 
Pirates-myndirn-
ar voru að koma út 
gekk ég í gegnum 
brjálað tímabil þar 
sem mjög erfitt var 
að framkvæma 
einföldustu hluti. 
„Það voru um tutt-
ugu náungar sem 
biðu fyrir utan 
dyrnar hjá mér 
og þess vegna var 
mjög erfitt fyrir 
mig að kaupa í mat-
inn. Ég fór ekki 
út úr húsi,“ sagði 
hún við Mirror. 
„Síðan þá hef 
ég leikið í öðru-
vísi myndum og lífið er orðið 
auðveldara.“

Frægðin hélt 
Keiru heima

Rihanna og Usher stíga á svið 
þegar tilkynnt verður um tilnefn-
ingar til bandarísku Grammy-
verðlaunanna 30. nóvember. Aðrir 
sem koma fram verða Ludacris 
og Lupe Fiasco, Sugarland, Jason 
Aldean og Lady Gaga. Kynnir 
verður rapparinn LL Cool J. 
Grammy-verðlaunahátíðin sjálf 
verður haldin í 54. sinn í febrúar 
á næsta ári í Staples Centre í Los 
Angeles. Lady Gaga stal senunni á 
síðustu hátíð þegar hún var borin 
inn á svæðið í eggi. Á sviðinu söng 
hún síðan lagið Born This Way.

Rihanna 
stígur á svið

STÍGUR Á SVIÐ Söngkonan Rihanna 
stígur á svið á Grammy-verðlauna-
hátíðinni 30. nóvember.

Bubbi syngur inn jólin á Akureyri

NORÐUR FYRIR JÓLIN Bubbi Morthens heldur Þorláksmessu-
tónleika fyrir norðan hinn 21. desember. Þeir verða með sama 
sniði og sömu uppröðun og hinir eiginlegu Þorláksmessu-
tónleikar í Háskólabíói. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Kryddpían fyrrverandi Mel 
B segist hafa gaman af því að 
klæða sig upp og snyrta sig til. 
„Auðvitað er ég dálítil díva í mér. 
Ég er búin að selja 75 milljónir 
platna, hver væri það ekki?“ 
sagði hún við news.com.au. Hin 
36 ára söngkona starfar núna 
sem dómari í X Factor í Ástral-
íu. „Ég er mikil stelpa í mér. Ég 
hef gaman af því að láta farða 

mig og greiða 
mér. Mér finnst 

líka gaman 
að klæða mig 
upp og fara í 
fín föt.“ Mel 

eignaðist 
sitt þriðja 
barn, 
Madison 
Brown 
Bela-
fonte, í 
septem-
ber.

Kryddpían 
er algjör díva

DÁLÍTIL DÍVA 
Kryddpían fyrr-
verandi hefur 
gaman af því að 
klæða sig upp.

Victoria Beckham er ekki beint 
þekkt fyrir að spara en hún kom 
starfsfólki matvörubúðarinnar 
Ralph´s í Los Angeles á óvart 
þegar hún bað lífvörð sinn um að 
sækja um afsláttarkort fyrir fjöl-
skylduna. Afsláttarkortið gefur 
25% afslátt af allri matvöru og 
er hugsað sem búbót fyrir stórar 
fjölskyldur. „Okkur fannst gott 
að sjá að Victoria hugsar um að 
spara eins og við hin. Við sprung-
um hins vegar úr hlátri þegar 
hún var farin, þar sem hún hefur 
líklega efni á að kaupa alla búð-
ina ef hún vill,“ segir starfsmað-
ur búðarinnar við Daily Star. 

Þess má geta að töskusafn frú 
Beckham er metið á rúmar 200 
milljónir íslenskra króna. 

Sótti um 
afsláttarkort

FARIN AÐ SPARA Victoria Beckham 
kom starfsmönnum matvörubúðarinnar 
Ralph´s á óvart er hún sótti um afsláttar-
kort fyrir fjölskylduna. Hér er hún ásamt 
nýjasta fjölskyldumeðlimnum, Harper 
Seven. NORDICPHOTOS/GETTY

„Það má segja að þetta sé sjálfstætt fram-
hald af fyrri plötunni,“ segir Eyjólfur 
Kristjánsson um plötuna Fleiri notalegar 
ábreiður sem er að koma út hjá Senu. 

Fimm ár eru liðin síðan hann og Stefán 
Hilmarsson gáfu út Nokkrar notalegar 
ábreiður. Eins og með nýju plötuna hafði 
hún að geyma ýmis lög eftir aðra tónlistar-
menn sem hafa verið í uppáhaldi hjá þeim 
félögum, þar á meðal Góða ferð sem naut 
mikilla vinsælda. Heildarsala plötunnar 
nemur yfir fimm þúsund eintökum.

„Þetta er bara hliðarverkefni sem okkur 
finnst gaman að ganga í þegar við höfum 
tíma til þess og efni og aðstæður eru í lagi,“ 
segir Eyfi, en tuttugu ár eru liðin síðan þeir 
félagar sungu Draum um Nínu í Eurovision-

keppninni. Nýja platan inniheldur lög á borð 
við Þín innsta þrá, Allt með öðrum blæ og 
Sælustraumur, þar sem Jóhanna Guðrún 
syngur dúett með Stefáni. Einnig er þar 
gamalt lag eftir Einar Vilberg, Love Me for 
a Reason, og lagið Ó Helga eftir Magnús 
Kjartansson.

Stefán og Eyfi ætla í tónleikaferð um 
landið á næsta ári til að fylgja plötunni 
eftir, rétt eins og þeir gerðu árið 2007. Sjálf-
ur hefur Eyfi nýlokið vel heppnaðri tón-
leikaferð sinni um landið til að fylgja eftir 
safnplötu sinni. Aukatónleikar verða þó í 
Hafnarborg 25. nóvember þar sem Stefán 
verður með í för og ætla þeir meðal annars 
að flytja efni af Fleiri notalegum ábreiðum.  
 - fb

Fleiri ábreiður frá Stebba og Eyfa

GEFA ÚT FLEIRI ÁBREIÐUR Stefán Hilmarsson og Eyj-
ólfur Kristjánsson eru mættir aftur með Fleiri notalegar 
ábreiður.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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7. SÆTI Josh Charles

6. SÆTI Tim McGraw

8. SÆTI Joel McHale 9. SÆTI Jason Momoa

10. SÆTI Ryan Gosling

1. SÆTI Bradley Cooper 2. SÆTI Liam Hemsworth 3. SÆTI Idris Elba 4. SÆTI Justin Theroux 5. SÆTI Chris Evans

Bandaríska tímaritið People hefur valið tíu kynþokkafyllstu karlmenn í heimi en kapp-
arnir eiga það sameiginlegt að vera úr leikarabransanum. Það vekur athygli að hvorki 
Johnny Depp né Brad Pitt er að finna á listanum en þeir hafa átt fast sæti á listum á borð 
við þennan síðustu ár. Nokkur ný og óþekkt nöfn eru á listanum en leikarinn Bradley 
Cooper trónir á toppnum. 

BRADLEY COOPER KYN-
ÞOKKAFYLLSTUR Í HEIMI

„Er verið að gera at í mér?“ spurði hinn 
36 ára leikari þegar hann fékk að vita 
að hann hefði verið kjörinn kynþokka-
fyllsti leikari í heimi. Hann hefur 
meðal annars leikið í Hangover 1 og 2. 

Breski leikarinn, sem er þekktur fyrir 
leik sinn í þáttaröðinni The Wire, var 
tilnefndur til Emmy-verðlauna fyrir 
BBC-sjónvarpsþáttinn Luther og sló 
svo í gegn á hvíta tjaldinu í myndinni 
Thor. 

Nafn hans hefur heldur betur verið títt 
nefnt í slúðurmiðlum eftir að hann 
byrjaði með Jennifer Aniston á þessu 
ári en leikarinn hefur meðal annars 
leikið í Iron Man 2 og Tropic Thunder. 

Kántrísöngvarinn og leikarinn Tm 
McGraw er greinilega vinsæll hjá 
Bandaríkjamönnum. 

Charles hefur slegið í 
gegn vestanhafs fyrir 
leik sinn í sjónvarps-
þáttaröðinni The 
Good Wife. 

Leikari og grínisti sem er vinsæll núna 
í þáttaröðinni The Community. 

Fyrirsæta og seinna leikari sem er 
giftur leikkonunni Lisu Bonet og þar 
með stjúpfaðir Zoe Kravitz. Hefur bæði 
leikið í Game of Thrones og myndinni 
Conan the Barbarian. 

Gosling hefur heldur betur verið í 
sviðsljósinu á þessu ári. Hann leikur 
í myndunum Drive, Ides of March 
og Crazy, Stupid, Love sem allar hafa 
slegið í gegn. Ýmsir hafa gagnrýnt að 
Gosling sé ekki hærra á listanum en 
sitt sýnist hverjum og hann verður að 
láta sér lynda tíunda sætið þetta árið. 

Blásið var til frumsýningar á tónleika-
mynd Páls Óskars og Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands í Smárabíói á miðvikdag en geisla- 
og mynddiskar með tónleikum söngvarans 
og hljómsveitarinnar verða væntanlega í 
fjölmörgum jólapökkum þetta árið. Tón-
leikarnir þóttu einstaklega vel heppnaðir 

og áhorfendur í Eldborgarsal Hörpu fengu 
sitthvað fyrir sinn snúð. Þeir geta nú end-
urupplifað þessa lífsreynslu sína og hinir 
fjölmörgu aðdáendur Páls sem ekki kom-
ust í þetta skiptið geta bætt sér upp miss-
inn með því kyrja Gordjöss og Allt fyrir 
ástina heima í stofu um jólin.  

Páll Óskar frumsýndi 
tónlistarmyndina

Þórir Baldursson með þær Guðrúnu Pálsdóttur 
og Moniku Abendroth upp á arminn en samstarf 
Moniku og Páls fær að njóta sín í tónleikamyndinni.

Bergrún Íris Sævarsdóttir og Elísabet Ólafsdóttir 
voru meðal gesta.Páll með þeim Guðlaugu Elísabetu Ólafsdóttur og Kristjönu Stefánsdóttur.

Þessi ungi ástralski leikari hefur 
tekið Hollywood með trompi ásamt 
bróður sínum Chris, 
og ekki skemmir 
fyrir að kappinn 
er með ung-
lingastjörnunni 
Miley Cyrus. 
Hann leikur í 
myndinni The 
Hunger Game 
sem verður 
frumsýnd á 
næsta ári. 

Þessi þrítugi 
leikari vakti 
athygli fyrir 
frammistöðu 
sína í myndinni 
Captain America. 
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VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

FÖSTUDAGUR: FARIN (PARTIR) 18:00, 20:00, 22:00  
ERKIFJENDUR (SUPERCLÁSICO) 18:00, 20:00, 22:00  
BAKKA-BALDUR 18:00  MIDNIGHT IN PARIS 20:00, 22:00 

 BORGRÍKI 18:00, 20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

FARIN(PARTIR)
MEÐ KRISTIN SCOTT-THOMAS

Hátíðlegur andi sveif yfir 
vötnum á sérstakri viðhafn-
arsýningu á fræðsluverkinu 
Hvað ef? á stóra sviði Þjóð-
leikhússins í tilefni þess að  
25.000 áhorfendur hafa séð 
verkið. 

Forvarnaverkefnið Hvað ef? hóf 
göngu sína árið 2005 og hefur 
verið sýnt í Reykjavík og á Akur-
eyri. Markmið aðstandenda sýn-
ingarinnar er að ná til allra 9. 
og 10. bekkinga landsins með 
skemmtifræðsluna, sem nýtir leik, 
söng og ljóð til að fjalla um erfið 
og mikilvæg málefni eins og eitur-
lyfjaneyslu og einelti. 

Verkefnið hefur mælst vel fyrir 
og fjölmörg fyrirtæki, félagasam-
tök og stofnanir komið að því að 
styrkja sýninguna, sem næst fer 
til Egilsstaða.  

Af þessu tilefni mættu Ögmund-
ur Jónasson innanríkisráðherra og 
Guðbjartur Hannesson velferðar-
ráðherra í Þjóðleikhúsið, og ávörp-
uðu áhorfendur bæði fyrir og eftir 
sýningu.

Fræðsluverkefni fagnað

Leikkonan Megan Fox hefur 
ákveðið að láta fjarlægja húð-
flúr sem hún ber á hægri hand-
legg. Húðflúrið er af leikkon-
unni Marilyn Monroe og hefur 
Fox þegar hafist handa við að 
fjarlægja flúrið.

Fox lét flúra myndina á hand-
legg sinn þegar hún var átján ára 
gömul og segist nú vera komin 
með leiða á því. „Maður vex upp 
úr hlutum, núna finnst mér þetta 
ekki viðeigandi. Ég hef þegar 
farið einu sinni og á eftir þrjú 
skipti til viðbótar og ég held að 
ég muni ekki bera nein ör eftir 
meðferðina,“ sagði Fox. 

Losar sig 
við Marilyn

Spjátrungarnir Chris Tucker 
og Ice Cube ræða nú um að 
gera framhald af gaman-
myndinni Friday frá 
árinu 1995. Ætla þeir að 
ná saman upprunaleg-
um leikarahópi mynd-
arinnar, sem kom Chris 
Tucker á kortið á sínum 
tíma.

Tom Lister, sem fór með 
hlutverk hins hræði-
lega ógnvekjandi 
Deebo, segir í 

nýlegu viðtali að Tucker hafi 
sent einkaþotu á eftir sér 
til að ræða um framhald 
Friday-myndarinnar. 
„Þessi mynd verður sú 
stóra,“ sagði Lister.

Talið er að fjárhags-
vandræði Tuckers auki 
möguleikann á því að 

myndin verði gerð.

Ice Cube og Tucker 
ræða Friday-framhald

FÖSTUDAGUR Chris Tucker 
sló í gegn í Friday árið 

1995.

Marín Skúladóttir og Kristín Andrea Pálsdóttir mættu í Þjóðleikhúsið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hjördís Björnsdóttir og Unnar Þorsteins-
son.

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra 
ávarpaði leikhúsgesti.

Dagbjört Kristinsdóttir og Guðbjörg Eva 
Pálsdóttir.

Fullt var út úr dyrum og mikil stemning í salnum.Andrea Ásgeirsdóttir og Sædís Lilja 
Ísaksdóttir.

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

“SJÓNRÆN VEISLA MEÐ SKEMMTILEGU OFBELDI 
OG GRJÓTHÖRÐUM TÖFFARASKAP.”

5%

IMMORTALS 3D KL. 6 - 8 - 10 12 
ELÍAS OG FJARSJÓÐSLEITIN KL. 6 L 
TOWER HEIST KL. 8 - 10 12

T.V., KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ & HEYRT

IMMORTALS 3D  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IMMORTALS 3D LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
ELÍAS OG FJÁRSJÓÐSLEITIN KL. 3.40  L
TOWER HEIST  KL. 8 - 10.20  12
IN TIME  KL. 8 - 10.30  12
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 3.20 - 5.40 - 8  7
HEADHUNTERS  KL. 5.45 - 10.20  16
ÞÓR 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 - 5.50  L
ÞÓR 2D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 L

IMMORTALS 3D  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
IN TIME  KL. 10.15  12
HUMAN CENTIPEDE  KL. 10.20  18
MONEYBALL  KL. 8  L
ÆVINTÝRI TINNA 3D  KL. 5.40 - 8  7
MIDNIGHT IN PARIS  KL. 5.45  L
ELDFJALL  KL. 5.45 - 8  L

IMMORTALS 3D 5.45, 8 og 10.15(POWER)

ELÍAS - ÍSL TAL 4(700 kr)

TOWER HEIST 8 og 10.15

BORGRÍKI 6, 8 og 10

TINNI 3D 5(950 kr)

ÞÓR 3D 4(1050 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

POWERSÝNING

KL. 10.15
 

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

A.K. - DV

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA

12

12

12

12

12

L

L

L

V I P

KRINGLUNNI

7

EGILSHÖLL

12

7

7

L

L

L

16

16

AKUREYRI

SELFOSS
12

12

12
KEFLAVÍK

16

16

16

7

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN VIP kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
TOWER HEIST                       kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE IDES OF MARCH kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl. 8 - 10:30 2D
THE HELP kl. 5:40 - 8:20 2D
FOOTLOOSE kl. 3:40 2D

BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 4 2D
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 2D
ALGJÖR SVEPPI kl. 3:40 2D

12

12

L

L

L

L

L

7

10

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
THE IDES OF MARCH kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
THE INBETWEENERS kl.  10:40 2D
THE HELP kl. 3 - 5:20 - 8 2D

BANGSÍMON M/ ísl. Tali kl. 3:40 2D

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:30
TINTIN kl. 6
THE THING kl. 8 
KILLER ELITE kl. 10:10 THE INBETWEENERS MOVIE kl.   6

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  kl.   8 - 10:30
THE THREE MUSKETEERS kl.   6 -  10:20
THE SKIN I LIVE IN kl.   8 

TWILIGHT : BREAKING DAWN PART 1 kl. 5:30 - 8
IMMORTALS kl. 10:30
WHAT’S YOUR NUMBER kl. 8 - 10:20

BANGSÍMON m/ísl.tali kl. 6

BELLA ER Í LÍFSHÆTTU OG EDWARD OG JACOB ÞURFA AÐ SAMEINA KRAFTA SÍNA EF ÞEIR ÆTLA BJARGA LÍFI HENNAR
MYNDIR SEM HAFA VERIÐ AÐ SLÁ ÖLL AÐSÓKNARMET Í USA

HEIMSFRUMSÝND - 
VERTU MEÐ ÞEIM FYRSTU Í HEIMINUM TIL AÐ SJÁ HIÐ MAGNAÐA 

ÆVINTÝRI UM BELLU, EDWARD OG JACOB

SVIKRÁÐ

����
FRÉTTABLAÐIÐ

TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 1 kl. 5:30 - 8 - 10:40 2D
THE ADVENTURES OF TINTIN kl. 5:30 - 8 3D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:30 2D

ÞÓR: HETJUR VALHALLAR m/ísl tali kl. 5:30 3D
THE INBETWEENERS MOVIE kl. 8 - 10:30 2D
THE THREE MUSKETEERS kl. 5:30 3D
HELP kl. 10:20 2D



2. PRENTUN  
loksins fáanleg

2. PRENTUN  
loksins fáanleg
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Ráðstefna fyrir stjórnendur og 
starfsmenn golfklúbba 

Í dag föstudaginn 18. nóvember heldur Golfsamband Íslands ráðstefnu í 
Fjölbrautarskólanum í Garðabæ.  Ráðstefnan mun fjalla um rekstur golfklúbba á 
Íslandi.  Í lok ráðstefnu verða opnar umræður. Ráðstefnan hefst kl. 16:00 og mun 
standa til kl. 19:00. Allir velkomnir. 
 

 

 Frekari upplýsingar má finna á 

www.golf.is 

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON  bætti sig um þrjú högg á úrtökumóti fyrir PGA-mótaröðina, sem fram 
fer á Flórída þessa dagana. Birgir Leifur lék á 67 höggum eða fjórum höggum undir pari. Hann er í 34.-37. sæti en 
líklega fara um 20 kylfingar áfram á lokamótið. Birgir er því þremur höggum frá öruggu sæti eftir annan daginn.

N1-deild karla:
Fram-FH   34-33
Fram - Mörk (skot): Ingimundur Ingimundarson 
8 (8), Einar Rafn Eiðsson 6/1 (7/1), Ægir Hrafn 
Jónsson 5 (6), Arnar Birkir Hálfdánsson 3 (4), 
Jóhann Gunnar Einarsson 3 (4), Sigurður Egg-
ertsson 3 (4), Róbert Aron Hostert 3 (6), Stefán 
Baldvin Stefánsson 2 (2), Jóhann Karl Reynisson 
1 (1), Sigfús Páll Sigfússon (1). 
Varin skot: Magnús Erlendsson 10/1 (29/3, 
34%), Sebastian Alexandersson 5 (19, 26%), 
Hraðaupphlaup: 3 ( Einar 2, Stefán ) 
Fiskuð víti: 1 ( Ægir )
Utan vallar: 10 mínútur. 
FH - Mörk (skot): Andri Berg Haraldsson 9 (13), 
Þorkell Magnússon 8/2 (11/3), Ólafur Gústafsson 
7 (11), Atli Rúnar Steinþórsson 3 (3), Halldór 
Guðjónsson 3 (4), Sigurður Ágústsson 1 (1), Ísak 
Rafnsson 1 (1), Hjalti Þór Pálmason 1 (3), 
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 6 (30/1, 
20%), Pálmar Pétursson 1 (11, 9%), 
Hraðaupphlaup: 7 ( Þorkell 3, Ólafur 2, Halldór, 
Sigurður ) 
Fiskuð víti: 3 ( Atli 2, Hjalti)
Utan vallar: 2 mínútur. 

Akureyri-Afturelding   34-26
Akureyri - Mörk (skot): Oddur Gretarsson 11 
(12), Bjarni Fritzson 11/3 (15/3), Guðmundur 
H. Helgason 4 (8), Bergvin Þór Gíslason 3 (4), 
Heimir Örn Árnason 2 (4), Geir Guðmundsson 2 
(5), Heiðar Þór Aðalsteinsson 1 (2), 
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 22 (48/1, 46%), 
Hraðaupphlaup: 11 (Oddur 6, Bjarni 3, Heimir, 
Heiðar ) 
Fiskuð víti: 3 (Oddur , Bjarni, Hörður)
Utan vallar: 8 mínútur. 
Afturelding - Mörk (skot): Sverrir Hermannsson 
6 (17), Þorlákur Sigurjónsson 5 (7), Jóhann 
Jóhannsson 5/1 (7/1), Þrándur Gíslason 4 (7), 
Böðvar Páll Ásgeirsson 2 (4), Daníel Jónsson 1 
(1), Chris McDermont 1 (2), Mark Hawkins 1 (2), 
Hrannar Guðmundsson 1 (2), Helgi Héðinsson 
(1), Hilmar Stefánsson (2), 
Varin skot: Davíð Svansson 8 (19/2, 42%), 
Hafþór Einarsson 5 (28/1, 18%), 
Hraðaupphlaup: 13 (Þorlákur 5, Sverrir 3, Jóhann 
3, Mark, Hrannar) 
Fiskuð víti: 1 ( Helgi )
Utan vallar: 6 mínútur. 
Dómarar: Ingvar Guðjónsson og Jónas Elíasson. 
Höfðu góð tök á leiknum.

Valur-Grótta   34-26
Valur - Mörk (skot): Anton Rúnarsson 12/2 
(16/2), Magnús Einarsson 6 (6), Sturla Ásgeirs-
son 6/1 (9/2), Orri Freyr Gíslason 3 (3), Gunnar 
Harðarson 2 (2), Einar Örn Guðmundsson 2 (3), 
Finnur Ingi Stefánsson 2 (3), Gunnar Kristinn 
Þórsson Malmquist 1 (2). 
Varin skot: Hlynur Morthens 13/2 (37/5, 35%), 
Sigurður Ingiberg Ólafsson 1 (3/1, 33%), 
Hraðaupphlaup: 5 (Sturla 2, Anton, Gunnar, 
Gunnar Kristinn ) 
Fiskuð víti: 4 (Magnús 2, Anton, Sturla )
Utan vallar: 4 mínútur. 
Grótta - Mörk (skot): Jóhann Gísli Jóhannsson 
7 (17), Þorgrímur Smári Ólafsson 4 (9), Ágúst 
Birgisson 3 (3), Þórir Jökull Finnbogason 3/2 
(8/4), Hjálmar Þór Arnarsson 2 (2), Ólafur Ægir 
Ólafsson 2/2 (2/2), Friðgeir Jónasson 2 (3), Árni 
B. Árnason 2 (5), Benedikt R. Kristinsson 1 (2), 
Varin skot: Magnús Sigmundsson 5/1 (22/3, 
23%), Lárus Helgi Ólafsson 4 (21/1, 19%), 
Hraðaupphlaup: 4 ( Hjálmar, Friðgeir, Árni, 
Benedikt ) 
Fiskuð víti: 4 (Jóhann 2, Þorgrímur, Ágúst, 
Hjálmar, Árni )
Utan vallar: 10 mínútur. 
Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson 
dæmdu leikinn frábærlega og það er gaman að 
sjá handboltadómara fá svona mikinn vinnufrið.

STAÐAN:
Fram 8 6 0 2   208-201 12
Haukar 6 5 0 1   162-140 10
FH 7 4 1 2   199-184 9
HK 7 4 1 2   194-182 9
Valur 8 3 2 3   210-202 8
Akureyri 8 3 1 4   224-200 7
Afturelding 8 2 0 6   182-216 4
Grótta 8 0 1 7   184-216 1

NÆSTU LEIKIR:
Sun. 20. nóv.   Haukar - HK kl. 15.45
Mið. 23. nóv.  FH - Akureyri kl 18.30
Fim. 24. nóv.  Afturelding - Valur kl. 19.30
Fim. 24. nóv.  Grótta - HK kl. 19.30
Fim. 24. nóv  Fram - Haukar kl. 19.30

ÚRSLIT

HANDBOLTI Akureyringar unnu 
öruggan sigur á Aftureldingu í 
N1-deild karla í handbolta í gær, 
34-26. Góð byrjun í seinni hálfleik 
skilaði sigrinum.

Akureyri komst í 4-0 en Mosfell-
ingar komust svo í 8-9. Akureyri 
beit aftur frá sér og leiddi 17-13 í 
hálfleik. Oddur Gretarsson skor-
aði 8 af 11 mörkum sínum í gær í 
fyrri hálfleik.

Með frábærri vörn í byrjun 
seinni hálfleik komst Akureyri 
svo í 25-15 og gerði út um leikinn. 
Góð barátta Mosfellinga skilaði 

þeim nálægt Akureyri, þeir 
minnkuðu muninn í 30-26. Það 
var þó of seint, Akureyri gaf í og 
kláraði leikinn.

Sveinbjörn varði vel í marki 
Akureyrar og vörnin var ágæt, 
raunar frábær í byrjun seinni 
hálfleiks. Liðið spilaði svo fína 
sókn fyrir utan kæruleysisleg skot 
og sendingar á stuttum köflum.

Mosfellingar spiluðu ágætlega 
og barátta liðsins var góð. Augljós 
getumunur var á liðunum og vörn-
in og markvarslan voru ekki nægi-
lega góð til að taka tvö stig.

„Ég er ánægður með sóknina í 
fyrri hálfleik og vörnina í þeim 
seinni. Vörnin small frábærlega 
og við fengum mikið af auðveld-
um mörkum. Svo slökuðum við 
aðeins á og þeir börðust frábær-
lega og komust inn í leikinn. En 
átta marka sigur er gott og ég 
þakka áhorfendum fyrir frábær-
an stuðning,“ sagði Atli Hilmars-
son, þjálfari Akureyringa.

„Við þurftum að svara fyrir 
okkur eftir síðasta leik sem var 

mjög slakur. Það tókst ágætlega 
og nú horfum við fram á veginn. 
Við verðum að fara að vinna liðin 
fyrir ofan okkur næst því við 
ætlum okkur að komast í úrslita-
keppnina, ekkert annað kemur 
til greina,“ sagði Atli sem hló að 
þeim sögusögnum að hann væri að 
hætta með liðið.

Kollegi hans, Reynir Þór Reynis-

son, var sáttur við ýmislegt í leik 
sinna manna. „Þetta var kafla-
skiptur leikur. Vörnin okkar leið 
fyrir góðan hraða og margar góðar 
sóknir. Við spiluðum á háu tempói 
sem við réðum kannski ekki alveg 
við. Byrjun seinni hálfleiks fór 
með okkur en með meiri hlaupa-
getu og meiri þolinmæði getum við 
betur,“ sagði Reynir.  - hþh

Akureyri átti ekki í teljandi vandræðum með baráttuglaða Mosfellinga þegar liðin mættust á Akureyri:

Verðum að fara að vinna liðin fyrir ofan okkur

ODDUR GRETARSSON Átti frábæran leik fyrir Akureyri í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Valsmenn unnu örugg-
an átta marka sigur á Gróttu, 
34-26, á Hlíðarenda í gær. Valslið-
ið, með Anton Rúnarsson í farar-
broddi, var með góð tök á leiknum 
en losnaði samt aldrei almenni-
lega við baráttuglatt Gróttulið.

Valsmenn voru með yfirhönd-
ina frá upphafi og ætluðu greini-
lega ekki að misstíga sig öðru 
sinni gegn Seltirningum í vetur 
en Grótta náði óvænt jafntefli 
gegn Val er liðin mættust í fyrstu 
umferð Íslandsmótsins.

Gróttumenn gáfust aldrei upp, 
frekar en venjulega, en mótherj-
inn var einfaldlega of sterkur 
fyrir botnliðið sem bíður enn 
eftir sínum fyrsta sigri.

Sigfús Sigurðsson hefur verið 
orðaður við landsliðið að undan-
förnu en hann meiddist á ökkla í 
fyrri hálfleik og kom ekki meira 
við sögu í leiknum.

„Þetta er ekki neitt neitt. Ég 
snéri mig og þegar maður er 
kominn á þennan aldur þá er 
þetta allt miklu viðkvæmara en 
hjá ungu strákunum. Ég tek þetta 
bara skref fyrir skref. Fyrst þarf 
ég að koma sjálfum mér í stand 
og síðan verðum við bara að bíða 
og sjá hvort það dugi fyrir lands-
liðið,“ sagði Sigfús.

„Ég er í ágætisformi en þarf 
bara aðeins að taka af varadekk-
inu eða varaforðanum eins og 
maður segir. Ég ætla að koma 
mér í betra stand. Númer eitt, 
tvö og þrjú er það fyrir sjálfan 
mig, síðan kemur Valur þar á 
eftir og svo landsliðið þar á eftir. 
Ef það gengur upp að ég komist 
í landsliðið þá er það frábært. 
Þá fengi maður þriðja tækifærið 
með landsliðinu,“ sagði Sigfús og 
skellihló. - óój

Sigfús meiddist í sigurleik:

Væri til í þriðja 
tækifærið

VARADEKKIÐ AF Sigfús ætlar að koma 
sér í betra form. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Öflugur varnarleikur 
hefur verið aðalsmerki Fram það 
sem af er leiktíð en í gær var það 
sóknarleikurinn sem gerði það að 
verkum að sigur vannst gegn FH. 
„Það sýnir okkur að við getum 
þetta. Við megum vera hrika-
lega ánægðir með þetta í heild-
ina,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari 
Fram, eftir leik.

Lokatölur urðu 34-33 í kafla-
skiptum leik. Á lokamínútunni 
skoraði Róbert Aron Hostert 
sigurmarkið en FH-ingar settu 
aukamann í síðustu sóknina en 
það dugði ekki. Skot Andra Bergs 
Haraldssonar, fyrrum leikmanns 
Fram, hitti ekki markið.

„Við vorum ekki góðir gegn 
Aftureldingu en vorum góðir í dag, 
sérstaklega sóknarlega. Það var 
liðsheildarbragur á liðinu og við 
sýndum geysilegan karakter þrátt 
fyrir mikið mótlæti. Það voru allir 
að leggja í púkkið,“ sagði Einar en 
Fram tapaði óvænt fyrir Aftureld-
ingu fyrir viku.

Þrátt fyrir að sigur hafi unnist 
var Einar alls ekki sáttur við dóm-
gæslu þeirra Gísla Hlyns Jóhanns-
sonar og Hafsteins Ingibergsson-
ar. Honum fannst oft hallað á sitt 
lið og hefur nokkuð til síns máls.

„Ég fer ekkert í grafgötur með 
það að dómgæslan í kvöld var 
léleg. Þeir kórónuðu hana með því 
að gefa mér tvær mínútur eftir 
mistök trekk í trekk hjá þeim sjálf-
um. Þetta er eitt okkar besta dóm-
arapar en það var lélegt í dag. Ég 
tel mig hafa fullan rétt á að vera 
ósáttur við dómgæsluna eins og ég 
get verið ósáttur við leikmenn hjá 
mér, umgjörðina eða hvað sem það 
er,“ sagði Einar.

Markverðir beggja liða voru 
ekki í stuði í fyrri hálfleik en stað-
an var 19-17 eftir 30 mínútur. Ingi-
mundur Ingimundarson fékk nokk-
uð lausan tauminn frá gestunum 
og nýtti sér það vel en hann var 
sjóðheitur í leiknum í gær þó að 
eðlilega hafi dregið undan honum 
í seinni hálfleiknum.

Fram byrjaði seinni hálfleikinn 
vel og komst fimm mörkum yfir 
áður en gestirnir komust á skrið og 
voru skyndilega tveimur mörkum 
yfir þegar átta mínútur voru eftir. 
Það voru heimamenn sem höfðu 
betur á gríðarlega spennandi 
lokakafla.

Þar verður að nefna innkomu 
hins unga Arnars Birkis Hálf-
dánarsonar sem var algjörlega 
óhræddur við að skjóta. Hann 
skoraði nokkur stórglæsileg og 
um leið óhemju mikilvæg mörk 
með þrumuskotum.

„Það er svekkjandi að fá ekki 
stig úr þessum leik fyrst við kom-
umst inn í leikinn. Þetta voru 
alveg sanngjörn úrslit en svona 
er þetta,“ sagði Kristján Arason, 
þjálfari FH, eftir leikinn.

„Þetta var nokkuð furðulegur 
leikur þar sem allt lak inn í fyrri 
hálfleik en svo komu meiri varnir 
og spenna í seinni hálfleik. Þetta 

var hörkuleikur toppliða. Við 
bjuggumst við hörkuleik og sú 
varð raunin. Framarar spila góða 
vörn en við náðum ágætlega að 
höndla hana.“

Markvörðurinn Pálmar Péturs-
son er kominn aftur í FH-búning-
inn og spilaði hluta leiksins en 
leikformið er ekki komið og hann 
fann sig ekki. Kristján segir að 
hann sé þó kominn til að vera.

„Hann var aðeins óöruggur 
í sínum fyrsta leik en það var 
gott að vera með hann. Þetta er 
langur vetur og fínt að hafa þrjá 
markverði,“ sagði Kristján. 
 - egm

Sókn getur unnið leiki
Það var ótrúleg spenna í Safamýrinni þar sem Framarar tóku á móti FH. 
Heimamenn töpuðu óvænt fyrir einu lélegasta liði deildarinnar í síðustu um-
ferð en náðu báðum stigunum í gær. Leikur liðanna var afar sveiflukenndur.

EKKI BARA VARNARTRÖLL Ingimundur Ingimundarson sýndi í gær að hann getur 
meira en spilað vörn. Hann skoraði átta glæsileg mörk úr átta skotum gegn FH.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI Skotinn Willie McKay er 
umdeildur umboðsmaður knatt-
spyrnumanna og meðal þeirra 
þekktustu í sinni starfsstétt. 
Hann var einn þeirra sem rann-
sóknarnefnd enska knattspyrnu-
sambandsins tók sérstaklega 
fyrir árið 2007 þegar grunur lék 
á um stórfellda mútustarfsemi í 
tengslum við félagaskipti knatt-
spyrnumanna.

Í dag er hann enn starfandi 
sem umboðsmaður en nú einbeit-
ir sér hann fyrst og fremst að því 
að styrkja eitt lið – B-deildarliðið 
Doncaster Rovers. Félagið réði 
hann beinlínis til starfa (reynd-
ar fyrir bara 100 pund á viku, 
rúmar átján þúsund krónur) til að 
finna félaginu leikmenn sem gætu 
styrkt liðið.

Allir eiga að hagnast
Aðferðafræðin er í raun einföld. 
Þeir leikmenn sem McKay vill fá 
til Doncaster eru ekki lengur í náð-
inni hjá sínum félögum, sem eru 
því viljug að lána þá til liða eins og 
Doncaster. Stóru félögin taka þátt í 
launakostnaði leikmannanna, sem 
fá að spila á ný og sýna sig fyrir 
öðrum og betri liðum. Þannig 
fær Doncaster leikmenn sem það 
hefði annars aldrei átt möguleika 
að kaupa.

McKay kom fyrst með Sene-
galann El-Hadji Diouf, sem var 
reyndar samningslaus í sumar. 
Hann gerði þriggja mánaða samn-
ing og skoraði til að mynda tvö 
mörk í óvæntum 3-2 sigri liðsins á 
Ipswich í síðustu umferð.

Meðal annarra leikmanna sem 
McKay hefur fært Doncaster eru 
bakvörðurinn Pascal Chimbonda 
(sem gerði skammtímasamning) 

og Herita Ilunga, sem er á mála 
hjá West Ham.

Samkvæmt lánsfyrirkomulag-
inu greiðir Doncaster varnar-
manninum Ilunga tvö þúsund pund 
(372 þúsund kr.) í vikulaun en West 
Ham sér um afganginn. Doncaster 
greiðir lánsmönnum aldrei meira 
en tvö þúsund pund í vikulaun.

Hvort fleiri koma verður tíminn 
að leiða í ljós en sögusagnir eru 
á kreiki um að einn þeirra leik-

manna sem McKay hefur auga-
stað á er Mahamadou Diarra hjá 
Real Madrid. 

Sjálfur sagði McKay í viðtali 
við fréttavef BBC í gær að félagið 
ætti lítinn möguleika á að bjarga 
sér frá falli. „Önnur félög hafa 
ekki sýnt neinum leikmanni áhuga, 
nema Billy Sharp [sóknarmanni],“ 
sagði hann til að undirstrika hvað 
félagið væri illa statt hvað úrval 
leikmanna varðaði.

„Við þurfum því að gera eitt-
hvað öðruvísi. Eitthvað nýtt. Það 
ber að hafa í huga að launakostn-
aður Peterborough er 3,5 milljónir 
punda. Launakostnaður Doncas-
ter er 8,5 milljónir en samt eru 
þeir fyrir ofan okkur í töflunni,“ 
sagði McKay.

Löglegt en siðlaust?
Það er ekkert ólöglegt við starf-
semi McKay og Doncaster. Það 
hefur enska knattspyrnusam-
bandið staðfest. Mörgum finnst 
hins vegar ósanngjarnt að láns-
kerfið sé notað á þennan máta. Að 
stór knattspyrnufélög geti lánað 
minni liðum leikmenn sem styrkja 
þau að verulegu leyti, og svo þarf 
félagið sem fær leikmanninn að 
láni ekki að greiða nema brot af 
launum leikmannsins.

Til að mynda var bent á dæmi 
Craigs Bellamy sem var lánað-
ur frá Manchester City til Car-
diff City á síðasta tímabili. Bel-
lamy var á himinháum launum 
hjá Man chester City, sem sá þó 
áfram um að greiða stærstan 
hluta launanna.

Sum félög eru sögð áhugasöm 
um þetta fyrirkomulag en for-
ráðamenn annarra félaga hafa 
sínar efasmdir. Eins og Colin Sex-
stone, stjórnarformaður Bristol 
City sem leikur í sömu deild.

„Ég held að þetta muni ekki 
gagnast þeim. Þeir eru í raun að 
fá málaliða til skamms tíma sem 
eru aðeins að nota félagið fyrir 
sína eigin hagsmuni,“ sagði hann.

Doncaster er sem fyrr segir í 
neðsta sæti ensku B-deildarinn-
ar en fróðlegt verður að fylgjast 
með gengi liðsins næstu vikur og 
mánuði. eirikur@frettabladid.is

Kemur umboðsmaðurinn til bjargar?
Enska B-deildarfélagið Doncaster Rovers situr á botni deildarinnar en félagið ákvað fyrr í haust að reyna 
óvenjulegar leiðir til að koma liðinu á réttan kjöl. Umdeildur umboðsmaður á að bjarga liðinu frá falli.

GÓÐUR GLUGGI Pascal Chimbonda og El-Hadji Diouf fóru báðir til Doncaster til að 
auglýsa sig og freista þess að komast aftur að hjá stórum klúbbi. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Bretar eru æfir eftir að 
Sepp Blatter, forseti Alþjóðaknatt-
spyrnusambandsins [FIFA], lét 
óheppileg ummæli nýverið falla 
í viðtali við CNN-sjónvarpsstöð-
ina. Þar sagði hann að kynþátta-
fordómar væru ekki til staðar í 
knattspyrnunni og að hægt væri 
að leysa þau mál sem upp kæmu 
með því að takast í hendur.

„Kynþáttaníð á sér ekki stað 
á knattspyrnuvellinum,“ sagði 
Blatter í viðtalinu. „Kannski ger-
ist það í samskiptum leikmanna að 
eitthvað sé sagt eða gert sem ekki 
er rétt. Sá sem verður fyrir áhrif-
um af þessu verður að hafa í huga 
að þetta er leikur. Við erum í leik 
og í lok hans tökumst við í hend-
ur. Svona lagað getur átt sér stað, 
vegna þess að við höfum lagt svo 
mikið á okkur í baráttunni gegn 
kynþáttaníði og mismunun.“

Óhætt er að segja að ummæl-
in hafi vakið reiði í Bretlandi, en 
þar í landi eru menn enn öskureið-
ir út í Blatter fyrir að fá ekki að 
halda HM 2018 eins og þeir sóttu 
um. Blatter hefur mátt berjast 
við ásakanir um að mútustarf-
semi og spilling eigi sér stað 
innan FIFA í ríkum mæli en því 
hefur hann ávallt neitað. Víst er 
að þessi ummæli auka álit Breta 
ekki mikið, en mörg mál tengd 
kynþáttafordómum í enskri knatt-
spyrnu hafa komið upp í haust.

Blatter reyndi að draga í land 
með yfirlýsingu sem birtist á 
heimasíðu FIFA í gærkvöldi. „Ég 
veit líka að kynþáttaníð á sér stað 
í knattspyrnunni, því miður. Ég 
veit að þetta er stórt vandamál í 
okkar samfélagi sem hefur áhrif 
á íþróttir,“ segir í yfirlýsingunni. 
„Ummæli mín voru misskilin.“

Yfirlýsingin hafði þó lítið að 
segja og komu margir fram í 
fjölmiðlum í gær og kröfðust 
afsagnar Blatters, til að mynda 

Gordon Taylor, formaður samtaka 
atvinnumanna í Englandi, og Hugh 
Robertson, íþróttamálaráðherra 
Bretlands.

„Hann verður að hætta, íþrótt-
arinnar vegna,“ sagði Robertson 
við enska fjölmiðla. „Ummælin 
eru algerlega óviðunandi og enn 
ein ástæðan til að velta því fyrir 
sér hvort þessi maður eigi að vera 
æðsti maður knattspyrnunnar í 
heiminum.“

Rio Ferdinand, leikmaður Man-
chester United, átti í orðaskiptum 
við Blatter á samskiptavefnum 
Twitter í gær, en lesa má nánar 
um þau á íþróttavef Vísis. Þetta 
skrifaði Ferdinand meðal annars 
síðdegis í gær:

„Orð þín um kynþáttafordóma í 
knattspyrnu segja allt sem segja 
þarf um vanþekkingu þína á 
málinu.“ - esá

Ummælum Sepps Blatter, forseta FIFA, um kynþáttafordóma mætt af mikilli reiði í Bretlandi og víðar:

„Kynþáttafordóma má leysa með handsali“

BLATTER Umdeildur og veit sjálfsagt vel 
af því. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Litháinn Vladimír 
Romanov hefur ákveðið að 
setja skoska knattspyrnufélagið 
Hearts á sölu, þar sem hann er 
orðinn þreyttur á fótbolta. Hann 
keypti félagið árið 2005 en lands-
liðsmaðurinn Eggert Gunnþór 
Jónsson er á mála hjá félaginu.

„Ég vil hætta í fótbolta og hef 
gefið þá skipun að finna skuli 
knattspyrnufélögum mínum nýja 
eigendur,“ sagði hann í samtali 
við rússneska fjölmiðla í gær.

Auk Hearts á hann einnig FBK 
Kaunas í heimalandinu og Partiz-
an Minsk í Hvíta-Rússlandi.

Á ýmsu hefur gengið á þeim 
sex árum sem Hearts hefur verið 
í eigu Romanovs, en á þeim tíma 
hafa til að mynda átta mismun-
andi knattspyrnustjórar stýrt lið-
inu. Samingur Eggerts Gunnþórs 
við félagið rennur út í sumar. - esá

Orðinn þreyttur á fótbolta:

Romanov setur 
Hearts á sölu

EGGERT GUNNÞÓR Hefur verið lykil-
maður í liði Hearts undanfarin ár.

MYND/VALLI

KÖRFUBOLTI Íslenskir leikmenn 
eru ekki mjög áberandi meðal 
stigahæstu leikmanna Iceland 
Express-deildar karla í körfubolta, 
en sex umferðir eru nú búnar af 
deildinni. Enginn kemst inn á 
topp tíu og aðeins þrír eru á topp 
tuttugu ef við teljum Justin Shouse 
með, en hann fékk íslenskan 
ríkisborgararétt í sumar. 

Marvin Valdimarsson hjá Stjörn-
unni og Magnús Þór Gunnars-
son hjá Keflavík eru stigahæstu 
íslensku leikmennirnir í deildinni, 
en þeir hafa báðir skorað 119 stig 
í 6 leikjum, eða 19,8 að meðaltali 
í leik. 

Marvin hefur verið í aðal-
hlutverki í Stjörnuliðinu eftir að 
Jovan Zdravevski meiddist og 
skoraði 53 stig samtals í síðustu 
tveimur leikjum Stjörnunnar. 

Marvin hefur hitt úr 19 af 31 
skoti sínu í þessum tveimur sigur-
leikjum, sem gerir 61 prósents 
skotnýtingu. Marvin náði í síð-
asta leik á móti Snæfelli að hækka 
stigaskor sitt þriðja leikinn í röð, 
en hann skoraði þá 28 stig og setti 
niður sex þriggja stiga körfur.

Magnús hefur líka rofið tutt-
ugu stiga múrinn í síðustu tveim-
ur leikjum, en hann hefur skorað 
mikið fyrir Keflavík þrátt fyrir að 
þrír erlendir leikmenn leiki með 
Keflavíkurliðinu. Magnús hefur 
skorað þrjár eða fleiri þriggja 
stiga körfur í fimm af sex leikjum 

sínum og hefur enginn leikmaður 
í deildinni skorað fleiri þriggja 
stiga körfur. Magnús hefur sett 
niður 25 þrista, eða 4,2 að meðal-
tali í leik. 

Magnús er stigahæsti leikmaður 
Keflavíkurliðsins, en hann hefur 
skorað aðeins meira en Steven 
Gerard Dagustino. Magnús er þar 
með eini íslenski leikmaðurinn 
sem er stigahæstur hjá sínu liði 
í Iceland Express-deildinni en öll 
hin ellefu lið deildarinnar eru með 
erlendan leikmann í fararbroddi. 

Þórsarinn Darrin Govens er 
langstigahæsti leikmaður deild-
arinnar, en hann hefur skorað 19 
stigum meira en næsti maður og 
er með 29,0 stig að meðaltali í leik. 
ÍR-ingurinn Nemanja Sovic er í 2. 
sætinu með 25,8 stig að meðaltali 
í leik.  - óój

Íslendingar eru ekki áberandi meðal stigahæstu manna í fyrstu sex umferðum Iceland Express-deildar karla:

Magnús og Marvin skora mest Íslendinga

MAGNÚS ÞÓR GUNNARSSON Eini 
Íslendingurinn sem er stigahæstur í sínu 
liði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MARVIN VALDIMARSSON Skoraði sam-
tals 53 stig í síðustu tveimur leikjum 
Stjörnunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Lögreglan í Asker og 
Bærum í Noregi hefur ákveðið 
að rannsaka 
hvort lög hafi 
verið brotin 
þegar Veigar 
Páll Gunnars-
son var seldur 
frá Stabæk 
til Vålerenga. 
Lögreglurann-
sókn mun hefj-
ast á næstunni 
þar sem allt 
„söluferlið“ 
verður rannsakað.

Nina Bjørlo, yfirmaður í lög-
regluumdæmi Asker og Bærum, 
segir í viðtali við Aftenposten 
að lögreglan hafi skoðað málið á 
undanförnum vikum og ákveðið 
að setja í gang rannsókn með 
formlegum hætti.

Talið er að forráðamenn 
Stabæk hafi lækkað verðið á 
Veigari Páli til þess að komast 
hjá því að greiða franska félaginu 
Nancy háa fjárhæð vegna sölunn-
ar. Nancy keypti Veigar Pál frá 
Stabæk á sínum tíma og þegar 
Veigar fór frá Frakklandi aftur 
til norska liðsins var samið um 
að Nancy fengi 50% í sinn hlut ef 
Veigar yrði seldur frá Stabæk. 
 - seth

Mál Veigars Páls í Noregi:

Lögreglan mun 
rannsaka málið

FÓTBOLTI Enska knattspyrnusam-
bandið ákvað í vikunni að kæra 
Luis Suarez, leikmann Liverpool, 
fyrir kynþáttaníð og gæti hann á 
endanum fengið sex leikja bann, 
að minnsta kosti.

Þetta var fullyrt í enska götu-
blaðinu The Mirror í gær. Þar 
kemur fram að Suarez verði 
einnig mögulega sektaður, en mál 
hans verður tekið fyrir á næstu 
vikum.

Liverpool, félag hans, birti 
yfirlýsingu þar sem fullum stuðn-
ingi er lýst við Suarez. Hann 
sneri aftur til Liverpool í gær, 
en búist er við því að hann muni 
svara ásökunum fullum hálsi 
enda hefur hann ávallt haldið 
fram sakleysi sínu. - esá

Luis Suarez hjá Liverpool:

Mögulega sex 
leikja bann

VEIGAR PÁLL 
GUNNARSSON
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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
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

08.20 New Tricks  09.15 Come Dine With Me  
10.05 New Tricks  10.55 New Tricks  11.50 
Keeping Up Appearances  12.20 Live at the Apollo  
13.05 Come Dine With Me  13.55 Jane Eyre  
14.50 Jonathan Creek  15.40 Deal or No Deal  
16.10 Come Dine With Me  17.00 Live at the 
Apollo  17.45 QI  18.20 QI  18.50 QI  19.20 QI  
19.50 QI  20.20 Live at the Apollo  21.05 Derren 
Brown. The System  22.00 The Graham Norton 
Show  22.45 Skavlan  23.35 The Graham Norton 
Show  00.20 QI  00.50 QI  01.25 QI 

11.10 Jersild Live  11.35 Det sode liv  12.05 
Cleo  12.35 Aftenshowet  13.30 Gintberg på 
kanten  14.00 DR Update - nyheder og vejr  14.10 
Maggies nye liv  15.00 Den lille røde traktor  15.15 
Tagkammerater  15.30 Rosa fra Rouladegade  
16.00 Rockford  16.50 DR Update - nyheder og 
vejr  17.00 Spise med Price  17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  18.00 Disney Sjov  19.00 Her er 
dit liv  20.00 TV Avisen  20.30 Det Nye Talkshow 
med Anders Lund Madsen  21.20 Public Enemies  
23.35 The New Guy  05.00 Noddy 

18.00 Föstudagsþátturinn

12.05 V-cup skøyter  12.40 Urix  13.00 Nyheter  
13.05 Norge rundt  13.30 Solgt!  14.00 Nyheter  
14.10 Dallas  15.00 Nyheter  15.10 Jessica Fletcher  
16.00 Nyheter  16.10 Fredag i hagen  16.40 
Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Nyheter på 
tegnspråk  17.00 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  
18.00 Dagsrevyen  18.40 Norge rundt  19.05 Beat 
for beat  19.55 Nytt på nytt  20.25 Skavlan  21.25 
Sporløst forsvunnet  22.05 Kveldsnytt  22.20 En 
velutstyrt mann  22.45 Fiolinvirtuos David Garrett 
- fra Vivaldi til Nirvana  

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskastundin 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.15 Sagnaslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Tilraunaglasið 14.00 Fréttir 
14.03 Tónlistarklúbburinn 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Fótspor á himnum 15.25 Ég 
er ekki að grínast 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Fimm fjórðu 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Gullfiskurinn 20.00 Leynifélagið 20.30 Eilífðar 
smáblóm: Þjóðsöngvar um víða veröld 21.10 
Hringsól 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.15 Litla flugan 23.00 Kvöldgestir 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

16.00 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

16.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

17.25 Otrabörnin (33:41)

17.50 Galdrakrakkar (45:47)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Með okkar augum (3:6) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Dans dans dans - Keppendur 
kynntir

20.25 Útsvar (Álftanes - Borgarbyggð)

21.35 Ólgandi ástríður (Consuming Pas-
sion – 100 Years of Mills and Boon) Mynd 
gerð í tilefni af aldarafmæli ástarsagnanna 
frægu frá Mills og Boon. Sagðar eru sögur 
þriggja kvenna á ólíkum tímum: Mary, eigin-
konu annars stofnenda forlagsins; Janet sem 
er sveimhuga rithöfundur á 8. áratugnum; 
og bókmenntakennarans Kirstie. Leikstjóri er 
Dan Zeff.

23.10 Barnaby ræður gátuna – Morð 
í sælureit (8:8) (Midsomer Murders: Death 
in a Chocolate Box) Meðal leikenda eru John 
Nettles og Jason Hughes.

00.45 Björgun (Rescue Dawn) Þýsk-
bandarískur orrustuflugmaður er skotinn niður 
yfir frumskóginum í Laos á dögum Víetnam-
stríðsins og þarf að berjast fyrir lífi sínu. Leik-
stjóri er Werner Herzog. Bandarísk bíómynd 
frá 2006. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
barna. (e)

02.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (14:175)

10.15 Ramsay‘s Kitchen Nightmares(2:6)

11.05 Off the Map (1:13)

11.50 Fairly Legal (5:10)

12.35 Nágrannar

13.00 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (3:5)

13.30 Angus, Thongs and Perfect

15.05 Sorry I‘ve Got No Head

15.35 Barnatími Stöðvar 2

17.00 Bold and the Beautiful

17.25 Nágrannar

17.52 The Simpsons (1:23)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Týnda kynslóðin (14:40) Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar Ant-
oníu Magnúsdóttur og munu þau fá til sín 
landskunna gesti í skemmtileg og óhefð-
bundin viðtöl.

20.00 Spurningabomban (8:11) Nýr og 
stórskemmtilegur spurningaþáttur í umsjá 
Loga Bergmanns Eiðssonar. Logi egnir 
saman tveimur liðum, skipuðum tveimur 
keppendum hvort, sem allir eiga það sam-
eiginlegt að vera í senn orðheppnir, fyndnir 
og fjörugir og þurfa að svara laufléttum og 
skemmtilegum spurningum um allt milli 
himins og jarðar.

20.55 The X Factor (15:26) Stórglæsi-
legur skemmtiþáttur með Simon Cowell í 
fararbroddi. Rétt eins og í Idol verður sung-
ið til sigurs, allt þar til einn söngvari eða 
söngflokkur stendur uppi sem sigurvegari, 
5 milljón dollurum ríkari og með nýjan 
plötusamning. 

22.20 The X Factor (16:26)

23.10 RocknRolla

01.05 Bye, Bye, Love

02.50 Saw III

04.35 Death Proof

08.00 Groundhog Day

10.00 Waterboy

12.00 Happily N‘Ever After

14.00 Groundhog Day

16.00 Waterboy

18.00 Happily N‘Ever After

20.00 Alice In Wonderland

22.00 Lakeview Terrace

00.00 The Quick and the Dead

02.00 12 Men Of Christmas

04.00 Lakeview Terrace

06.00 Max Payne 

19.30 The Doctors (159:175)

20.15 Chuck (15:19)

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Human Target (2:13)

22.35 The Good Guys (16:20) Nýir þætt-
ir sem bæði eru hlaðnir spennu og gríni um 
löggu af gamla skólanum, Jack, og nútíma-
lega lögreglumanninn, Dan. Jack fer alltaf eftir 
bókinni og er af þeim sökum fastur í von-
lausri stöðu hjá lögreglunni. Félagi hans, Dan, 
er bæði drykkfelldur og slóði en heldur starfi 
sínu hjá lögreglunni vegna hetjudáðar sem 
hann framdi mörgum árum áður.

23.20 Breaking Bad (2:13)

00.10 Chuck (15:19)

00.55 Týnda kynslóðin (14:40)

01.25 The Doctors (159:175)

02.10 Fréttir Stöðvar 2 

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

15.35 Australian Open Útsending frá 
opna ástralska meistaramótinu í golfi.

19.35 EAS þrekmótaröðin 

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu

20.30 La Liga Report

21.00 Muhammed and Larry Heimildar-
mynd um frægan boxbardaga í október 1980 
þar sem Muhammad Ali og Larry Holmes 
börðust og um áhrifin sem hafði á þá báða.

21.55 UFC 116

17.20 Sunnudagsmessan

18.40 Man. Utd. - Man. City

20.30 Football League Show

21.00 Premier League Preview

21.30 Premier League World

22.00 PL Classic Matches: Everton - 
Leeds, 1999 

22.30 Premier League Preview

23.00 Liverpool - Man. Utd.

09.00 Gomorron Sverige  10.00 Go‘kväll  10.45 
Mitt i naturen  11.15 Debatt  12.00 Pojkskolan med 
Gareth Malone  13.00 Starke man  13.30 How to 
make it in America  14.00 Allt för Sverige  15.00 
Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.55 Flugor  
16.00 Bröderna Reyes  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 Doobidoo  20.00 Skavlan  
21.00 What Happens in Vegas  22.35 Five Easy 
Pieces  00.10 Rapport  00.15 True Blood  

20.00 Hrafnaþing 21.00 Motoring 21.30 
Eldað með Holta

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Game Tíví (10:14) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Rachael Ray (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Game Tíví (10:14) (e)

12.30 Pepsi MAX tónlist

16.25 Rachael Ray

17.10 Dr. Phil

17.55 Parenthood (13:22) (e)

18.45 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (27:50) (e)

19.10 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (38:50) (e)

19.35 Will & Grace - OPIÐ (20:22) (e)

20.00 Being Erica (1:13)

20.50 According to Jim (14:18) Banda-
rísk gamansería með Jim Belushi í aðalhlut-
verki.

21.15 HA? (9:31) Íslenskur skemmtiþáttur 
með spurningaívafi. Heiðursgestir kvöldsins 
eru með betra móti að þessu sinni en 
Jón Gnarr, Heiða Kristín Helgadóttir og 
Björn Blöndal kíkja í settið og spreyta sig á 
snúnum spurningum.

22.05 Jonathan Ross - NÝTT (1:19) 
Kjaftfori séntilmaðurinn Jonathan Ross er 
ókrýndur konungur spjallaþáttanna í Bretlandi. 
Jonathan er langt í frá óumdeildur en í hverri 
viku fær hann til sín góða gesti. Sarah Jessica 
Parker, Lewis Hamilton og söngkonan Adele 
eru gestir Jonathans að þessu sinni.

22.55 Hæ Gosi (8:8) (e)

23.25 30 Rock (12:23) (e)

23.50 Got To Dance (13:21) (e)

00.50 Smash Cuts (49:52)

01.10 Jimmy Kimmel (e)

01.55 Jimmy Kimmel (e)

02.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Presidents Cup 2011 (2:4) 13.30 
Golfing World 14.20 Presidents Cup 2011 
(2:4) 20.00 Presidents Cup 2011 (3:4)

Guy Fieri stýrir nokkrum 
matreiðsluþáttum á Food 
Network-stöðinni. Hann er 
eldhress með aflitað hár og er 
sérstaklega hrifinn af óhollum 
mat. Ég fylgist gjarnan með 
honum heimsækja subbulega 
skyndibitastaði um Ameríku 
og hef gaman af, skyndibiti 
getur verið góður. Ameríkanar eru þó öfgamenn 
í óhollustu ef marka má þættina Diners, Drive-
ins and Dives og stundum fæ ég í magann við 
það eitt að horfa. Í þættinum Guy‘s Big Bite 
eldar Guy hins vegar sjálfur í rokkeldhúsinu sínu 
og þá ekkert alltaf svo óhollt. Þó að honum 
finnist gaman að djúpsteikja hitt og þetta 

bakar hann girnilegar pitsur 
og blandar drykki með eða 
hendir í pottrétt. Saxar jafnvel 
grænmeti og blandar salat. 

Ég er þó farin að þekkja 
Guy eftir stundir okkar við 
skjáinn og veit að grunnt er 
á djúpsteikingarpúkanum. 
Honum tekst ekki að hemja 

sig né steikingarfeitina. Um daginn virtist hann 
þó ætla að taka annan pól í hæðina og talaði 
um spænska smárétti, osta og paprikur með 
hunangi og hnetum af svo mikilli innlifun að ég 
fékk vatn í munninn og gleymdi mér. Svo lygndi 
hann aftur augunum og sagði: „Ó, hvað það 
væri gott að djúpsteikja þetta.“

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR FÆR NÓG

Djúpsteikt hollusta
> Stöð 2 kl. 19.55
Spurningabomban

Það verður mikið fjör hjá Loga 
Bergmanni í kvöld, enda munu 
annálaðir grínistar spreyta sig 
á skemmtilegum spurningum. 
Radíusbræðurnir Steinn Ármann 
og Davíð Þór mæta Bergi Ebba 
og Dóra DNA úr grínhópnum 
Mið-Íslandi.



 

Páll Óskar var með þeim allra fyrstu til að halda sannkallaða 
stórtónleika í Hörpunni, þegar húsið opnaði í vor. Hélt hann þar 
einkar glæsilega ferilstónleika með bestu hljómsveit landsins, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Má með sanni segja að þessi þrenning; 

Páll Óskar, Sinfó og Harpan hafi getið af sér einstakan viðburð og 
ógleymanlegir stundir hjá þúsundum gesta. Fimm tónleikar 

seldust upp og miklu færri komust að en vildu. 
 

Í þessum veglega pakka má finna hljóð- og myndupptökur frá 
herlegheitunum og hefur verið ekki síður mikið lagt í útgáfuna og 

tónleikana sjálfa. Fjöldi myndavéla var notaður til að ná sérstaklega 
mörgum sjónarhornum og er upplifun áhorfendans tekin á nýtt stig. 
Pakkinn inniheldur tónleikana á mynddiski annars vegar og hljóðdiski 
hins vegar. DVD diskurinn er stútfullur af áhugaverðu aukaefni; þar á 
meðal eru heimavideo frá æfingum, ljósmyndasafn og karaókí útgáfur 
af lögunum. Íslenskur og enskur texti er á DVD diskinum

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

CD+
DVD

í Skífunni Kringlunni til kl. 18:00

Útgáfupartý
í dag kl. 16:00

ögunum. Íslenskur og enskur tex

KRINGLAN OG LAUGAVEGUR 44 · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS
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Hafið bláa hafið
- kalk fyrir alla

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Krónunni

300 mg kalk í 
hverju hylki.

120 hylki

Styrkir: 
Bein, tennur, 
taugaboð, húð
og svefn.

Kalkþörungarnir
innihalda:
Magnesíum • Zink 
Selen • Boron 

lifestream™

lífræn næring. - engin málamiðlun í gæðum. 

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Það er Meet Me After Midnight 
af plötunni Jack Magnet með 
Jakob Magnússyni. Það er bara 
svo geggjað grúv og textinn er 
svo mikið föstudags.“

Einar Bárðarson, útvarpsstjóri Kanans.

„Það er spurning hvað maður gerir við tónlist 
Ríó Tríó? Ætli ég verði ekki bara að setja ein-
hvern kvóta,“ segir Helgi Pétursson eða bara 
Helgi Pé, oftast kenndur við Ríó Tríó. Helgi 
tekur við útvarpsþættinum Óskastundinni 
sem útvarpskonan Gerður G. Bjarklind hefur 
stjórnað svo lengi sem elstu menn muna. Og 
sest í fyrsta skipti við hljóðnemann á sjálfum 
þrettándanum. 

Helgi, sem rekur lítið fyrirtæki í kringum 
jarðhitasýningu í Hellisheiðarvirkjun, segist 
ætla að fara að fordæmi Gerðar og ekki setja 
sig í neinar sérstakar stellingar, bara vera 
hann sjálfur. „Það eru ekki margir sem fara 
í fötin hennar Gerðar og ef ég ætlaði að gera 
það myndu nú sennilega einhverjir fjölskyldu-
meðlimir vilja ræða við mig undir fjögur augu. 

Ég hef hlustað á þennan þátt Gerðar í gegnum 
árin og maður þarf ekkert að laga það sem 
er ekki bilað,“ segir Helgi og bætir því við að 
Óskastundin sé eitt af sérkennum þessarar 
litlu þjóðar á þessari litlu eyju. „Þarna krist-
allast kannski best þessi mikla nánd og skyld-
leiki, þátturinn er eilítið eins og jólakveðj-
urnar og dánarfregnir og jarðarfarir, þetta 
þekkist hvergi annars staðar í heiminum.“

Þetta er hins vegar ekki í fyrsta skipti sem 
Helgi er á mála hjá RÚV, hann las fréttir í 
Skúlagötunni, nánast einn í húsinu, fyrir fjöru-
tíu árum þegar Rás 1 var eina útvarpsstöð 
landsins. „Og þá mátti maður ekki gera mörg 
mistök án þess að allar línur glóðu. Ég er nú 
ekki gamall maður en þetta hef ég upplifað.“ 
 - fgg

Helgi Pé tekur við Óskastund Gerðar

STJÓRNAR ÓSKASTUNDINNI Helgi Pétursson tekur við 
stjórnartaumunum í Óskastundinni sem er á dagskrá 
Rásar 1 á föstudögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Maður er með sex manna fjöl-
skyldu og trommusett sem þarf að 
ferja. Þetta eru bölvuð leiðindi,“ 
segir trommuleikarinn Einar 
Scheving. 

Bílnum hans, bláum Isuzu Troo-
per, var stolið aðfaranótt miðviku-
dags fyrir utan heimili hans í Vest-
urbæ Reykjavíkur. Inni í bílnum 
var eitthvað af hljóðfærum og 25 
kynningareintök af annarri sóló-
plötu hans, Land míns föður, sem 
kom út fyrir skömmu og er tileink-
uð föður hans, Árna Scheving, sem 
lést árið 2007. Platan er óður til 
Íslands og á henni eru lög Einars 
við texta nokkurra af þjóðskáld-
unum, auk vel þekktra íslenskra 
þjóðlaga. Einar hlaut Íslensku tón-
listarverðlaunin fyrir fyrstu plötu 
sína, Cycles, sem kom út fyrir 

fjórum árum og tileinkaði hann 
einmitt föður sínum verðlaunin. 

„Ég bjó í átta ár í Miami, sem 
var einu sinni álitin mesta glæpa-
borg Bandaríkjanna. Ég var alveg 
látinn í friði með alla hluti þar en 
svo gerist þetta hérna á 300 þús-
und manna skeri,“ segir Einar. 
Hann hefur áður lent í bíræfnum 
þjófum hér á landi því brotist var 
inn í annan bíl sem hann átti fyrir 
nokkrum árum. 

Einar er 
á  m e ð a l 
færustu 
trommu-
leikara 
landsins og 
hefur úr 
mörgum 
verkefnum 

að moða. Til að mynda spilar hann 
á jólatónleikum Björgvins Hall-
dórssonar í Höllinni í desember, og 
kemur það sér afar illa að hafa bíl-
inn ekki til umráða í jólavertíðinni 
sem fram undan er. 

Lögreglan er að vinna í mál-
inu og vonast Einar til að bíllinn 
finnist óskemmdur. Bílnúmerið er 
YF-725 og símanúmer Einars er 
897-9506 fyrir þá sem geta aðstoð-
að hann við að finna farartækið. 

Vegleg fundarlaun eru í 
boði. freyr@frettabladid.is

EINAR SCHEVING: VAR ALVEG LÁTINN Í FRIÐI Í MIAMI

Bölvuð leiðindi þegar bíl 
trommuleikara var stolið 

ÁFALL Einar Scheving varð fyrir áfalli þegar bílnum hans var stolið fyrr í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HORFINN 
BÍLL Bíll 
Einars 
er af 

tegundinni 
Isuzu Trooper.

Týnda kynslóðin fannst loksins 
samkvæmt síðustu áhorfs-
mælingu Capacent Gallup. 
Sjónvarpsþátturinn, sem átti 
að taka við keflinu af þeim 
Sveppa og Audda, hefur ekki 
alveg náð flugi en kemst loks 
á topp tíu lista Stöðvar 
2 hjá aldurshópnum 
12-49 ára með rúmlega 
13 prósenta áhorf. Í 
síðasta þætti mátti 
meðal annars sjá annan 
þáttarstjórnandann, Þór-
unni Antoníu, klæða 
sig í bikiní að hætti 
líkamsræktarkvenna, 
en myndbandið með 
þessum hluta hefur 
notið mikilla vinsælda á 
Vísi.is undanfarna viku.

Hins vegar reyndist 
íslenska þjóðin hafa mestan 
áhuga á magnaðri sögu Elvu 
Daggar, sem hefur þurft að 
kljást við eitt alvarlegasta tilfelli 
tourette-sjúkdómsins sem greinst 

hefur hér á landi. 
Hún fór fyrr 
á þessu ári í 
flókna aðgerð 
á heila þar 
sem raf-
skautum var 
komið fyrir 
og hefur 
óðum verið 
að ná sér 
eftir hana. 
Heim-
ildarmynd 

Brynju Þorgeirsdóttur um Elvu 
mældist með tæplega 37 pró-
senta áhorf, en svo skemmti-
lega vill til að Elva mun hita 
upp fyrir uppistandssýningu 
Önnu Svövu Knútsdóttur í 

Gaflaraleikhúsinu í kvöld.

Ólafur Darri Ólafsson 
leikur sem kunnugt er 
lítið hlutverk í kvikmynd-
inni Contraband eftir 
Baltasar Kormák. Hann 
hefur sést stuttlega í 
stiklum kvikmyndar-
innar, sem skartar annars 
Mark Wahlberg og Kate 
Beckinsale í helstu 
hlutverkum. Ekki hefur 
legið fyrir hvað Ólafur 
heitir í myndinni en nú 

er það komið á hreint því 
samkvæmt imdb.com heitir 

Ólafur hinu austur-evrópska nafni 
Igor. Ólafur er ekki fyrsti íslenski 
leikarinn til að bera 
austur-evrópskt 
nafn í Hollywood-
mynd því Ingvar 
E. hét Gorelov 
í K-19: The 
Widowmaker. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég var náttúrulega bara alltaf að mæta allt of seint 
í tíma,“ segir Guðmundur Hermann Salbergsson um 
hvernig hugmyndin kviknaði að verðlaunaverkefninu 
Náttborð – eitt með öllu, sem var valið Snilldarlausn 
Marels í Hugmyndakeppni framhaldsskólanna á dög-
unum. Ásamt Guðmundi tóku þátt í verkefninu Sig-
urður Jón Sigmundsson, Jón Gunnar Sæmundsson og 
Haukur Örn Harðarson, en þeir stunda allir nám við 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja. 

Nemendurnir sem tóku þátt í keppninni fengu 
engin fyrirmæli önnur en að gera sem mest virði úr 
ákveðnum hlut, sem í ár var dós. Náttborðið er búið 
til úr majónesfötu og er allt í senn lampi, hleðslustöð 
fyrir farsíma og hátalari. Innblásturinn fengu þeir frá 
íslenska skammdeginu og ekki leikur vafi á að borðið 
myndi hjálpa mörgum sem eiga erfitt með einbeitingu 
í morgunsárið. „Mér finnst erfitt að vakna og ég vissi 
aldrei hvar síminn minn var eða lyklarnir. Hugmynd-
in var að búa til einn geymslustað sem leysti öll þessi 
vandamál í einu – þú geymir lyklana þína, hleður sím-
ann og stingur honum svo í samband við hátalarann til 
að magna upp hljóðið í vekjaraklukkunni svo þú sofir 
örugglega ekki yfir þig,“ segir Guðmundur.

Strákarnir eru mjög áhugasamir um nýsköpun og 
eru ákveðnir í að taka aftur þátt á næsta ári. Á meðan 
geta þeir unnið áfram með náttborðið, því þeir segjast 
hafa ótal fleiri hugmyndir um hvað hægt væri að gera 
við það. „Við ætluðum til dæmis að hafa tengi fyrir 
iPod þannig að það væri hægt að hlusta á tónlist fyrir 
svefninn. Hægt er að vinna endalaust með þetta.“ - bb

Gerðu náttborð úr majónesfötu

UNGIR NÝSKÖPUNARMENN Strákarnir hlutu 100.000 krónur í 
verðlaun fyrir hönnun sína.



Hér fjallar Margrét Pála Ólafsdóttir, 

stofnandi og höfundur Hjalla-

stefnunnar, um sitt hjartans mál – 

uppeldi barna. Hún fer yfir hin ýmsu 

viðfangsefni sem upp koma í lífi og 

samskiptum barna og foreldra, 

kennara og annarra sem annast 

og umgangast börn.

Margrét Pála er löngu þjóðþekkt fyrir störf sín að uppeldis- 
og menntamálum sem kennari, fyrirlesari, höfundur og 
álitsgjafi. Hún hefur hlotið fjölda verðlauna og 
viðurkenninga á sviði jafnréttis- og uppeldismála svo og 
fyrir frumkvöðlastarf í skólastarfi.

bokafelagid.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Rammíslenskt barnalán
Rithöfundurinn Guðrún Eva 
Mínervudóttir og handrits-
höfundurinn Marteinn Þórsson 
eignuðust sitt fyrsta barn, stúlku, 
á Degi íslenskrar tungu. Guðrún 
Eva hefur verið í miðri kynningar-
herferð fyrir bók sína Allt með kossi 

vekur en hefur nú dregið sig út 
úr henni. Árið hefur því verið 

æði viðburðaríkt hjá 
Guðrúnu, því ofan 

á allt þetta gekk 
hún í það heilaga 
og flutti eina af 
opnunarræðum 
bókamessunnar 

í Frankfurt. 
  - mþl, fgg

Sendiherra á ferð og flugi
Luis E. Arreaga hefur gegnt 
embætti sendiherra Bandaríkjanna 
á Íslandi frá því í fyrra. Arreaga 
virðist kunna vel við sig á Íslandi 
og hefur bloggað um líf sitt og störf 
allt frá því að hann fluttist hingað, 
en hann hefur verið afar iðinn við 
að sækja hina ýmsu viðburði á 
Íslandi. Í vikunni heimsótti hann 
metanólverksmiðju Carbon Recycl-
ing International nærri Grindavík, 
en sendiráðið festi nýverið kaup 
á tveimur bílum sem geta gengið 
fyrir metanóli. Á sunnudag var 
hann viðstaddur minningarstund 
um fallna breska hermenn í Foss-
vogskirkjugarði og á mánudag 
sótti hann tónleika bandaríska 
gítarleikarans Manuels Barrueco 
í Salnum í Kópavogi. 
Þá er hann búinn að 
kaupa Neyðarkallinn 
og er sérstaklega 
hrifinn af uppfærslu 
íslensku óperunnar 
á Töfraflautinni 
í Hörpu og 
einnig af rokk-
hljómsveitinni 
Ham sem hann 
sótti nýlega 
tónleika með.

1  Breivik er bara lítill maður - 
ekki skrímsli

2  Harmur á Siglufirði - 
kyrrðarstund í kvöld

3  Banaslys á Siglufirði

4  Forlagið fargar þrjú þúsund 
bókum

5  Hægt að skila iPod Nano til 
Epli.is - fyrirspurnum rignir inn
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