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Kynningarblað , Hátíðarmatur, einföld eldamennska, sósur og uppskriftir.

Hvenær hófst framleiðsla á Nóatúns hamborgarhrygg?Nóatúns hamborgarhryggurinn hefur verið framleiddur undir merkjum Nóatúns í nærri þrjá áratugi.
Hefur vinnsluaðferð Nóatúns hamborgar hryggsins breyst eitthvað  í áranna rás?Nei og það er ástæða þess hve vel hryggurinn hefur gengið þessa áratugi.  

Viðskiptavinir hafa ávallt getað treyst því að fá sömu góðu vöruna ár eftir ár.Hver framleiðir Nóatúns hamborgar-hrygginn?Eins og undanfarin ár sjá kjötiðnaðar-meistarar Norðlenska á Akureyri um meðhöndlun á hryggnum og notast þeir við þær aðferðir sem Nóatún hefur mótað í gegnum árin.

Hvað er svona gott við Nóatúns hamborgar hrygginn?Við höfum lagt upp úr því að nota einungis sérvalda hryggi sem eru holdmiklir og vel snyrtir. Einnig höfum við lagt áherslu á að vera alltaf með ný-reykta hryggi hverju sinni í búðunum. Það koma nýreyktir hryggir nánast daglega síðustu dagana fyrir jól. Nóatúns hamborgar hryggirnir eru mildir með passlegu reykjarbragði og rýrna lítið við eldun.

Hvers vegna nýtur Nóatúns hamborgar-hryggurinn svona mikilla vinsælda?Fyrir utan gæði hryggsins þá skiptir miklu máli sú góða þjónusta sem fólk fær í kjötborði Nóatúns.
Á hvaða hátt?Í kjötborði Nóatúns njóta viðskipta-vinirnir þjónustu fagfólks við val á hamborgarhryggnum. Hægt er að fá hrygginn sagaðan niður eftir sínum óskum og eins er hægt að fá hryggjar-súluna sagaða frá. Að sjálfsögðu aðstoða kjötmeistarar Nóatúns viðskiptavinina um áætlað magn af kjöti miðað við gesta fjölda og veita ráðleggingar um eldun hryggsins.

Er vitað hversu vinsæll Nóatúns hamborgar hryggurinn er?Já, Nóatúns hamborgarhryggurinn  nýtur alveg gríðarlega vinsælda því yfir 80.000 Íslendingar borða árlega Nóatúns hamborgarhrygginn um jól og erum við einstaklega stolt yfir því. Það sýnir hve sterk hefðin er fyrir Nóatúns hamborgar -hryggnum í jólahaldi Íslend inga og að Nóatúns hamborgar hryggur inn er meðal sterkustu vörumerkja á Íslandi.Hvernig er verðið á Nóatúns hamborgar hryggnum?Við höfum ákveðið að hafa sama verð og í fyrra og því vonumst við til að það mælist vel fyrir hjá viðskipt ikk

Hvernig bragðast hryggurinn í ár?Við getum með stolti fullyrt að hamborgar hryggur Nóatúns bragðast jafn vel ef ekki betur en undanfarin ár.  Þess ber líka að geta að hamborgar-hryggir Nóatúns eru margverðlaunaðir í óháðum bragðkönnunum sem hafa átt sér stað undanfarin ár. 
Eru einhverjar nýjungar hjá Nóatúni núna fyrir jólin?Já nú höfum við komið fram með nýja og spennandi viðbótarútfærslu af Nóatúns hamborgar hryggnum sem er saltminni og því mildari á bragðið fyrir vikið. Þessi nýi saltminni hamborgar-hryggur er árangur vandaðrar vöruþró-unnar Nóatúns. Ekki þarf að sjóða hrygginn, aðeins að setja hann beint í ofninn og er því eldamennskan einstaklega auðveld.  Íslendingar þurfa að sjálfsögðu ekki að óttast að fá ekki sinn eina og sanna Nóatúns hamborgar-hrygg um jólin því hann verður að sjálfsögðu áfram á boðstólum.

Uppskrift að Nóatúns  hamborgar hryggfyrir 8
1 Nóatúns hamborgarhryggur, u.þ.b. 3 kg2 dósir tómatpúrra (litlar)1 flaska maltöl

Hryggurinn er soðinn rólega í u.þ.b.  50 mín. í vatni, malti og tómatpúrru. Þá er hann tekinn úr pottinum og látið renna af honum.Saltminni hrygginn á ekki að sjóða heldur setja í 170 °C heitan ofn í 95 mín.Glassering:1 bolli púðursykur½ bolli tómatsósa½ bolli sætt sinnep1½ bolli rauðvín
Öllu blandað saman og látið krauma í  ca. 5 mín. Hryggurinn er íð

„Það geta ekki  allir grísa hryggir orðið Nóatúns hamborgar hryggir“
ÓLAFUR JÚLÍUSSONinnkaupastjóri

Nóatúns hamborgarhryggurinn,  nú líka léttsaltaður!

AUGLÝSING

HAHAMBMBORO GARHRYGGMIÐVIKUDAGUR  23. NÓVEMBER 2011
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Kynningarblað Fjölbreyttar lausnir, ráðgjöf, tilboð og persónuleg þjónusta.

RYGGINNGGAMIÐVIKUDAGUR  23. NÓVEMBER 2011
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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 

Stórhöfða 25 • Sími 569 3100 • eirberg is

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16

Gefðu góða gjöf

Nuddsæti Shiatsu MAX
Nýtt bak- og herðanudd sem nær yfir 80%  stærra svæði en hefðbundin nuddsæti.
Shiatsu og rúllandi nudd á bak og herðar.
Víbrandi nudd á mjaðmir og læri.
Infrarauður hiti.

55.980 kr.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara Amerísk

gæðavara

Ríkiskaup,  fyrir hönd Íslandsstofu, hafa óskað eftir tilboðum í hönnun og framleiðslu markaðs-efnis vegna átaksins „Ísland – allt árið“. Við-fangsefni sem um ræðir eru meðal annars: hönnun á heildarútliti Íslands – allt árið, hönnun á prentefni, vefborðum og umhverfisauglýsingum, sem og vefsíðu. Nánar á www.rikiskaup.is

Skammdegið getur reynst köttunum erfitt og húskötturinn í Kattholti er alltaf með endurskinsmerki.

Í vinnu hjá Youtube
Þorsteinn Baldvinsson hefur 
slegið í gegn á netinu.
fólk 28

Fyrir foreldra og börn
Ólátagarður er ný 
hönnunarverslun sem býður 
upp á opna vinnustofu fyrir 
foreldra og börn.
allt 2

VIÐSKIPTI Eigendur íslenskra 
aflands króna geta fengið að 
fjárfesta á Íslandi með miklum 
afslætti samkvæmt nýrri fjár-
festingarleið sem Seðlabanki 
Íslands kynnti á föstudag. Þeir 
munu geta flutt aflandskrónur 
hingað til lands miðað við útboðs-
gengi bankans, sem undantekn-
ingarlaust hefur verið mun hærra 
en skráð gengi. Talið er að af-
landskrónueign nemi um 410 millj-
örðum króna um þessar mundir. 

Miðað við síðasta útboðsgengi 
Seðlabankans fá aflandskrónu-
eigendur 26% virðisaukningu ofan 
á þá upphæð gangi þeir að skil-
málum Seðlabankans. Það þýðir að 

aflandskrónueigendurnir myndu 
fá rúmlega 100 milljörðum krón-
um meira fyrir alla aflandskrónu-
eign sína en ef þeir myndu gera 
hana upp á gengi Seðlabankans. 

Á móti þurfa sömu aðilar að 
skuldbinda sig til að fjárfesta 
fyrir jafnháa upphæð í erlend-
um gjaldeyri og til að binda fjár-
festinguna á Íslandi í fimm ár hið 
minnsta. Afslátturinn af verði 
eignanna getur því orðið 13%.

Eigendum aflandskróna verð-
ur heimilt að kaupa hlutabréf, 
skuldabréf, hlutdeildarskírteini í 
verðbréfa- eða fjárfestingarsjóð-
um og fasteignir fyrir aflands-
krónurnar og gjaldeyrinn. Heimilt 

verður að fá útgreiddan arð vegna 
hlutabréfakaupa, vaxtagreiðslur 
vegna skuldabréfakaupa og leigu-
greiðslur vegna fasteignakaupa. 
Fjárfestunum verður ekki heim-
ilt að kaupa loftför, skip, afleiðu-
samninga og annað lausafé. 

Í kynningu Seðlabankans á leið-
inni kemur fram að „fjárhæð/
magn aflandskróna reiknast sem 

jafnvirði þess erlenda gjaldeyr-
is sem seldur var innlendri fjár-
málastofnun miðað við gengið 
sem ákvarðast í útboðum Seðla-
bankans“. Síðast þegar Seðla-
bankinn keypti aflandskrónur, í 
júlí 2011, fengust 216,33 krónur 
fyrir hverja evru. Skráð gengi 
krónu gagnvart evru hjá Seðla-
bankanum í gær var hins vegar 
159,7 krónur. Útboðsgengið var 
því 26% hærra en skráð gengi. 
Fjárfestingarleiðin stendur öllum 
fjárfestum til boða sem hafa átt 
aflandskrónur í samfelldu eign-
arhaldi frá 28. nóvember 2008, 
þegar gjaldeyrishöft voru sett á 
hérlendis.  - þsj

Fá 13% afslátt af eignum á 
Íslandi fyrir aflandskrónur
Aflandskrónueigendum býðst milljarða króna afsláttur á fjárfestingum í hlutabréfum, skuldabréfum og 
fasteignum. Þurfa að koma með jafn háa upphæð í erlendum gjaldeyri og binda sig til fimm ára. 

milljarðar króna 
er áætluð 
aflandskrónu-

eign um þessar mundir.

410

FÓLK Stórleikarinn John Hurt 
leikur aðalhlutverkið í stutt-
myndinni Sail-
cloth eftir Elfar 
Aðalsteinsson. 

Elfar, sem 
er barnabarn 
og fósturson-
ur útgerðar-
mannsins Alla 
ríka, segir í 
samtali við 
Fréttablaðið að 
stuttmyndina 
hafi hann gert afa sínum til heið-
urs. Í viðtali við Austurgluggann 
bætti Elfar því við að margar til-
vísanir væri að finna í Alla ríka. 
Fólk yrði hins vegar að finna 
sínar eigin túlkanir. 

Elfar á að baki fjölbreyttan 
starfsferil. Hann var forstjóri 
útgerðarfélagsins Eskju í fimm 
ár og sat í stjórn knattspyrnu-
félagsins Stoke. „Ég ætlaði mér 
aldrei að verða forstjóri,“ segir 
Elfar.   - fgg / sjá síðu 38

Elfar Aðalsteinsson leikstjóri:

Persóna Hurts 
byggð á Alla ríka

HVÖSS VESTANÁTT  um 
sunnanvert landið, 10-20 m/s, 
annars hægari. Víða skúrir eða él 
en úrkomulítið NA-til. Hiti 0-5 stig.
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ÖRYGGISMÁL Unnið er að því að 
koma á fót útkallskerfi fyrir far-
síma. Slíkt kostar 20 milljónir 
króna og er málið komið til fjár-
laganefndar Alþingis að frum-
kvæði Neyðarlínunnar, í sam-
vinnu við fjarskiptafyrirtækin.

Þórhallur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Neyðarlínunnar, 
segir kerfið afar mikilvægt til 
að auka öryggi ferðamanna hér 
á landi, svo og þeirra sem séu 
staddir á hættusvæðum á tiltekn-
um tíma.

Með kerfinu verður hægt að 
staðsetja farsíma þeirra ein-

staklinga sem 
eru staddir 
á t i lteknum 
svæðum, sem 
væri framför í 
öryggismálum 
í tengslum við 
eldgos, óveður 
og jarðskjálfta.

Tæknin nefn-
ist „Cell-Broad-
cast techno-
logy,“ og með 

henni má senda fyrirspurn á far-
símasenda á tilteknu landsvæði og 
fá frá þeim upplýsingar um alla 

GSM-síma sem skráðir eru inn 
á viðkomandi sendi, hvaðan svo 
sem símanúmerin sjálf eru upp-
runnin.

Á fundi umhverfis- og sam-
göngunefndar Alþingis í gær 
var tekið vel í tillögur Þórhalls 
og sammælst um að kerfið væri 
mikilvægt skref til að auka öryggi 
ferðamanna hér á landi. 

Á fundinum kom einnig fram 
eindreginn vilji til að koma á fót 
formlegum samráðshópi hags-
munaaðila, öryggisráði, til að 
koma öryggismálum hér á landi í 
formlegan farveg.  - sv / sjá síðu 12

Tuttugu milljónir króna til að koma á útkallskerfi fyrir farsíma:

Tryggja á öryggi ferðamanna

DROTTINN BLESSI HÚSNÆÐIÐ Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur blessaði í gær nýtt 
húsnæði fyrir utan Fjölskylduhjálp Íslands, sem gerir skjólstæðingum kleift að bíða úthlutunar í skjóli fyrir veðri 
og vindum. Ásgerður Jóna Flosadóttir, Ragna Rósantsdóttir og Anna Auðunsdóttir, stofnendur Fjölskylduhjálpar 
Íslands, og Magnús Ólafsson hjá Gámaþjónustunni voru við blessunina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞÓRHALLUR 
ÓLAFSSON

JOHN HURT

Ekki gott kvöld fyrir 
Manchester
Manchester-liðunum 
mistókst að komast áfram í 
Meistaradeildinni í gær.
sport 32
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TÆKNI Leikir á Facebook þar sem 
notendur eiga að ýta á „like“ og 
deila myndum frá fyrirtækjum til 
þess að vinna vörur eða þjónustu 
eru skýrt brot á notendareglum 
Facebook. Slík fyrirtæki geta átt 
von á því að stjórnendur vefsins loki 
fyrir síðuna og þar með glatast allt 
það efni sem á henni var. 

Samskiptavefurinn hefur verið 
vinsæll vettvangur fyrirtækja til 
að koma vörum sínum og þjónustu 
á framfæri undanfarin misseri. 
Kápuleikur verslunarinnar Karen 
Millen á Íslandi fór líklega ekki 
fram hjá mörgum skráðum notend-
um á mánudaginn síðastliðinn, en 
fyrirtækið fékk um 2.500 „like“ á 
síðuna sína á einum degi.

Valgeir Magnússon, fram-
kvæmdastjóri auglýsingastofunnar 
Pipar/TBWA, þekkir fjölmörg dæmi 
þar sem íslensk fyrirtæki hafa hvatt 
notendur Facebook til að nota „like“, 
„kvitt“ og „deila“ í þeim tilgangi að 
vinna eitthvað, en hafi verið lokað í 
framhaldinu. 

„Þeir sem eru með svona leiki 
eiga það á hættu að notendur klagi 
þá til Facebook, sem er bara einn 
takki. Og það þarf ekki nema nokkr-
ar tilkynningar til að síðunni verði 
lokað,“ segir Valgeir, en Pipar/
TBWA sér meðal annars um að setja 
leiki upp í „app“ með skráningar-
kerfi fyrir fyrirtæki, sem brýtur 
ekki í bága við reglur síðunnar. Þá 
er hringt í vinningshafa í framhald-
inu eða honum sendur tölvupóstur. 
„Svo er fullt af fyrirtækjum sem 
búa til svona leiki en draga svo ekki 
þátttakendur úr. Þú veist aldrei 
hvort einhver vinnur eða ekki.“

Hulda Ingvarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Karen Millen, segir 

kápuleikinn svokallaða hafa farið 
fram úr björtustu vonum. Engum 
hafi dottið í hug að verslunin væri 
að brjóta í bága við reglur, þar sem 
fjölmörg íslensk fyrirtæki væru að 
gera nákvæmlega það sama. 

„Það grunaði engan að þetta færi 

svona,“ segir Hulda. „En við lærum 
af þessu og munum ekki gera þetta 
svona næst.“ Hulda ætlar að draga 
vinningshafann út úr öllum vinum 
síðunnar, en 2.500 manns ákváðu að 
líka við Karen Millen á mánudag. 

 sunna@frettabladid.is

Facebook-leikir eru 
skýrt brot á reglum
Mikið hefur borið á svokölluðum Facebook-leikjum undanfarið þar sem íslensk 
fyrirtæki gefa notendum færi á að vinna vörur fyrir „kvitt“ og „like“. Slíkt er 
brot á reglum Facebook. Verslunin Karen Millen fékk 2.500 „like“ á einum degi.

BROT Á REGLUM? Margir leikir á Facebook eru brot á notendareglum og geta 
fyrirtæki átt von á að síðum þeirra verði lokað. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

■ Ekki má gefa í skyn að þú sért í samstarfi við Facebook. 
■ Bannað er að nota Facebook-virkni til að skrá fólk í leiki. 
■ Það má nota Facebook-virkni í leikjum en skráning í leikinn verður að 

vera af öðrum toga. 
■ Ekki má neyða fólk til að nota neina Facebook-virkni nema til að líka við 

síðu, skrá sig inn á stað eða tengjast appi. 
■ „Like“ takkinn má ekki skera úr um kosningu.
■ Ekki má hafa samband við vinningshafa í gegnum Facebook. 
■ Auglýsingar mega ekki gefa í skyn að þú sért í samstarfi við Facebook.  Til 

dæmis er bannað að kalla leik „Facebook-leik“.
■ Leikir þurfa að vera í flipa á Facebook. 
Heimild: Facebook (http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php) 

Reglur Facebook um markaðssetningu

DÝRAHALD Kattholti hafa borist 
óvenjumargar tilkynningar um 
ketti sem hafa orðið fyrir bíl og 
drepist það sem af er nóvember-
mánuði. Þegar hafa tólf kettir 
fundist dauðir án þess að hægt 
hafi verið að rekja þá til eigenda 
sinna. Til samanburðar voru slík 
tilvik fjögur talsins í október.

„Þetta eru þau tilvik þar sem 
við finnum ekki eigendur, þannig 
að talan er í raun hærri. Þetta er 
bara brot af þeim,“ segir Elín G. 
Folha, starfskona Kattholts. Hún 
rekur slysin til lélegs skyggnis 
og skorts á endurskinsmerkjum 
á köttum. - jm / Allt í miðju blaðsins

Stafar aukin hætta af umferð:

Fleiri kettir 
verða fyrir bíl

LÖGREGLUMÁL Bíll mannanna, sem 
stóðu að skotárás á bifreið í aust-
urborginni síðastliðið föstudags-
kvöld er nú kominn í hendur lög-
reglunar á höfuðborgarsvæðinu. 
Lagt var hald á hann og við leit 
fannst í honum stór kylfa, ekki 
ósvipuð óeirðakylfum. Hagla-
byssan sem notuð var við árás-
ina er hins vegar ófundin.

Mikil mildi þykir að ekki 
skyldi fara verr en raun bar 
vitni þegar skotið var á bifreið-
ina, sem í voru bílstjóri auk 
fleira fólks. Afturrúða í bílnum 
splundraðist við kúlnahríðina en 

talið er að tveimur skotum hafi 
verið hleypt af.

Tveir karlmenn á þrítugsaldri 
sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum 

við málið. Annar þeirra er talinn 
hafa staðið á bak við árásina.

Þriðji maðurinn var jafnframt 
handtekinn í fyrradag, eins og 
Fréttablaðið greindi frá í gær. 
Hann er innan við tvítugt og hefur 
nýlega hlotið dóm fyrir hlutdeild 
í ofbeldismáli, sem kennt er við 
Black Pistons. Piltinum var sleppt 
úr haldi eftir yfirheyrslur, þar 
sem lögregla taldi ekki ástæðu til 
að halda honum lengur. 

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu segir rannsókninni á skot-
árásinni í austurborginni miða 
ágætlega.  - jss

Haglabyssa sem notuð var við skotárás á bíl er enn ófundin:

Skotmenn voru með óeirðakylfu

LÖGREGLAN Lagði hald á bíl skotmann-
anna.

Jóhannes, er frammistaða fisk-
framleiðenda rýr í roðinu?

„Já, það má segja að hún sé álíka 
rýr og fiskurinn sjálfur.“

Allt að helmingur af þyngd frosins fisks 
í verslunum sem neytendur greiða fyrir 
er vatn og umbúðir, samkvæmt rann-
sókn Neytendasamtakanna. Jóhannes 
Gunnarsson er formaður þeirra.

KÖTTURINN BJARTUR Húskötturinn í 
Kattholti fer ekki út eftir myrkur nema 
með endurskinsól.

HÚSAFRIÐUN Katrín Jakobsdóttir 
mennta- og menningarmálaráð-
herra hefur ákveðið að synja 
tillögu um friðun Skálholts-
skóla, Skálholtskirkju og nán-
asta umhverfis þeirra að svo 
stöddu. Húsafriðunarnefnd hafði 
skyndifriðað svæðið vegna fram-
kvæmda við Þorláksbúð og lagt 
friðun til við ráðherrann. 

Katrín hefur farið þess á leit 
við nefndina að hún taki málið til 
efnislegrar meðferðar með hefð-
bundnum hætti áður en tekin 
verður afstaða um friðun.  - þeb 

Menntamálaráðherra: 

Synjaði friðun 
í Skálholti í bili

SAMGÖNGUMÁL Samkomulag hefur 
náðst milli Eimskips og vélstjóra 
á Herjólfi. Því hefur fyrirhug-
uðu verkfalli vélstjóranna verið 
aflýst, en það átti að hefjast um 
næstu helgi. 

Vinnustöðvun hjá vélstjórun-
um var áætluð um næstu helgi og 
allar helgar í desember fram að 
jólum. Það hefði þýtt mikla rösk-
un fyrir Eyjamenn, auk þess sem 
Herjólfur siglir til Þorlákshafnar 
í stað Landeyjahafnar út nóvem-
ber. Samkomulag náðist hins 
vegar um miðjan dag í gær. - þeb

Samkomulag náðist í gær: 

Vélstjórar fara 
ekki í verkfall

HERJÓLFUR Vélstjórar á Herjólfi náðu 
samkomulagi við Eimskip í gær, en þeir 
höfðu boðað verkfall allar helgar fram 
að jólum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Fimm menn hafa verið 
ákærðir fyrir að stela 750 kílóum 
af kjöti, auk fleiri brota.

Mennirnir, sem eru á aldrinum 
frá tæplega tvítugu til rúmlega 
þrítugs, brutust inn í sláturhúsið 
á Hellu í janúar 2009 með því að 
spenna upp hurð, að því er segir í 
ákæru, og stela kjöti að verðmæti 
rúmlega 1,7 milljónum króna.

Þá er einn þeirra ákærður fyrir 
að kýla mann í andlitið með þeim 
afleiðingum að hann kjálkabrotn-
aði og hlaut fleiri áverka. Maður-
inn krefur hann um 1,5 milljónir 
króna í skaðabætur. - jss

Fimm menn voru ákærðir:

Stálu 750 kíló-
um af kjöti 

MEXÍKÓ Hermenn í Mexíkó hafa 
fundið 15,3 milljónir dollara, 
jafnvirði 1,8 milljarða íslenskra 
króna, í bíl í Tíjúana við landa-
mærin að Bandaríkjunum. 

Talið er að peningarnir hafi 
verið í eigu Joaquins Guzman, 
sem er efstur á lista yfir eftir-
lýsta eiturlyfjabaróna í Mexíkó. 
Auk peninganna var hald lagt 
á þrjú kíló af kókaíni, vopn og 
skartgripi. 

Guzman er talinn vera ein-
hver ríkasti maður Mexikó.  
 - þeb

Hermenn í Mexíkó: 

15 milljónir af 
illa fengnu fé

ATVINNUMÁL Yfir fimmtíu Íslendingar missa vinn-
una við gjaldþrot flugfélagsins Astraeus, sem áður 
þjónustaði Iceland Express, um tuttugu flugmenn og 
34 starfsmenn þjónustufyrirtækisins Keflavik Flight 
Service (KFS).

Öllum starfsmönnum KFS var sagt upp störfum 
í fyrradag eftir að Astraeus fór í greiðslustöðvun. 
Iceland Express mun nú skipta við tékkneska flug-
félagið CSA Holidays, sem er með þjónustusamning 
við Icelandair Ground Services á Keflavíkurflugvelli.

Framkvæmdastjóri KFS, Hilmar Hilmarsson, er 
mjög ósáttur við það að hafa ekkert fengið að vita um 
málið fyrr en á mánudag. KFS hafi verið nýbúið að 
gera sex ára samning við Iceland Express sem nú sé 
verið að brjóta.

Heimir Már Pétursson, upplýsingafulltrúi Iceland 
Express, segir af og frá að Express sé að svíkja gerða 
samninga. Staðreyndin sé sú að þegar samið var við 
KFS í vor hafi félagið ekki verið með réttindi til að 
þjónusta vélar á Keflavíkurflugvelli. Það hafi því 
starfað í skjóli flugrekstrarleyfis Astraeus, sem hafi 
eðlilega fallið úr gildi þegar Astraeus fór í þrot.

Aldrei hafi komið til greina að óska eftir því við 

CSA Holidays að þeir ábyrgðust starfsemi KFS líkt 
og Astraeus hafi gert, enda hafi verið samið við KFS í 
trausti þess að það myndi í sumar útvega sér réttindi. 
Það hafi ekki orðið.  - sh

Gjaldþrot flugfélagsins Astraeus hefur áhrif þótt Iceland Express fljúgi áfram:

Yfir 50 manns missa vinnuna

LEIFSSTÖÐ KFS sá um að ferma og afferma vélar Iceland 
Express. Nú mun dótturfélag Iceland Express gera það.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Konfúsíusarstofnunin Norðurljós sýnir heimildamyndina:

Sýnd í Odda 101, 24. nóv. kl. 17:00
Sumarhöllin 2. hluti

Allir velkomnir,
aðgangur ókeypis

Nánar á viðburðaskrá www.hi.is

Hádegisfyrirlestur sendiherra Kína, Hr. Su Ge:

Samskipti Íslands og Kína
í alþjóðlegu samhengi

Háskólatorg 102, 25. nóv. kl. 13:20 
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Aðeins í
Skífunni

Nafn bókar Frosta B. Eiðssonar um 
golfvelli á Íslandi og golfíþróttina hér 
á landi er Íslenska golfbókin.

LEIÐRÉTT

FRAMKVÆMDIR Bakkar Laugardalslaugar eru nú 
sundurgrafnir og gestir þurfa að leggja lykkju 
á leið sína til að komast frá einum potti til ann-
ars. Þetta tímabundna óhagræði stafar af lang-
mestu endurbótum í 43 ára sögu laugarinnar.

„Það koma yfir 700 þúsund manns í laugina 
á ári þannig að það er betra að hafa þetta í lagi. 
Þetta er einn fjölsóttasti samkomustaður lands-
ins,“ segir Logi Sigurfinnsson, forstöðumaður 
Laugardalslaugar.

„Það er verið að brjóta upp allan bakkann og 
setja hitalagnir í gönguleiðir og gúmmíyfirborð 
á þær,“ segir Logi. „Það er bylting. Á veturna 
höfum við þurft að salta með grófu korni í allar 
gönguleiðir. Það er bæði óþægilegt og hættulegt 
og því hið versta mál,“ segir Logi.

Jafnframt eigi að koma upp nýjum niður-
gröfnum „sjópotti“, heitum potti með saltvatni, í 
norðurenda sundlaugarsvæðisins, og þá sé verið 
að ljúka viðgerð og málun stúkunnar. Næsta 
skref sé svo að taka búningsklefana í gegn.

Framkvæmdunum á að ljúka í mars og lag-
færingarnar eru gerðar í áföngum svo hægt sé 
að halda lauginni opinni allan tímann.

Reykjavíkurborg þarf að punga út um 150 
milljónum fyrir endurbæturnar. „Auðvitað 
kostar þetta, en þetta er löngu tímabært,“ segir 
forstöðumaðurinn Logi Sigurfinnsson.  - sh

Gönguleiðir á bökkum Laugardalslaugar hitaðar upp svo ekki þurfi að salta þær að vetri til:

Mestu endurbætur í 43 ára sögu laugarinnar

GRAFIÐ Á SUNDLAUGARBAKKA Hálfberir gestir verða 
að gera sér að góðu að spígspora um á mótatimbri 

milli umferðarkeilna um sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HÆGARI Á 
MORGUN  Veður 
batnar heldur 
til morguns um 
sunnanvert landið. 
Lægir víðast og 
dregur einnig úr 
ofankomu. Þá 
lítur út fyrir fremur 
hæga suðlæga eða 
suðvestlæga átt 
næstu daga með 
éljum vestantil en 
fremur bjart norð-
austanlands.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

IÐNAÐUR Katrín Júlíusdóttir iðn-
aðarráðherra segist taka athuga-
semdir forsvarsmanna Íslenska 
kísilfélagsins alvarlega og að 
Ísland þurfi að vera samkeppnis-
hæft þegar komi að kísiliðnaði. 
Magnús Garðarsson, forstjóri 
félagsins, sagði í Fréttablaðinu í 
gær að kolefnisgjald, sem sé fyrir-
hugað í stjórnarfrumvarpi, setji 
áform þeirra um uppbyggingu 
verksmiðju í Helguvík í uppnám.

„Við erum að skoða málin mjög 
vandlega,“ segir Katrín í samtali 

við Fréttablað-
ið. „Það sem 
ég tel að verði 
að liggja til 
grundvallar í 
þessu öllu er að 
Ísland sé sam-
keppnishæft 
þegar kemur 
að því að vera 
aðlaðandi fyrir 
atvinnugrein-
ar. Við munum 
skoða málið í 

heild sinni í því samhengi.“
Frumvarpið gerir ráð fyrir að 

3,4 króna kolefnisgjald sé á hvert 
kíló rafskauta sem eru meðal ann-
ars notuð í framleiðslu á kísli og 
áli. Miðað er við að viðbótartekjur 
ríkissjóðs vegna þessa, á árinu 
2013, verði 1,5 milljarðar króna.

Magnús sagði að þetta gjald yrði 
til þess að aðilar í kísiliðnaði muni 
frekar líta til annarra landa, sem 
væri bagalegt þar sem raforka 
hér á landi væri mun umhverfis-
vænni en í öðrum löndum þar sem 
kolefnaeldsneyti sé notað við raf-
orkuframleiðslu.

„Í heildina séð er þetta 
umhverfisvænn iðnaður sem við 
ættum að vera stolt af að fá til 
Íslands,“ sagði hann.

Katrín segir að litið sé til kísil-
iðnaðar í framtíðaráætlunum hér 
á landi og málið verði skoðað ofan 
í kjölinn án þess þó að hægt væri 
að lofa neinu.

„Þetta er það svið sem er að 
koma hvað sterkast inn hvað varð-
ar mögulega nýfjárfestingu hér á 
landi. Málið verður að skoðast í 
samhengi, en ég held að við séum 
ekki að fara að skattleggja neina 
út úr landinu. Ef menn hafa farið 
fram úr sér verður það skoðað í 
rólegheitum og í góðu sambandi 
við alla aðila til að fá botn í málið.“

Kolefnagjaldið er hluti af víð-
tæku frumvarpi um ráðstafan-
ir í ríkisfjármálum og var kynnt 
á Alþingi í upphafi mánaðar. Því 
hefur nú verið vísað til efnahags- 
og viðskiptanefndar sem mun 
ræða málið í dag og hefur meðal 
annars kallað forsvarsmenn 
Íslenska kísilfélagsins til fundar-
ins. thorgils@frettabladid.is

Ísland verður að vera sam-
keppnishæft í kísiliðnaði
Iðnaðarráðherra segir kísiliðnaðinn vera mikilvægt svið í nýfjárfestingum og ekki standi til að skattleggja 
neinn úr landi. Forsvarsmenn Íslenska kísilfélagsins funda með efnahags- og viðskiptanefnd um málið í dag.

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

Ég held að við séum 
ekki að fara að skatt-

leggja neina út úr landinu. Ef 
menn hafa farið fram úr sér 
verður það skoðað í róleg-
heitum og í góðu sambandi 
við alla aðila til að fá botn í 
málið.

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR  
IÐNAÐARRÁÐHERRA

DÓMSMÁL Riftunarmál þrotabús 
GH1 hf., áður Capacent, gegn hinu 
nýja Capacent var þingfest fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

Eignir og rekstur Capacent voru 
seldar út úr GH1 haustið 2010 til 
nýstofnaðs félags starfsmanna 
þess. Skiptastjóri telur að starf-
semin hafi verið seld á allt of lágu 
verði og því sé tilefni til að rifta 
sölunni og afhendingu eignanna. 
Kröfur þrotabúsins á hendur Capa-
cent nema tæpum 730 milljónum.

Capacent sendi frá sér yfirlýs-
ingu vegna málsins í gær þar sem 
því var fagnað að málið yrði loks 
til lykta leitt fyrir dómstólum. 
Þrír úrskurðir hefðu fallið vegna 
ágreinings félagsins og skipta-
stjórans, allir félaginu í vil. Það 
sýndi að rétt hefði verið að staðið 
að kaupunum.  - sh

Skiptastjóri vill 730 milljónir:

Í mál til að rifta 
sölu Capacent 
til starfsmanna

SAMIÐ UM KÍSILVER Fjárfestingasamningar vegna kísilverksmiðju í Helguvík voru 
undirritaðir í febrúar. Íslenska kísilfélagið segir hugmyndir að kolefnisgjaldi á 
rafskaut setja kísilvinnslu á Íslandi í uppnám. Iðnaðarráðherra segir málið verða 
skoðað heildstætt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra sagði í viðtali við Stöð 2 í gær að 
það væri ekki ætlunin að fæla fyrirtæki frá landinu með upptöku kolefnis-
gjalds. Hins vegar mætti Ísland ekki verða skattaparadís fyrir mengandi 
fyrirtæki.

„Fyndist mönnum sanngjarnt ef innlendu atvinnugreinarnar sem fyrir eru, 
öll umferðin, sjávarútvegurinn og aðrir slíkir, sem nota mikið af jarðefna-
eldsneyti borguðu kolefnisgjald en þessi iðnaður væri algjörlega laus við 
það? Það held ég að væri nú ekki sanngjörn niðurstaða.“

Íslendingar væru ekki þeir einu sem huguðu nú að upptöku slíks gjalds. 
„Þetta er sú þróun í gjaldtöku á mengandi starfsemi sem er í gangi alls 
staðar, en við þurfum auðvitað að fara yfir það – og munum fara yfir það – 
að við séum þar á hóflegum nótum og sambærilegum við það sem annars 
staðar gerist.“

Ósanngjarnt að mismuna iðngreinum

DÓMSMÁL Fyrrverandi sölustjóri 
BM Vallár á Reyðarfirði hefur 
verið dæmdur í sjö mánaða fang-
elsi, þar af fimm á skilorði, fyrir 
fjárdrátt. Þá var honum gert að 
greiða þrotabúi fyrirtækisins ríf-
lega átta milljónir króna.

Maðurinn seldi í tólf tilvikum 
steypu, hellur og fleira og lét 
leggja andvirðið inn á reikning 
sinn. Hann lét vinnuveitanda sinn 
að miklu leyti fjármagna húskaup 
sín, en 7,5 milljónir af kaupverð-
inu átti að greiða með  steypu.  - jss 

Fyrrvumsölustjóri dæmdur:

Stal steypu og 
keypti sér hús

GENGIÐ 22.11.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 215,1548
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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 1,5295 1,5385
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EINN MIÐI
TVEIR LEIKIR

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur

MILLJÓNA
VELTAN

Háskóli Íslands fagnar nú hundrað ára afmæli sínu. Happdrættið 
er í eigu Háskóla Íslands og öllum hagnaði af rekstri þess hefur 
frá upphafi verið varið til uppbyggingar hans.

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11 
eða hjá næsta umboðsmanni.

Drögum

13.
desember

Nú er vinningurinn 8O milljónir á einn miða! 

Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út 5 stakar 

milljónir aðeins úr seldum miðum. Vertu með! 

Vinningurinn í Milljónaveltunni hefur aldrei verið hærri. 

Nú hlýtur að vera komið að þér!

Aðalútdráttur 
hefur aldrei verið glæsilegri!

Vinningshafar eru um 3.OOO 
í hverjum mánuði.

Drögum 
á morgun

24.
nóvember

5 t k

ember
Fáðu þér 
miða á 

hhi.is!
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Fylgdist þú með fréttum af 
landsfundi Sjálfstæðisflokksins?
Já 48,6%
Nei 51,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átt þú spjaldtölvu?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

NEYTENDUR Olíufélögin lækkuðu öll 
verðið á bensíni og dísilolíu í gær 
um tvær krónur á lítrann.

Algengt lítraverð var þá 227,7 
krónur fyrir 95 oktana bensín og  
242,4 krónur fyrir dísilolíu.

Már Erlingsson, framkvæmda-
stjóri eldsneytissviðs hjá Skelj-
ungi, sagði í samtali við Frétta-
blaðið að þessi lækkun væri vegna 
lækkunar á heimsmarkaðsverði.

Athygli vekur að nær 15 krónu 
munur er á lítraverði á dísilolíu og 
bensíni, en aðspurður sagði Már að 
sá munur lægi í árstíðabundnum 
sveiflum.

„Það er meiri eftirspurn eftir 
gasolíu á þessum árstíma vegna 
húshitunar. Á móti minnkar eft-
irspurnin eftir bensíni. Þetta er 
þess vegna ekkert nýtt, þó það sé 
kannski eitthvað brattara og meira 
núna.“

Már bætir því við að óvíst sé 
hvernig þróunin verði, en hægt sé 
að reikna með því að draga muni 
saman í verði á bensíni og dísilolíu 
með vorinu. - þj

Lítri af dísilolíu er fjórtán krónum dýrari en bensínlítrinn:

Árstíðabundinn munur á verði

DÍSILOLÍA DÝRARI Verðmunur á dísilolíu 
og bensíni ræðst af árstíðarbundnum 

sveiflum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MENNTAMÁL Mikið brottfall 
íslenskra framhaldsskólanema 
var til umræðu í vinnustofu sem 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytið stóð fyrir á Grand Hóteli 
í gær. Tók sendinefnd frá Efna-
hags- og framfarastofnun Evrópu 
(OECD) þátt í vinnustofunni en 
fyrir þátttakendur var lagt minn-
isblað sem stofnunin hefur unnið 
í samvinnu við ráðuneytið um 
styrkleika og veikleika íslensks 
framhaldsskólanáms.

„Það má segja að þessi mál-
stofa marki upphafið að vinnu 

við að draga úr 
þessu vanda-
máli. Við ætlum 
að reyna að læra 
af öðrum þjóð-
um og búa til 
aðgerðaáætlun 
sem miðar að 
því að draga úr 
brottfalli,“ segir 
Katrín Jakobs-
dóttir, mennta- 

og menningarmálaráðherra, og 
bætir við: „Þetta er forgangsverk-
efni en við erum að horfa á það út 
frá þeim markmiðum sem við sett-
um í sóknaráætluninni Ísland 2020 
um að hækka hlutfall þeirra sem 
ljúka framhaldsskólanámi.“

Í minnisblaðinu kemur fram 
að einungis 45 prósent íslenskra 
framhaldsskólanema klára námið 
á fjórum árum. Meðaltalið meðal 
ríkja OECD er hins vegar 68 
prósent í sambærilegu námi. Þá 
kemur fram í minnisblaðinu að 
stefnumótun sem miðar að minna 
brottfalli geti aukið hagvöxt og 
velferð. Þá tryggi útskrift úr fram-
haldsskóla að einstaklingur hafi 

lágmarkskunnáttu sem krafist er á 
vinnumarkaði og geti nálgast frek-
ari menntun kjósi hann svo.

Katrín segir mikilvægt að horfa 
á vandamálið út frá heildarsýn á 
menntakerfið. Ekki megi stað-
næmast við eitt skólastig þar sem 
þau hafi áhrif hvert á annað. Því 
verði efnt til víðtæks samráðs við 
vinnuna fram undan. Loks segir 
hún brottfall að vissu leyti villandi 
orð um hinn raunverulega vanda. 
„Þetta snýst í rauninni um það að 
sem flestir finni menntun við hæfi 
og að við beinum ekki endilega 
öllum á sömu braut. Að fólk fái 
tækifæri til að fullnýta hæfileika 
sína og taka virkan þátt í samfé-
laginu,“ segir Katrín.

Í minnisblaðinu segir að ýmis-
legt bendi til þess að það sé ekki 
skortur á námsáhuga meðal 
íslenskra nemenda sem valdi 
miklu brottfalli. Heldur eigi að líta 
til uppbyggingar framhaldsskóla-
náms, gæða kennslu og samspils 
vinnumarkaðar og náms.

Meðal skýringa sem nefndar eru 
til sögunnar á vandanum má nefna 
að margir nemendur finni ekki 
nám við sitt hæfi og er sérstaklega 
bent á skort á möguleikum á verk-
legu námi og starfsnámi. Þá séu 
hvatar til staðar á vinnumarkaði 
fyrir ungt fólk að fara snemma út 
á vinnumarkað í stað þess að klára 
framhaldsskólanám. 
 magnusl@frettabladid.is

Forgangsatriði að 
draga úr brottfalli
Brottfall meðal íslenskra framhaldsskólanema er stórt vandamál. Vinna við 
aðgerðaáætlun sem miðar að því að draga úr vandanum er að fara af stað. 
Snýst um að fólk fái tækifæri til að fullnýta hæfileika sína, segir ráðherra.

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

FRAMHALDSSKÓLANEMAR Einungis 45 prósent íslenskra framhaldsskólanema hafa 
lokið námi að fjórum árum liðnum. Meðal OECD-ríkja er sambærilegt meðaltal 68 
prósent.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL Ríkisendurskoðun telur að rekstur 
Eignasafns Seðlabanka Íslands (ESÍ) samrýmist illa 
dagbundnum og lögbundnu verkefni Seðlabankans. 
Stofnunin telur að endurmeta þurfi tilvist ESÍ. Þetta 
er ein þeirra athugasemd sem Ríkisendurskoðun 
setur fram í skýrslu sinni um endurskoðun ríkis-
reiknings ársins 2010. Þar er lagt til „að Seðlabank-
inn íhugi hvort það væri ekki þágu hagsmuna hans 
að selja eignir félagsins eða félagið í heild til aðila 
sem sérhæfa sig í slíkri eignaumsýslu“.

ESÍ er einkahlutafélag sem er að fullu í eigu 
Seðlabankans. Það var stofnað í lok árs 2009 til að 
halda utan um og innheimta kröfur sem Seðlabank-
inn eignaðist eftir bankahrun. Til að forða bankan-
um frá tæknilegu gjaldþroti tók íslenska ríkið upp-
haflega við þorra umræddra krafna, alls að upphæð 
270 milljörðum króna. Þær voru að mestu tilkomnar 
vegna hinna svokölluðu ástarbréfaviðskipta smærri 
fjármálafyrirtækja við Seðlabankann fyrir hrun og 
500 milljóna evra láns til Kaupþings í miðju banka-
hruninu. Ríkið afskrifaði stóran hluta krafnanna í 
ríkisreikningi ársins 2008 og „seldi“ síðan aftur til 
ESÍ í lok árs 2009, á bókfærðu virði krafnanna.  

Alls minnkuðu heildareignir ESÍ um 136,4 millj-

arða króna á síðasta ári. Helsta ástæðan er að virði 
veðkrafna á fjármálafyrirtæki sem eru í slitameð-
ferð lækkaði um 180 milljarða króna.   - þsj

Starfsemi Eignasafns Seðlabankans samrýmist illa lögbundnu verkefni hans:

Ríkisendurskoðun vill selja ESÍ

SEÐLABANKASTJÓRI Már Guðmundsson er stjórnarformaður 
Eignasafns Seðlabanka Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ATVINNUMÁL Ríkisstjórnin hefur 
samþykkt tillögu velferðarráð-
herra um að greiða atvinnuleit-
endum desemberuppbót. Óskert 
desemberuppbót til þeirra sem 
eru að fullu tryggðir verður 
63.457 krónur. 

Heildarútgjöld Atvinnuleysis-
tryggingasjóðs vegna þessa eru 
áætluð 600-650 milljónir króna. 
Desemberuppbætur voru jafn-
framt greiddar úr sjóðnum árið 
2010 en slíkar uppbætur höfðu 
þá ekki verið greiddar úr sjóðn-
um frá því 2005. - shá

Fá 63.457 krónur í desember:

Fólk í atvinnu-
leit fær uppbót

MENNING Jónas Ingimundarson 
píanóleikari verður heiðursborg-
ari Kópavogs. Þetta var ákveðið á 

bæjarstjórnar-
fundi í gær-
kvöldi. 

Með því að 
gera Jónas að 
heiðursborg-
ara vill bæjar-
stjórnin sýna 
honum þakklæti 
fyrir ómetan-
legt starf í þágu 
tónlistar, menn-

ingar og tónlistaruppeldis, að því 
er kemur fram í tilkynningu frá 
bænum. Jónas hefur starfað sem 
tónlistarráðunautur Kópavogs og 
var einn helsti hvatamaður þess að 
Salurinn, tónlistarhús Kópavogs, 
var byggt. Jónas er fjórði heiðurs-
borgari Kópavogsbæjar.  - þeb

Bæjarstjórn í Kópavogi:

Gera Jónas að 
heiðursborgara

JÓNAS 
INGIMUNDARSON

Þjófur tók til fótanna
Farið var inn á veitingastað á Akranesi 
nýverið og stolið um það bil 100 
krónum úr sjóðsvélum. Starfsmaður 
kom að þjófnum þar sem hann var að 
athafna sig og tók hann þá til fótanna.  
Lögreglan vinnur að rannsókn málsins.

LÖGREGLUMÁL 

Tekinn með fíkniefni
Lögreglan á Akranesi fann fíkniefni 
í heimahúsi nýverið. Lögreglumenn 
þurftu að ræða við húsráðanda vegna 
óskylds verkefnis og fundu sterka 
kannabislykt út úr húsnæðinu. Leitað 
var í íbúðinni og fannst bæði amfeta-
mín og kannabisefni. Húsráðandi var 
færður á lögreglustöð til skýrslutöku 
og viðurkenndi hann að eiga efnin.

KJÖRKASSINN
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1. Hversu mikið áætlar Reykja-
víkurborg að jólaskreytingar á 
vegum hennar muni kosta í ár?

2. Frá hverjum fékk stofnun 
Vigdísar Finnbogadóttur viðurkenn-
ingu?

3. Hver leikstýrir fyrsta íslenska 
vísindaskáldsögutryllinum?

SVÖR:

1. 31 milljón króna. 2. UNESCO. 3. Reynir 
Lyngdal.

BANDARÍKIN Fáum í Bandaríkj-
unum virðist hafa komið á óvart 
að ofurnefndinni svonefndu, sem 
stofnuð var í sumar gagngert til 
þess að leggja fram málamiðlun-
artillögu um það hvernig draga 
eigi úr fjárlagahalla, hafi ekki 
tekist að komast að sameiginlegri 
niðurstöðu áður en frestur til þess 
rann út í gær.

Áherslur repúblikana og demó-
krata á þingi eru það ólíkar og 
vilji til að gefa eftir af svo skorn-
um skammti að fyrirfram virtust 
sáralitlar líkur á að málamiðlun 
tækist.

„Lýðræðið okkar virkar ekki 
sem skyldi,“ hafði bandaríska 
dagblaðið New York Times eftir 
einum úr mótmælendahópnum 
Occupy Wall Street í New York.

Þar með er ljóst að skattamálin 
verða eitt helsta kosningamálið 
fyrir þingkosningar og forseta-
kosningar, sem haldnar verða að 
venju fyrsta þriðjudag í nóvember 
á næsta ári.

Ríkisskuldir Bandaríkjanna 
eru nú í fyrsta sinn orðnar meiri 
en landsframleiðsla Bandaríkj-
anna, eða ríflega 15.000 millj-
arðar dala. Ætlunin var að nefnd-
in kæmist að niðurstöðu um að 
draga úr fjárlagahallanum um 
1,5 billjónir dala næsta áratug-
inn. Demókratar vildu ná þessu 
að hluta með því að hækka skatta 
á auðjöfra, en repúblikanar vildu 
frekar lækka greiðslur úr ríkis-
sjóði til fátækra og aldraðra.

Hugmyndin var sú að nefndin, 
sem skipuð var sex þingmönn-
um úr hvorum flokki, myndi 
leggja fram málamiðlunartillögu 
fyrir 23. nóvember. Báðar deild-
ir þingsins myndu síðan afgreiða 
frumvarp byggt á þessari mála-
miðlunartillögu fyrir 23. desem-
ber og Obama forseti gæti undir-
ritað lögin 15. janúar.

Úr því að nefndinni tókst ekki 
að ná samkomulagi þá tekur gildi 
sjálfkrafa niðurskurður á fjár-
lögum 1. október á næsta ári, 
fáeinum vikum eftir kosningar í 
Bandaríkjunum.

Þessi sjálfkrafa niðurskurður 
mun skiptast jafnt milli varnar-
mála og innanríkismála, en flest-
um bótagreiðslum verður haldið 
óskertum á fjárlögum.

Hvorki demókratar né repúblik-
anar eru sáttir við þennan sjálf-
krafa niðurskurð. Obama segist 
hins vegar ætla að beita neitunar-
valdi gegn öllum tilraunum til að 
breyta þessu nema í staðinn komi 
raunhæfar tillögur sem um muni. 

„Það verða engar auðveldar hjá-
leiðir í þessu máli. Við verðum að 
halda uppi þrýstingi á að mála-
miðlun takist, frekar en að létta 
af þrýstingnum,“ sagði Obama. 
„Eina leiðin til að koma í veg fyrir 
þennan niðurskurð er að þingið 
komi sér aftur að verki og sam-
þykki skynsamlega áætlun um að 
draga úr fjárlagahallanum um að 
minnsta kosti 1,2 milljónir dala.“

 gudsteinn@frettabladid.is

VEISTU SVARIÐ?
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Ríkisskuldir jafnar landsframleiðslu
Ríkisskuldir Bandaríkjanna eru komnar yfir 15 billjónir dala í fyrsta sinn í sögunni. 
Þær eru nú um það bil jafnháar og landsframleiðsla Bandaríkjanna. Fimmtán 
billjónir dala samsvara nærri 1.800 billjónum íslenskra króna.
Billjónir 
dala

15
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5

0

Verg landsframleiðsla Ríkisskuldir

VLF:  15.198 milljarðar dala  (spá)
Ríkisskuldir:  15.033 milljarðar dala  (15. nóv)

10,400 milljarðar dala

14.100 milljarðar dala

2004: 1% vextir efla efnahags-
lífið en ýta undir húsnæðisbólu

2008: Fjár-
málakreppan 

skellur á

2001: Hagvaxtarhvati í 
kjölfar 11. september. Vextir 
lækkaðir úr  6% í 2%

2001: George W. Bush tekur við embætti 
forseta. Ríkisskuldir eru 5.600 milljarðar 
dala eða 54% af VLF

2009: Barack Obama 
tekur við embætti 
forseta. Ríkisskuldir 
eru 10.600 milljarðar 
dala eða 75% af VLF

Ágúst 2011: Obama undirritar lög 
um hækkun skuldaþaks Bandaríkj-
anna til að koma í veg fyrir greiðslufall

Heimildir: Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna, Hvíta húsið, data360.org

Engin sátt 
náðist um 
niðurskurð  
Repúblikönum og demókrötum á Bandaríkjaþingi 
hefur ekki tekist að ná samkomulagi um að draga 
úr fjárlagahalla og ríkisskuldum. Sjálfkrafa niður-
skurður hefst engu að síður eftir næstu kosningar.

ENGINN ÁRANGUR Repúblikaninn Jeb Hensarling og demókratinn Patty Murray 
gegndu sameiginlegri formennsku í ofurnefndinni, sem hafði ekki erindi sem erfiði.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL  Þrír rannsóknar-
lögreglumenn frá lögreglunni á 
höfuð borgarsvæðinu kynna sér nú 
hvernig nota eigi ICSE-gagnagrunn  
Interpol þar sem í eru vistaðar og 
greindar myndir af barnaníði, að 
sögn Björgvins Björgvinssonar, 
yfirmanns kynferðisbrotadeildar 
LRH. Uri Sadeh, sérfræðingur hjá 
Interpol, leiðbeinir íslensku lög-
reglumönnunum.

Á morgun mun kynferðisbrota-
deildin tengjast gagnagrunninum 
og verður Ísland þá 33. landið sem 
tengist honum.

„Samstarfið byggist á því að 

allar þær barnaníðsmyndir sem 
lögregla í 33 löndum leggur hald 
á eru settar í grunninn,“ útskýrir 
Björgvin. „Kannað er hvort gagna-
grunnurinn þekki þessar myndir. 
Ef ekki þá fá þessi 33 lönd mynd-
irnar og sameinast um að greina 
hvort eittthvað sé á hverri mynd 
sem bent geti til þess hvar verið 
sé að misnota barnið. Þetta hefur 
reynst mjög vel, því í þessu sam-
starfi hefur reynst hægt að upplýsa 
um rúmlega 2.600 börn sem hefur 
verið bjargað. Björgvin segir þetta 
samstarf landanna mjög mikilvægt 
í baráttunni gegn barnaníði. - jss

UNDIRBÚNINGUR Uri Sadeh, sérfræð-
ingur hjá Interpol sér um undirbúning 
tengingar gagnagrunnsins. FRETTABLAÐIÐ/GVA

Lögreglan tengist gagnagrunni Interpol sem bjargar börnum frá ofbeldi:

Gagnagrunnur gegn barnaníði

UTANRÍKISMÁL Utanríkis-
má la nefnd A lþi ng is 
afgreiddi tillögu um að 
Ísland viðurkenni sjálf-
stæði og fullveldi Pal-
estínu á fundi sínum í 
gærmorgun. Utanríkisráð-
herrann Össur Skarphéð-
insson lagði þingsályktun-
artillöguna fyrir Alþingi í 
síðasta mánuði. 

Samstaða var um málið 
í utanríkismálanefnd hjá 
fulltrúum allra flokka í 
nefndinni nema fulltrúum 
Sjálfstæðisflokksins. Árni 
Þór Sigurðsson, formaður nefnd-
arinnar, segist búast við því að 

málið fari til annarrar 
umræðu í þinginu strax 
í næstu viku. Nefndin 
hafi gert smávægileg-
ar breytingar við til-
lögu utanríkisráðherra. 
Nokkrum setningum 
var bætt inn í tillöguna, 
um mikilvægi þess að 
deiluaðilar haldi áfram 
friðarviðræðum og að 
öllum mannréttinda-
brotum væri mótmælt. 

Amal Tamimi, vara-
þingmaður Samfylk-
ingarinnar, sat nefndar-

fundinn í gær, en hún er frá 
Palestínu.  - þeb

 Sjálfstæðisflokkurinn einn mótfallinn tillögunni:

Tillaga um Palestínu 
afgreidd úr nefnd

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON

DANMÖRK Danskir háskólanemar 
í lögfræði og hagfræði á meist-
arastigi óttast að fá hvergi vinnu 
eftir að námi lýkur.

Í nýrri könnun sem fagfélagið 
DJÖF stóð fyrir og DR segir frá 
kemur í ljós að stúdentar leggja 
æ minni áherslu á að ljúka námi 
á réttum tíma.

Það skapar margvísleg vanda-
mál þar sem stúdentar eru lengur 
á framfæri ríkisins og fá náms-
styrki, auk þess sem þeir koma 
síðar út á vinnumarkaðinn.

Formaður stúdentasam-
bands DJÖF segir stúdenta ekki 
hafa ástæðu til að fresta námi. 
Ástandið á vinnumarkaði sé ekki 
eins slæmt og af sé látið. - þj

Danskir meistaranemar:

Óttast atvinnu-
leysi eftir útskrift

Í ATVINNULEIT Danskir meistaranemar 
eru lengur í námi vegna ótta við að fá 
ekki vinnu eftir útskrift. NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti 
íslenskra skipa nam 98,8 millj-
örðum króna fyrstu átta mánuði 
ársins 2011 samanborið við 92,4 
milljarða á sama tímabili 2010. 
Aflaverðmæti hefur því aukist 
um 6,4 milljarða króna eða 6,9 
prósent á milli ára. 

Aflaverðmæti botnfisks fyrstu 
átta mánuði ársins nam 60,5 
milljörðum króna og dróst saman 
um 5,8 prósent. Aflaverðmæti 
uppsjávarafla jókst um 48,2 pró-
sent milli ára og nam 28,5 millj-
örðum.  - shá

6,4 milljarða viðbót:

Aflaverðmætið 
eykst milli ára

SLYS Fiskibáturinn Dóri GK er 
nokkuð skemmdur eftir að hann 
strandaði í Stöðvarfirði aðfara-
nótt þriðjudags. Björgunarskip frá 
Landsbjörg náði að draga bátinn af 
strandstaðnum um hádegi í gær. 

Báturinn er með fjögurra 
manna áhöfn en engan sakaði. 
Strandið varð mjög nálægt landi. 

Björgunarskip Landsbjargar í 
Neskaupstað og harðbotna björg-
unarbátur frá Fáskrúðsfirði voru 
kölluð út á þriðjudagsnótt. Reynt 
var að ná bátnum á flot þá en án 
árangurs. Það tókst hins vegar um 
hádegið í gær. - þeb

Strandaði í Stöðvarfirði: 

Bátur skemmd-
ur eftir strand 
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Sjóðfélagafundur
23. nóvember 2011

Kynningar- og fræðslufundur verður haldinn fyrir sjóðfélaga 
Gildis-lífeyrissjóðs miðvikudaginn 23. nóvember nk. kl. 17.00 
á Nordica Hilton Reykjavík.
 

  Dagskrá fundarins:
 

1. Starfsemi og staða Gildis
 - Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri Gildis
  
2. Erlendar eignir lífeyrissjóða. Glatað fé eða gulls ígildi?
 - Sigurður B. Stefánsson sjóðstjóri í Eignastýringu Landsbankans

3. Af vöxtum og verðbólgu. Hvaða áhrif hefur breytt 
 ávöxtunarkrafa og afnám verðtryggingar á  lífeyrissjóðina?
  - Benedikt Jóhannesson tryggingastærðfræðingur

Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

UMHVERFISMÁL Bæjarráð Ísa fjarðar 
gerir alvarlegar athugasemdir við 
niðurstöður Umhverfisstofnunar 
(UMST) og Matvælastofnunar 
(MAST) hvað varðar díoxín-
mælingar á jarðvegi í Engidal í 
Skutuls firði. Ísfirðingar segja 
ósamræmi í niðurstöðum sem 
þurfi að skýra.  Stofnanirnar segja 
að mælingar þeirra lúti ekki að 
sömu atriðum og því sé ekki um 
ósamræmi að ræða. 

Daníel Jakobsson, bæjarstjóri 
á Ísafirði, skrifaði stofnununum 
tveimur í október þar sem segir 
að Ísafjarðarbær og íbúar í 
Skutulsfirði, og þó einkum þeir 
er búa og/eða starfa í Engidal, 
eigi „ský lausan rétt til þess, að 
þessar tvær opinberu stofnanir 
samræmi niðurstöður sínar hvað 
þetta mál varðar. Við svona mis-
vísandi niðurstöður verður ekki 
búið, niðurstöður sem hefta allt 
atvinnulíf á þessu tiltekna land-
svæði, ef til vill að ástæðulausu.“

Í stuttu máli var það niðurstaða 
mælinga UMST að magn díoxíns 
kalli ekki á takmarkanir á nýtingu 
eða skapi hættu fyrir almenning 
og lífríki. Almenningur þurfi ekki 
að hafa áhyggjur af því að rækta í 
jarðvegi, tína ber eða nýta aðrar 
náttúruafurðir, eins og það var 
orðað.

Í svari UMST til sveitarfélags-
ins segir að þessi niðurstaða snerti 

ekki á fóðuröflun fyrir dýr ætluð 
til manneldis, enda sé það í verka-
hring Matvælastofnunar að skera 
úr um þetta atriði.

Matvælastofnun komst að þeirri 
niðurstöðu að jarðvegssýnataka 
hafi ekki verið fullnægjandi og 
því er bann á nýtingu landsins til 
fóðuröflunar fyrir dýr til mann-
eldis í gildi. 

Í svari MAST til sveitarfélagsins 

segir að stofnunin telji „að sýna-
taka Umhverfisstofnunar hafi ekki 
leitt í ljós með óyggjandi hætti, 
hvort mengun sé á yfirborði lands 
í Engidal og geti borist þaðan í 
búfé og í afurðir“.

Spurður um ósamræmið sem 
bæjarstjórinn skrifar um segir 
Sigurður Örn Hansson, forstöðu-
maður hjá MAST, að stofnunin 
leggi ekki mat á hversu vel var 

staðið að sýnatöku Umhverfis-
stofnunar enda markmið þeirrar 
sýnatöku ekki það sama og Mat-
vælastofnunar. 

„Matvælastofnun telur mjög 
mikilvægt að fá úr því skorið hvort 
enn sé díoxínmengun í ryki á yfir-
borði jarðar og á gróðri sem svo 
berst í búfé og í afurðir. Strax í 
mars/apríl var lagt til og ákveðið 
að gera beitartilraun til að ganga 
úr skugga um þetta. Tilrauninni er 
nú lokið og er nú beðið eftir niður-
stöðum úr mælingum og þá verður 
vonandi unnt að taka ákvörðun um 
nýtingu beitilands, fóðuröflun og 
nýtingu búfjárafurða og þar með 
ljúka málinu,“ segir í svarbréfi 
Sigurðar við fyrirspurn Frétta-
blaðsins. svavar@frettabladid.is 

Gagnrýna díoxínmælingar 
vegna sorpbrennslu í Funa
Ísfirðingar segja misræmi í niðurstöðum jarðvegsmælinga á díoxíni vegna mengunar frá Funa. Það hamli 
atvinnulífi. Því er hafnað af Umhverfis- og Matvælastofnun sem segja mælingarnar ekki sambærilegar. 

BÓNDINN Í EFRI-ENGIDAL Steingrímur Jónsson felldi bústofn sinn eftir að Funamálið 
kom upp. Hann og fleiri bíða svara frá Matvælastofnun um framtíð búreksturs á 
jörðinni.  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Málið varðar svokallað Funamál; 
mengun frá sorpbrennslunni Funa 
á Ísafirði. Eitrið díoxín mældist í 
búfénaði og afurðum sem varð 
þess valdandi að bóndinn í Efri-
Engidal, ásamt fleiri bændum, 
felldi bústofn sinn. Var ráðist í 
yfirgripsmiklar mælingar á díoxíni 
í jarðvegi, við Funa og annars 
staðar þar sem sorpbrennslur voru 
reknar.

Funamálið

SJÁVARÚTVEGUR Verðmæti afla sem 
seldur er í beinni sölu útgerða 
til vinnslu innanlands nam 43,2 
milljörðum króna og jókst um 
14,9 prósent frá árinu 2010. 

Aflaverðmæti sjófrystingar 
var 36,8 milljarðar sem er tíu 
prósenta aukning frá fyrra ári. 

Verðmæti afla sem keyptur er 
á markaði til vinnslu innanlands 
nam um 13,5 milljörðum króna, 
sem er nær sama upphæð og í 
janúar til ágúst 2010.   - shá

Verðmæti sjófrystingar eykst:

Bein aflasala 
eykst töluvert

LÖNDUN Bein sala útgerða til vinnslu 
innanlands eykst. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Drukkinn ökuþór sló löggu
Ríkissaksóknari hefur ákært mann 
á fertugsaldri fyrir ölvunarakstur og 
ofbeldi. Lögregla kom að manninum 
á bifreiðastæði í Reykjanesbæ þar 
sem hann sat í ökumannssæti bif-
reiðarinnar og vél hennar var í gangi. 
Þegar lögreglumaður hafði afskipti af 
manninum kýldi hann lögreglumann-
inn í höfuðið.

LÖGREGLUFRÉTTIR

VIÐSKIPTI Landsbankinn hefur farið 
fram á að fimm jarðir í eigu Lífs-
vals ehf. verði settar á nauðungar-
uppboð. Þetta kemur fram í Lög-
birtingarblaðinu og hefur bankinn 
þá farið fram á að alls tíu jarðir í 
eigu félagsins verði settar á nauð-
ungarsölu.

Með þessu er Landsbankinn að 
bregðast við vanskilum á skuld 
upp á rúmar 562 milljónir króna. 
Jarðirnar fimm sem bæst hafa 
við eru Gestsstaðir, Hafþórsstað-
ir, Múlastaðir og Sveinatunga í 
Borgarbyggð auk Fellsenda í Hval-
fjarðarsveit.

Félagið Lífsval var iðið við 
jarðakaup á árunum 2002 til 2008 
og er það eigandi að alls 45 jörð-
um á landinu. Þá á það um 1 pró-
sent af mjólkurkvóta landsins og 
hefur rekið stórt kúabú í Flatey á 
Mýrum í Austur-Skaftafellssýslu. 
Loks rekur það tvö sauðfjárbú.

Lífsval hefur ekki skilað árs-
reikningi frá 2009 en þá skuldaði 
fyrirtækið 3,26 milljarða króna, 
þar af 2,4 milljarða til Lands-
bankans. Þá er bankinn jafnframt 
stærsti eigandi félagsins með 36 
prósenta eignarhlut sem dóttur-
félagið Hömlur fer með. - mþl

Landsbankinn krefst uppboðs á tíu jörðum Lífsvals:

Jarðir í nauðungarsölu

LANDSBANKINN Bankinn er í senn stærsti eigandi og helsti lánardrottinn Lífsvals. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

EGYPTALAND, AP Tugir þúsunda 
manna flykktust á Tahrir-torg 
í Kaíró í gær til að krefjast 
afsagnar herforingjastjórnar-
innar. Herinn tók harkalega á 
mótmælendum og hafa nú tugir 
manna látist og hundruð manna 
særst.

Herforingjarnir sem fara 
með völd í Egyptalandi hafa 
fallist á afsögn bráðabirgða-
stjórnarinnar sem stjórnað 
hefur í umboði þeirra. Jafn-
framt boða herforingjarnir 
stofnun nýrrar „þjóðbjörgunar-
stjórnar“ og lofa því að um mitt 

næsta ár láti þeir af völdum og 
lýðræðislega kjörin stjórnvöld 
taki við.

Þegar herforingjastjórnin tók 
við af Mubarak í febrúar naut 
hún stuðnings mótmælenda 
og lofaði þingkosningum eftir 
hálft ár. Þeim var frestað en 
eiga nú að hefjast í næstu viku 
og standa í áföngum fram yfir 
áramót. 

Forsetakosningar átti að 
koma í kjölfarið, en þeim hafði 
ítrekað verið frestað og varla 
þóttu horfur á að þær yrðu 
fyrr en árið 2013, þangað til 

herforingjarnir sögðu í gær 
að stjórnar skipti yrðu 1. júlí á 
næsta ári.

Undanfarnar vikur hefur æ 
fleiri Egyptum þótt herforingja-
stjórnin hafa brugðist og vera 
farin að draga umbætur úr hófi. 
Harkan sem beitt hefur verið 
á mótmælendur síðustu daga 
varð síðan til þess að mótmælin 
mögnuðust enn frekar.   - gb

Mótmælin í Egyptalandi magnast eftir því sem herinn beitir meiri hörku:

Herforingjar skipta um stjórn í Egyptalandi

MÓTMÆLI Á TAHRIR-TORGI Mót-
mælendum þykir herforingjastjórnin 

hafa brugðist. 
NORDICPHOTOS/AFP

RÁNDÝRT JÓLATRÉ Í skartgripaverslun í 
Tókýó er þetta jólatré komið upp, með 
stjörnu úr skíra gulli og öðru skrauti af 
dýrari gerðinni. NORDICPHOTOS/AFP
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NÝ BÓK
YRSU!
Mannlaus snekkja siglir inn í Reykjavíkurhöfn.

Sjö manns er saknað og Þóra Guðmundsdóttir 

lögmaður rannsakar hvaða óhugnanlegu 

atburðir áttu sér stað um borð. 

 

„Náttúrutalent á sviði glæpasagna.“

– SPIEGEL ONLINE

 

„Ég skil vel af hverju allir eru svona æstir út af 

glæpasögum Yrsu Sigurðardóttur. Þær eru afar 

heillandi, ferskar og spennandi.“ 

– JAMES PATTERSON

„Eitt af m
eistaraverkum

spennubókm
enntanna.“

BÜCHER UM
 ÉG M

AN ÞIG

 

„Stenst saman- 

burð við það sem 

best gerist í glæpa- 

sögum samtímans.“

– TIMES LITERARY SUPPLEMENT

UM ÖSKU

KOMIN Í

VERSLANIR!
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Mikilvægt er að leita allra 
tiltækra ráða til að auka 
öryggi erlendra ferðamanna 
hér á landi. Farsímar eru 
mesta öryggistækið og því 
skal efla þá þjónustu eins 
og auðið er. Rætt er um að 
koma á fót formlegu örygg-
isráði ferðamanna og setja 
upp útkallskerfi í gegnum 
GSM-síma.

Á fundi umhverfis- og samgöngu-
nefndar Alþingis í gær kom fram 
eindreginn vilji til að koma á fót 
formlegum samráðshópi hags-
munaaðila, öryggisráði, til að 
koma öryggismálum hér á landi í 
formlegan farveg. 

Ráðið myndi koma saman nokkr-
um sinnum á ári og fá fjárveiting-
ar úr ríkissjóði, en hingað til hafa 
samráðshópar á vegum ólíkra 
aðila, Samtökum ferðaþjónust-
unnar, Landsbjargar, Umferðar-
stofu og fleiri, hist reglulega til að 
fara yfir þessi mál. Fjárveitingar 
til málaflokksins hafa ekki verið 
eyrnamerktir formlegu öryggis-
ráði hingað til, en nú kemur til 
greina að slíkt verði lagt til.

Svo virtist sem nefndin væri 
einróma sammála um að jákvætt 
væri að koma á fót slíku ráði, en 
Kristinn Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Landsbjargar, bauðst til 
þess að koma á formlegum fundi á 
næstunni til að slíkt yrði gert.

Mikið var rætt um miðlun upp-
lýsinga til erlendra ferðamanna og 
greinilegt var að þar mætti margt 
betur fara. Prentaðir bæklingar 
og upplýsingaplaköt virðast vera 
að víkja fyrir tækninni og létu 
sumir í ljós hugmyndir að forrit-
um fyrir snjallsíma, kvikmyndir 
á tölvutæku formi og upplýsingar 
á geisladiskum til hlustunar í bíla-
leigubílum. 

Á fundi nefndarinnar sátu full-
trúar frá Slysavarnafélaginu 
Landsbjörgu, Samtökum ferða-
þjónustunnar, Umferðarstofu, 
Ferðamálasamtökum Íslands og 
Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamála-
stjóri.

Svæðisbundin viðvörun
Þórhallur Ólafsson, framkvæmda-

stjóri Neyðarlínunnar, segir eitt 
mikilvægasta skrefið til að tryggja 
öryggi ferðamanna hér á landi sé 
farsímatæknin. Ekki hafi verið 
nóg gert til að kynna fyrir ferða-
mönnum hvert þeir eigi að hringja 
ef þeir lenda í vandræðum, en nú 
stendur yfir vinna hjá fjarskipta-
fyrirtækjum við að koma á sjálf-
virku kerfi þar sem ferðamenn 
fá sent í sms-skilaboðum númer 
Neyðarlínunnar þegar þeir kveikja 
á farsímanum sínum hér á landi. 

„Öryggistæki almennings er 
síminn,“ segir Þórhallur. „Það er 
mjög mikilvægt að farsímasam-
band sé á öllum þjóðvegum lands-
ins. Með tilkomu fjarskiptastaða 
Neyðarlínunnar á hálendinu hafa 
farsímafélögin getað nýtt aðstöð-
una og dekkað stóran hluta af því 
og marga ferðamannastaði, meðal 
annars Látrabjarg. En það er mjög 
dýrt að dekka þetta allt.“ 

Hægt er að ná sambandi við 

Neyðarlínuna á nær öllu landinu, 
eða á um 95 prósentum landsins. 
Þórhallur segir þó að eitt mikil-
vægt atriði sé eftir og það er að 
koma á útkallskerfi fyrir GSM-
síma. Neyðarlínan vinnur nú að 
gerð útkallskerfis fyrir ferðamenn 
í samvinnu við fjarskiptafyrirtæk-
in. Þannig væri unnt að senda boð á 
alla umhverfis Heklu ef líkur væru 
á eldgosi. Einnig mætti senda boð 
vegna rýmingar á svæðum svo sem 
við Eyjafjallajökul, Mýrdalsjökul 
og á fleiri svæðum.

„Með því að notast við tækni sem 
kölluð hefur verið „Cell-Broadcast 
technology“ má senda fyrirspurn 
á GSM-senda á tilteknu landsvæði, 
og fá frá þeim upplýsingar um alla 
GSM-síma sem skráðir eru inn á 
viðkomandi sendi, hvaðan svo sem 
símanúmerin sjálf eru upprunnin,“ 
segir í bréfi Þórhalls til nefndar-
innar sem sent var eftir að fundi 
lauk í gær. „Þessar upplýsingar 
getur síðan neyðarvörður notað til 
að senda upplýsingar (SMS) á alla 
þessa sömu síma, og veita þannig 
öllum sem staddir eru á svæðinu 
upplýsingar um yfirvofandi hættu.“

Uppsetning kerfisins kostar 
um 20 milljónir króna, en tillagan 
hefur legið á borði innanríkisráðu-
neytisins síðan í maí síðastliðnum. 
Þórhallur segir þó að fyrstu hug-
myndir um uppsetninguna hafi 
komið fram fyrir fimm árum. 

„Þessar 20 milljónir eru því ein-
ungis fyrir áætluðum útlögðum 
kostnaði, en öll vinna hvers fyrir-
tækis fyrir sig er hins vegar bara 
framlag þess til þessa áhugaverða 
samfélagsverkefnis,“ segir í bréfi 
Þórhalls. 

Mikill hugur var í nefndinni 
að koma þessari vinnu á rekspöl. 
Ákveðið var að ýta við fjárlaga-
nefnd Alþingis til að flýta fyrir 
verkefninu, sérstaklega í ljósi þess 
að fjárlagavinnan stendur nú yfir. 

Ábyrgð markaðssetningar
Töluvert var rætt um þá ábyrgð 
sem fylgir því að markaðssetja 
Ísland sem ferðamannastað allan 
ársins hring. Flestir þeir ferða-
menn sem sækja landið heim gera 
það vegna náttúrunnar og þess sem 
hún hefur upp á að bjóða. Töluvert 
sé um að útlendingar styðjist ein-
göngu við erlendar ferðamanna-
bækur og upplýsingar, sem gefi 
ekki rétta mynd af landinu og 
þeim aðstæðum sem fólk getur 
lent í. Álfheiður Ingadóttir, þing-
kona VG, lagði fram tillögu um að 
gerð yrði formleg greining á þeirri 
mynd sem gefin er upp af Íslandi 
erlendis. 

Allir fundarmenn voru sammála 
um nauðsyn þess að upplýsa ferða-
menn enn betur en nú er gert, þó að 
vissulega sé ekki hægt að tryggja 
öryggi þeirra endanlega og koma 
þar með í veg fyrir slys. 

Húsnæðissamvinnufélagið 
ELLIÐI

 

auglýsir til leigu búseturétt íbúða fyrir 
60 ára og eldri á Sunnubraut og 

Mánabraut í Þorlákshöfn. 
Íbúðirnar eru þriggja herbergja í parhúsi og 

eru 122 fm að stærð með bílskúr.

 Íbúðirnar eru lausar til afhendingar 
í byrjun árs 2012. 

Allar nánar upplýsingar gefur 
Ásberg Lárenzínusson 
í síma 483 3768 eða

896 3117
 

Stjórn Húsnæðissamvinnufélagsins Elliða
 

Sunna
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING:  Hvernig á að auka öryggi erlendra ferðamanna hér á landi?

Mikilvægt að 
stofnað verði 
öryggisráð

FRÁ FUNDINUM Fundargestir vörpuðu fram fjölmörgum hugmyndum um bætt 
öryggi erlendra ferðamanna á Íslandi, sem aðallega sneru að aukinni fræðslu og 
bættum samskiptaleiðum. FRETTABLAÐIÐ/GVA

FERÐAMANNAÖRYGGI Ljóst er að víða er pottur brotinn í öryggismálum ferðamanna hér á landi, en frá árinu 2000 hafa 138 
ferðamenn, innlendir og erlendir, látist hér af slysförum. Fulltrúar frá Landsbjörgu segja það of mikið og vilja stofna formlegan 
samráðshóp um öryggi ferðamanna hér á landi. Umhverfis- og samgöngunefnd telur það jákvætt skref. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nú stendur yfir vinna hjá Veðurstofu Íslands um að flytja veðurfregnir frá 
helstu ferðamannastöðum landsins. Jónas Guðmundsson, verkefnastjóri 
slysavarna ferðamanna hjá Landsbjörgu, segir Veðurstofuna hafa tekið vel í 
tillöguna. 

„Það verða þá lesnar upp veðurfréttir fyrir helstu ferðamannastaðina, eins 
og Langjökul, Fimmvörðuháls og fleiri staði,“ segir hann. Á helstu ferða-
mannatímunum verða fregnirnar lesnar á ensku og íslensku. 

Ferðaveðurfréttir

Róbert Marshall, þingmaður Samfylkingarinnar, var meðal þeirra sem létu 
þau orð falla á fundi nefndarinnar að tími prentaðra bæklinga væri liðinn. 
Tóku fundargestir undir það og til að undirstrika orðin minntist Einar M. 
Magnússon, upplýsingafulltrúi Umferðarstofu, meðal annars á að verið væri 
að þróa „ferðamanna-öpp“ fyrir snjallsíma þar sem fólk getur nálgast upp-
lýsingar á auðveldan hátt. Þá nefndi Einar einnig aðra hugmynd að ferða-
mannafræðslu, þar sem bílaleigur gætu afhent viðskiptavinum sínum stutta 
kvikmynd um umferðaröryggi sem þeir svo tækju stutt krossapróf upp úr. 
Svari þeir prófinu rétt, fái þeir afslátt á samningsverði.

Þá er Landsbjörg einnig að þróa með sér öpp fyrir snjallsíma; annað sem 
notendur geta nálgast til að gefa upp staðsetningu sína á tilteknum tíma og 
hitt fyrir almenna fræðslu. Einar undirstrikaði þó að þróun appa væri dýr, en 
hvert og eitt kostar eina til tvær milljónir króna. 

„Tími bæklinganna er liðinn“

Öryggistæki almenn-
ings er síminn

ÞÓRHALLUR ÓLAFSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI 

NEYÐARLÍNUNNAR



Gerðu fullkominn
espresso heima hjá þér

Vélarnar fást í Byggt og búið Kringl-

unni, BYKO Akureyri, Epal Skeifunni, 

Hjá Jóa Fel Garðabæ og Holta-

görðum og Kokku Laugavegi. 

Kaffið í vélarnar fæst einnig í versl-

unum Hagkaups, Krónunnar, Nóatúns 

og í Fjarðarkaupum Hafnarfirði.

Kaupauki:

2 espresso-bollar

2 cappuccino-bollar

Tilboð

 í nóv. og des.

Francis Francis X7

29.900 kr.
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STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

...ég sá það á Vísig þg

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

HALLDÓR

Fjör á landsfundi
Landsfundur Sjálfstæðisflokksins fór 
fram um helgina. Í ályktunum hans 
er margt gott að finna, annað slæmt 
og enn annað þunnt eins og gengur 
og gerist í slíkum ályktunum. Athygli 
vekur ályktun fundarins um peninga-
mál. Þar segir að Íslendingar verði 
að geta skipt um gjaldmiðil eftir þrjú 
til fimm ár, sýnist þeim svo. Þá skuli 
flokkurinn setja á fót nefnd sem skoða 
eigi peningamálin 
til framtíðar. Þessi 
ályktun er ágætis við-
leitni í þá átt að taka 
þessi mál til skoðunar, 
sem hefur verið vöntun á 
í flestum flokkum.

Svipuð stemning og 2009
Ályktunin rímar ágætlega við þau 
sjónarmið sem virtust eiga upp á pall-
borðið í flokknum stuttu eftir banka-
hrun. Þá kölluðu Bjarni Benediktsson 
og Illugi Gunnarsson eftir umræðu um 
gjaldmiðilsmálin í frægri blaðagrein. 
Flokkurinn setti jafnframt á fót Evrópu-
nefnd sem komst að þeirri niðurstöðu 
að óhagkvæmt væri að reka hér sjálf-
stæða peningastefnu og mælti með 

upptöku evru með aðild að ESB 
eða með einhliða upp-
töku. Á landsfundi 2009 

var í kjölfarið ályktað að 
skoða þyrfti alla mögu-
leika gaumgæfilega, sú 
vinna ætti að hefjast strax 

og ljúka þá á árinu. Fyrir kosningar 
2009 auglýsti flokkurinn loks upptöku 
evru í samstarfi við AGS og ESB.

Gaumgæfileg skoðun?
Síðustu misseri hefur flokkurinn hins 
vegar haft sig lítið frammi í umræðunni 
um fyrirkomulag peningamála og í 
stjórnmálaályktun landsfundarins í 
fyrra var ekki vikið að efninu. Helst 
hefur mátt skilja á forystumönnum 
flokksins að hverfa eigi aftur til sömu 
peningamálastefnu og var rekin hér 

fyrir hrun. Sú gaumgæfilega skoðun 
sem boðuð var árið 2009 fór að 
því er virðist aldrei fram. Vonandi 
verður annað uppi á teningnum í 
þetta skiptið. magnusl@frettabladid.is

Engum blandast hugur um að fjöl-
þætt eyðilegging náttúrunnar við 

byggingu Kárahnjúkavirkjunar var 
óhæfuverk gagnvart náttúru Íslands og 
möguleikum komandi kynslóða til að 
njóta hennar. Stóru landsvæði var sökkt, 
einstakar fossaraðir eyðilagðar, fljót 
fært úr náttúrulegum farvegi sínum yfir 
í annað fljót svo bæði hljóta varanlegan 
skaða af. Upptalningin er löng.

Nýlega staðfesti forstjóri Lands-
virkjunar það sem margir vissu fyrir, að 
peninga legur hagnaður af óhæfuverkinu 
er lítill sem enginn. Nú þegar unnið er 
að sátt um vernd og virkjun verðmætra 
orku- og náttúrusvæða er mikilvægt 
að rifja þessa sögu upp. Staðreyndin er 
sú að samkvæmt Rammaáætlun I var 
Kárahnjúkavirkjun ein þeirra sem síst 
þótti verjandi að ráðast í vegna óæski-
legra umhverfisáhrifa. Samt var henni 
þröngvað upp á land og þjóð með ófyrir-
leitni sem ekki á sér hliðstæðu í sögu 
landsins og aldrei mun gleymast.

Nú verður togast á í þinginu um 
hvernig raða skal svæðum á grunni 
vinnu við Rammaáætlun II í verndar-
flokk, biðflokk og nýtingarflokk. (Ég 
geri reyndar alvarlega athugasemd við 

heiti síðasta flokksins. Af því má ráða 
að virkjun sé eina mögulega nýtingar-
formið, sem er firra. Nær væri að tala 
um orkunýtingu og svo verndarnýtingu 
samanber Gullfoss.) 

Fyrir hendi virðist vera tilhneiging 
til að raða jafnt í þessa flokka, sem er á 
skjön við góð vinnubrögð í þessum efnum. 
Eðlilegt er að mun færri svæði fari í 
nýtingar flokk en verndarflokk af þeirri 
einföldu ástæðu að virkjun nú kemur 
varanlega í veg fyrir verndun síðar. 
Líklega er tilgangurinn með jafnri röðun 
að skapa sátt á milli sjónarmiða verndar 
og virkjunar. Það er brýnt en þetta er 
ekki leiðin. Til þess eru óuppgerðar sakir 
virkjanaiðnaðarins gagnvart náttúru 
landsins of miklar. 

Forsenda sáttar í þessum efnum er að 
greiddar verði fullar bætur fyrir eyðingu 
Kringilsárrana, Jökulsár á Dal, Lagar-
fljóts, fossaraðanna í Jöklu og önnur 
náttúru verðmæti sem með yfirgangi var 
ranglega fórnað. Þá er ótalinn uppblástur 
á vesturöræfum sem engin lausn hefur 
fundist á. Bæturnar geta ekki orðið minni 
en svo að úr nýtingarflokki fari yfir í 
verndarflokk orkukostir sem samtals eru 
taldir geta gefið um 690 MW.

Bætur fyrir Kárahnjúkavirkjun
Umhverfis-
mál

Dofri
Hermannsson
formaður Græna 
netsins

H
ringlandinn með starfsumhverfi íslenzkra fyrirtækja er 
eitt af því sem stendur erlendri fjárfestingu í atvinnu-
lífinu fyrir þrifum. Sú mynd er orðin til í hugum alþjóð-
legra fjárfesta að íslenzkum stjórnvöldum sé ekki treyst-
andi.

Þannig telur ríkisstjórnin sig ekki þurfa að standa við gerða samn-
inga. Fréttablaðið sagði frá því í ágúst í sumar að áformað væri að 
loka fjárlagagatinu að hluta til með nýjum skatti á stóriðjufyrirtæki. 
Skatturinn var þá ekki útfærður, en viðbrögð viðkomandi fyrirtækja 
og samtaka í atvinnulífinu voru hörð. Talsmenn þeirra bentu á að 
nýir skattar væru brot á fjárfestingarsamningum, sem fyrirtækin 
hefðu gert við stjórnvöld og væru staðfestir af Alþingi. Fyrirtækin 
hefðu tekið á sig sérstakan orkuskatt og þar að auki fallizt á fyrir-
framgreiðslu skatts til að létta undir með ríkissjóði, en um leið hefði 
verið gert sérstakt samkomulag um að skattaumhverfi stóriðjunnar 
yrði óbreytt næstu árin. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra 

hefði í lok síðasta árs staðfest að 
samkomulagið væri í fullu gildi.

Á sama tíma vöruðu stjórn-
endur Íslandsstofu, sem hefur 
það verkefni með höndum að laða 
erlenda fjárfestingu að landinu, 
við þessum áformum og sögðu 
tíðar skattabreytingar ekki hjálpa 
þeim í því verkefni. Orri Hauks-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 

iðnaðarins, sagði nýjan skatt geta orðið til þess að ekki yrði af áform-
um um nýja fjárfestingu í útflutningsatvinnugreinum.

Nú hefur fjármálaráðherrann, þrátt fyrir þessar aðvaranir og 
þvert á fyrri fyrirheit, lagt fram á Alþingi frumvarp sem gerir ráð 
fyrir nýjum skatti á kolefnisrafskaut, sem notuð eru í rekstri stór-
iðjufyrirtækjanna. Skatturinn kemur illa við álverin í landinu og enn 
verr við kísilvinnslu, sem notar hlutfallslega meira af rafskautum 
við framleiðsluna.

Talsmenn járnblendiverksmiðju Elkem á Grundartanga segja skatt-
inn munu éta upp allan hagnað fyrirtækisins og koma í veg fyrir 
áform um stækkun þess. Framkvæmdastjóri Íslenska kísilfélagsins, 
sem vinnur að gerð kísilverksmiðju í Helguvík, sagði í Fréttablaðinu 
í gær að veruleg hætta væri á að fjárfestarnir hættu við, yrði skatt-
urinn að veruleika. Framkvæmdastjóri Thorsil, sem ætlar að reisa 
kísilverksmiðju á Bakka við Húsavík, hefur skrifað þingmönnum og 
varað því því að nýi skatturinn setji áformin í uppnám.

Fjármálaráðherrann á eftir að svara því hvers vegna hann var 
viðstaddur undirritun fjárfestingarsamnings og fleiri samninga um 
kísilverksmiðju í Helguvík – svona eins og hann væri hlynntur því 
að hún yrði reist – og af hverju hann hvatti Húsvíkinga til að binda 
fremur vonir við kísilverksmiðju en álver, ef hann ætlar engu að síður 
að koma í veg fyrir þessar fjárfestingar með vanhugsaðri skatta-
breytingu.

Ríkisstjórnin virðist ekkert hafa lært af afleitum árangri sínum 
við að koma í framkvæmd því markmiði stjórnarsáttmálans að auka 
erlenda fjárfestingu á Íslandi. Í viðleitni til að stoppa upp í fjárlaga-
gatið til skamms tíma eru framtíðarstörf við útflutningsiðnað skatt-
lögð burt – og um leið þær framtíðarskatttekjur sem fyrirtækin gætu 
skapað.

Ríkisstjórnin lærir ekkert, svíkur samninga og 
tekur ekki mark á viðvörunum.

Störfin 
skattlögð burt

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Skattalagabreytingar
24. nóvember | kl. 8:30-10:00 | Borgartúni 27

Alexander G. Eðvardsson, sviðsstjóri 
skattasviðs KPMG, mun fara yfir nýframkomin 

frumvörp til breytinga á lögum og þegar 
gerðar lagabreytingar á árinu.

Þátttaka er án endurgjalds og 
veitir einingar hjá FLE. 

Skráning og nánari  
upplýsingar á kpmg.is

Frumvarp sem fjallar um breyt-
ingar á greiðslum fólks fyrir 

lyf liggur nú fyrir Alþingi til 
umfjöllunar. Gangi þetta eftir er 
um tímamót að ræða. Þak verður 
sett á heildarútgjöld fólks vegna 
lyfja, en eins og málum er hátt-
að nú geta þeir sem þurfa mikið 
á lyfjum að halda þurft að greiða 
langt yfir hundrað þúsund krónur 
fyrir lyf á ári og í verstu tilfellum 
jafnvel fleiri hundruð þúsunda.

Mismunun eftir sjúkdómum eytt
Breytingarnar hafa þann tilgang 
helstan að verja sjúklinga fyrir 
háum lyfjakostnaði en gildandi 
lög gera það ekki. Ég legg áherslu 
á að breytingunum er ekki ætlað 
að spara útgjöld ríkissjóðs heldur 
verður kostnaður hans vegna nið-
urgreiðslna á lyfjum óbreyttur. 
Meginmarkmið breytinganna er 
að taka upp kerfi sem er einfald-
ara og réttlátara en nú gildir, kerfi 
sem eykur jöfnuð, mismunar ekki 
sjúklingum eftir því hvaða sjúk-
dóma þeir glíma við og ver þá sem 
þurfa mest á lyfjum að halda fyrir 
háum kostnaði. Þeir sem lítið nota 
af lyfjum munu í nýju kerfi þurfa 
að borga meira en áður. Hinir sem 
þurfa lyf að staðaldri eða nota 
mjög dýr lyf greiða minna en þeir 
hafa gert hingað til eins og nánar 
er lýst hér á eftir.

Hvað mun breytast?
Í nýju kerfi mun fólk almennt 
greiða að fullu fyrir lyf sem keypt 
eru á 12 mánaða tímabili fari 
samanlagður kostnaður ekki yfir 
22.500 krónur. Hjá elli- og örorku-
lífeyrisþegum, börnum og atvinnu-
leitendum verður hámarkið lægra, 
eða um 15.000 krónur. Kaupi 
fólk lyf í apóteki eftir að þessum 
hámarksfjárhæðum er náð greiðir 
það einungis 15% af verði þeirra 
á móti 85% niðurgreiðslu sjúkra-
trygginga og í næsta afsláttarþrepi 
greiðir fólk aðeins 7,5% af verði 
lyfs. Þegar hámarkskostnaði er 
náð, sem er tæp 65.000 kr. almennt 
en um 45.000 kr. hjá lífeyrisþeg-
um, börnum og atvinnuleitendum, 
fær fólk lyfjaskírteini og greiðir 
þá ekkert fyrir þau lyf sem það 
þarf til viðbótar á umræddu tíma-
bili.

Ekki þarf að greiða fyrir S-merkt 
lyf og sýklalyf verða niðurgreidd
Frumvarpið sem nú liggur fyrir 

Alþingi er nokkuð breytt frá 
frumvarpi um sama efni sem lagt 
var fyrir þingið síðastliðið vor þar 
sem komið hefur verið til móts við 
ýmsar athugasemdir sem gerðar 
voru við fyrra frumvarp. Í fyrsta 
lagi hefur verið fallið frá því að 
taka svokölluð sjúkrahúslyf eða S-
merkt lyf inn í greiðsluþátttöku-
kerfið. Þetta þýðir að S-merktu 
lyfin verða áfram niðurgreidd að 
fullu og notendum því að kostnað-
arlausu. S-merkt lyf eru m.a. sér-
hæfð, dýr og vandmeðfarin lyf 
gefin við sjúkdómum sem komin 
eru á alvarlegt stig, á borð við 
krabbamein, nýrnabilun, gigt o.fl. 

Í núgildandi kerfi eru sýklalyf 
ekki niðurgreidd og þarf fólk því 
að greiða fyrir þau að fullu. Með 
breytingunum verða þau tekin 
inn í greiðsluþátttökukerfið og 
teljast því með þegar afslættir 
eru reiknaðir eins og lýst er hér 
að framan.

Aukinn afsláttur 
hjá barnafjölskyldum
Eins og fram hefur komið verður 
niðurgreiðsla á lyfjum meiri fyrir 
börn, lífeyrisþega og atvinnuleit-
endur en aðra. Auk þessa munu 
börn yngri en 18 ára sem eru í 
sömu fjölskyldu (með sama fjöl-
skyldunúmer) teljast sem einn ein-
staklingur. Í þessu felst að ef t.d. 
tvö eða þrjú börn í sömu fjölskyldu 
þurfa öll á lyfjum að halda verða 
lyf þeirra niðurgreidd þegar sam-
anlagður kostnaður nær 15.000 
krónum. Af lyfjum umfram það 
þarf aðeins að greiða 15% í öðru 
afsláttarþrepi 7,5%. Fari sam-
anlagður kostnaður vegna lyfja 
barnanna yfir 45.000 krónur er 
sótt um lyfjaskírteini fyrir þau og 
þar með verða lyf umfram þenn-
an kostnað á viðmiðunartímabilinu 
niðurgreidd að fullu. Þetta fyrir-
komulag samhliða því að sýkla-
lyf verða tekin inn í greiðsluþátt-
tökukerfið getur létt verulega á 
útgjöldum barnafjölskyldna.

Hvers vegna þarf að 
sækja um lyfjaskírteini?
Ég tek það skýrt fram að allur 
þorri sjúklinga sem nær tilgreind-
um kostnaðarhámörkum mun 
fá lyfjaskírteini þegar um þau 
er sótt, hratt og örugglega, enda 
verður afgreiðsla þeirra rafræn. 

Það væri hægt að hafa útgáfu skír-
teina sjálfkrafa án þess að sækja 
um þau. Ákvæði um að sækja þurfi 
um skírteini á sér hins vegar góð 
og gild rök sem eru fyrst og fremst 
heilsufarsleg.

Fjöllyfjanotkun er þekkt vanda-
mál hér á landi, þ.e. þegar sjúk-
lingar nota mörg lyf samtímis með 
tilheyrandi hættu á óheppilegum 
milliverkunum. Oft leiðir skoðun 
í ljós að hægt er að fækka lyfjum 
hjá sjúklingum, jafnvel þannig að 
þeir hafi af því verulegan heilsu-
farslegan ávinning. Með ákvæði 
um að sækja þurfi um lyfjaskír-
teini gefst kostur á að fara yfir 
fjöllyfjanotkun hjá sjúklingum 
þegar um slíkt er að ræða, áður en 
lyfjaskírteini er gefið út. Þá verð-
ur skoðað í samráði við lækni við-
komandi hvort og þá hvaða breyt-
ingar megi gera með hagsmuni 
sjúklingsins að leiðarljósi. Fyrir-
sjáanlegur ávinningur af þessu 

fyrirkomulagi er því tvíþættur 
þar sem því fylgir heilsufarslegur 
ávinningur að draga úr fjöllyfja-
notkun jafnframt því sem fjár-
munir sparast með minni lyfja-
notkun.

Fyrsta skrefið í átt að réttlátara 
greiðslukerfi fyrir sjúklinga
Þær breytingar á greiðsluþátt-
töku í lyfjakostnaði eru mikilvægt 
skref í átt að réttlátara kerfi en 
við búum við nú, því nú þurfa þeir 
sem síst skyldi að greiða mest 
fyrir lyf vegna sjúkdóma og van-
heilsu. Þetta fyrirkomulag gildir 
um alla heilbrigðisþjónustu sem 
fólk þarf á að halda og þannig 
hefur það verið lengi. Þótt heil-
brigðisþjónusta sé að mestu nið-
urgreidd þarf fólk engu að síður 
að greiða ýmis gjöld og kostn-
að. Þetta getur orðið þung byrði 
fyrir þá sem glíma við heilsu-
leysi og sjúkdóma þar sem ekkert 
hámark er á heildarútgjöld sjúk-
linga. Þessu þurfum við að breyta 
og búa til kerfi sem kveður á um 
hámarksgreiðslur, þannig að fólk 
þurfi aldrei að kikna undan þung-
um útgjöldum vegna heilbrigðis-
þjónustu. Fyrirhuguð breyting 
á greiðsluþátttöku vegna lyfja-
kostnaðar er fyrsta skrefið í þessa 
átt og er að mínu mati mikið rétt-
lætismál. 

Í nýju kerfi mun fólk almennt greiða að 
fullu fyrir lyf sem keypt eru á 12 mánaða 
tímabili fari samanlagður kostnaður ekki 

yfir 22.500 krónur.

Breytt greiðsluþátttaka fólks 
fyrir lyf er réttlætismál

Heilbrigðismál

Guðbjartur 
Hannesson
velferðarráðherra

AF NETINU

Ekki í fyrsta skiptið
Gaman verður að sjá hvort einhvern tíma komi að því að Alcoa muni reka 
upp vein vegna álversins í Reyðarfirði.  
Þeir græða að vísu 40 milljarða króna árlega á því álveri og verða búnir 
að borga það upp á næsta ári á sama tíma og við horfum fram á langa tíð 
afborgana af lánunum vegna Kárahnjúkavirkjunar. 
En það er aldrei að vita nema það verði vælt yfir háu orkuverði eða skatt-
lagningu. Fordæmin eru fyrir hendi og hreðjatakið á atvinnulífi staðanna, 
þar sem þessi fyrirtæki eru. 
 http://omarragnarsson.blog.is/
Ómar Ragnarsson

AF NETINU

Íhaldið gegn Palestínu
Íslenska íhaldið hafnar sam-
stöðu um að viðurkenna 
Palestínu – og það er í ágætu 
samræmi við flokkinn að öðru 
leyti þessa dagana.
Þeim mun mikilvægari er stuðn-
ingur annarra stjórnarandstöðu-
flokka við málið, Hreyfingarinnar 
og Framsóknarflokksins, sem í 
þessu efni er sjálfum sér sam-
kvæmur og sögu sinni. 
Bæði Steingrímur Hermanns-
son – sem fór til fundar við 
Arafat forðum daga – og Halldór 
Ásgrímsson gerðu sér ágæta 
grein fyrir því hversu mikil-
vægt það er til lausnar og friðar 
að vestræn ríki séu í góðum 
tengslum við Palestínumenn, 
og áttu verulegan þátt í að 
móta þá íslensku stefnu sem 
á næstu dögum leiðir til fullrar 
viðurkenningar á Palestínu sem 
frjálsu og fullvalda ríki.
http://blog.eyjan.is/mordur/
Mörður Árnason
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Umhverfisverndarsinninn 
Ómar Ragnarsson áttar sig 

greinilega ekki á því að það að 
byggja þétta og blandaða byggð 
í Vatnsmýri er mjög umhverf-
isvænt. Umhverfisvænt fyrst 
og fremst vegna þess að það 
minnkar akstur bílaflotans á 
höfuðborgarsvæðinu um allt að 
40% á næstu 20 árum miðað við 
það sem annars yrði með áfram-
haldandi útþenslu byggðar.

Þar sem kostnaður við þennan 
akstur er að minnsta kosti 200 
milljarðar kr. á ári er hér um að 
ræða uppsafnaðan sparnað upp 
á 800 milljarða kr. á 20 árum 
og 80 milljarða á ári eftir það! 
Og taktu nú eftir Ómar, þessi 
sparnaður er ekki tekinn frá 
neinum. Þetta er hagræðing í 
rekstri. 

Og hér er ekki einungis um 
peningalegan sparnað að ræða 
heldur einnig samsvarandi 
fækkun umferðarslysa, minnk-
un útblásturs gróðurhúsaloft-
tegunda og minnkun loftmeng-
unar. 40% minnkun losunar 
CO² frá bílaumferð samsvarar 
t.d. 6% á landsvísu og er á við 
útblástur frá einu álveri. Þetta 
er sannarlega mjög umhverfis-
vænt, eða hvað? 

Meginskýringin á því að fast-
eignaverð í miðborg Reykjavíkur 
er hærra en annars staðar er góð 
staðsetning, þ.e.a.s. lóðamatið er 
hátt en ekki endilega fasteigna-
mat á húsunum. Sama gildir um 
lóðir í Vatnsmýri, þær eru vel 
staðsettar og þess vegna eru 
þær dýrmætar. Ábatinn af því 
að nýta byggingarlandið þarna 

er ekki tekinn frá neinum. Sam-
félagið í heild hagnast. Þetta er 
hagræðing í rekstri. 

Við verðum að leiðrétta vill-
andi málflutning þinn þar sem 
þú segir í grein þinni að leggja 
hefði átt niður Reykjavíkur-
flugvöll 2024. En við segjum að 
það sé 2016. Hið rétta er að þú 
miðar við hið aldna aðalskipulag 
Reykjavíkur frá 2001, sem nú 
er í endurskoðun, en við miðum 
við niðurstöðu lýðræðislegrar 
atkvæðagreiðslu í Reykjavík 
árið 2001 þar sem flugvöllurinn 
var kosinn burt 2016. 

Við trúum því ekki fyrr en við 
tökum á því, Ómar, að þú lýð-
ræðissinninn, sem kosinn varst á 
stjórnlagaþing nýlega, viljir ekki 
virða niðurstöðu fyrstu almennu 
atkvæðagreiðslu á Íslandi um 
einstakt mál ef frá eru taldar 
kosningar um brennivín, hunda, 
fullveldi og lýðveldi.

Að gefnu því tilefni, sem þú 
gefur í lok greinar þinnar, vilj-
um við taka það fram, þó það 
ætti að vera óþarfi, að við erum 
að berjast fyrir bættum hag 
allra Íslendinga og það gerum 
við með því að huga að þjóðhags-
legum arði ákvarðana og fram-
kvæmda. Að sjálfsögðu er mjög 
margt þjóðhagslega arðsamast 
að framkvæma á höfuðborgar-
svæðinu og það ber að virða. 

Til þess að skýra þessa afstöðu 
okkar betur er rétt að segja hér 
frá því að við tveir fórum fyrir 
nokkrum árum að hitta sam-
göngunefnd Alþingis til að tala 
máli höfuðborgarsvæðisins 
vegna úthlutunar fjár til þjóð-
vega. Andstaða flestra nefnd-
armanna við okkar málflutning 
var mikil enda þeir flestir ef 
ekki allir fulltrúar landsbyggð-
arkjördæma. Við gáfum okkur 
þó ekki og vildum að farið yrði 
eftir þjóðhagslegri arðsemi. 
Undir lok fundarins brast þolin-
mæði eins landsbyggðarþing-
mannsins. Hann spratt á fætur 
og hrópaði: „Þið eruð á móti 
okkur, þið viljið rústa lands-
byggðinni.“ Við svöruðum: „Nei, 
við erum með höfuðborgarsvæð-
inu og þjóðarhag, það er allt 
annað mál.“ 

Svar til Ómars 
Ragnarssonar

Skálholt var höfuðstaður í þjóð-
lífinu um aldir, ekki aðeins í 

andlegum efnum heldur einnig 
veraldlegum. Alkunna er hver 
urðu örlög staðarins, niðurníðsla 
af náttúrunnar- og mannavöldum. 
Fyrir tilstilli mætra manna hefur 
staðurinn verið endurvakinn. 
Skálholtskirkja reis fyrir hálfri 
öld, fögur og tilkomumikil þar 
sem hún gnæfir yfir umhverfið. 
Jafnframt hafa verið reist í Skál-
holti húsakynni sem gert hafa 
ýmsa menningarstarfsemi mögu-
lega. 

En hús, jafnvel kirkjur, þarf 
að glæða lífi. Það hefur vissu-
lega verið gert. Auk kirkjuhalds-
ins sjálfs hefur tónlistarstarf 
ekki síst varpað ljóma á staðinn 
enda býður Skálholtskirkja upp 
á einna bestan hljómburð hér á 
landi fyrir þá tónlist sem hæfir 
guðshúsi. Sumartónleikar í Skál-
holtskirkju hafa verið haldnir í 
nær fjóra áratugi og er hátíðin 
ein elsta og umfangsmesta tón-
listarstarfsemi á landinu, smiðja 
nýrrar tónlistar en líka miðstöð í 
túlkun á tónlist fyrri alda. Menn-
ingarsetrið Skálholtsskóli hefur 
einnig í sívaxandi mæli haslað 
sér völl sem vettvangur andlegr-

ar starfsemi jafnframt því að láta 
til sín taka í þjóðmálaumræðunni.

Hvert stefnir nú? Kirkjan sem 
og margar aðrar stofnanir þjóð-
félagsins þurfa að draga saman 
seglin eftir óáran af mannavöld-
um. Öllum starfsmönnum Skál-
holtsskóla hefur verið sagt upp. 
Framtíð Sumartónleikanna er í 
óvissu. En á sama tíma er bram-
bolt í gangi til að reisa hús utan í 
kirkjunni sjálfri og það sagt vera 
til að endurreisa rúst Þorláks-
búðar, sem lítið er þó vitað um. 
Undirritaður skrifaði um þessa 
ósvinnu grein í Morgunblaðið 25. 
ágúst sl. undir heitinu Búngaló að 

rísa hornskakkt á Skálholtskirkju 
og vitnaði þar í hliðstæða „höfuð-
ósmíð fyrir vestan“ sem kemur 
við sögu í Kristnihaldi undir jökli. 
Síðan hafa margir tjáð sig um 
fyrirbærið og gripið hefur verið 
til skyndifriðunar til að stöðva 
verknaðinn. Henni þarf að fylgja 
eftir og tryggja að menningarslys 
verði ekki á staðnum. Kirkjuráð 
þarf að sjá sig um hönd og stöðva 
framkvæmdir endanlega.

Sumir telja það lausn á deil-
unni um Þorláksbúð að færa 

bygginguna. Hvað með stofn- og 
rekstrarkostnað? Sagt er að fé 
komi úr vösum svokallaðra áhuga-
manna um verkefnið en trúlegra 
er að reikningurinn verði sendur 
á kirkjuna og ríkissjóð. Að mörgu 
leyti var rekið smiðshögg á hina 
veraldlegu uppbyggingu í Skál-
holti í tíð Sigurðar vígslubiskups 
Sigurðarsonar heitins. Skólahús-
ið var stækkað, reistur sýningar-
skáli og aðkoma að staðnum stór-
bætt. Nú er ekki brýnast að festa 
meira fé í byggingum, allra síst 
tilgangslítið tildurhús, á sama 
tíma og sjálft lífið á staðnum, 
helgihald, menningarstarfsemi og 

tónlist, á í vök að verjast. Þeir sem 
ráða yfir Skálholti eiga að beina 
kröftum sínum að vörslu þess sem 
er og hefur sannað gildi sitt. 

Í Hinu ljósa mani Halldórs Lax-
ness segir: „Þennan haustdag var 
alt kyrt í Skálholti, og einginn 
vissi að neitt hefði gerst, en byrj-
að að frjósa, og þar með dregið úr 
fnykri þeim af sorpi og svaði sem 
einkendi staðinn.“ Betur væri að 
allt væri kyrrt í Skálholti og eng-
inn fnykur af fjárskorti og smekk-
lausum framkvæmdum.

Hvert stefnir í Skálholti?

Í grein í Fbl. 11. nóv. sl. fullyrð-
ir Jón H. Hallsson að ég hafi 

misskilið vísindagreinar sem ég 
vitnaði til í grein 25. okt. sl. Rann-
sóknir sem ég vitnaði í sýndu að 
dýr fóðruð á erfðabreyttu fóðri 
sem inniheldur Bt-eitur urðu fyrir 
breytingum á ónæmiskerfi og/eða 
líffærum, sem gæti gefið vísbend-
ingar um möguleg heilsufarsáhrif 
á neytendur. Tilvísanir mínar voru 
þær sömu og virtir sameinda-
líffræðingar nota til að benda á 
mögulega heilsufarsáhættu af 
völdum Bt-eiturs.

Hin harkalegu viðbrögð Jóns eru 
óþægilega lík viðbrögðum vísinda-
manna líftæknifyrirtækja sem 
neita að viðurkenna nokkur vís-
indi sem afhjúpa áhættu af völd-
um erfðabreyttra afurða. Iðnaður 
sem mistekist hefur að rökstyðja 
öryggi erfðatækninnar á traustum 
vísindaforsendum leitar nú hælis í 
menningarkima afneitunar.

Ekki er að undra, því erfða-
breyttar afurðir voru markaðssett-
ar án undangenginna langtímatil-
rauna á dýrum – og án nokkurra 
öryggisprófana á neytendum. Með 
því að neita að birta gögn sem þau 
byggja leyfisumsóknir sínar á hafa 
líftæknifyrirtæki vakið efasemd-
ir um áreiðanleika vísinda sem 
framleiðsla erfðabreyttra lífvera 
byggir á. Hið sama má segja um 
líftæknifyrirtæki sem hafa neit-
að sjálfstæðum rannsóknaraðil-
um um erfðabreytt fræ nema því 
aðeins að (a) fyrirtækin samþykki 
þær tilraunir sem slíkir aðilar 
hyggjast gera og að (b) þeim aðil-
um sé ljóst að fyrirtækin hafi neit-
unarvald um birtingu á niðurstöð-
um tilraunanna.

Sagan sýnir okkur að vísindi í 
þjónustu viðskiptahagsmuna verð-
ur að skoða með gagnrýnum huga. 
Áratugum saman hélt tóbaksiðnað-
urinn því fram að ekki lægju fyrir 
nægar vísindalegar sannanir fyrir 

skaðsemi reykinga og transfituiðn-
aðurinn hélt því fram að jurtaolíur 
hans (sem hlaðnar voru vetnissam-
eindum) væru öruggar uns sjálf-
stæðar rannsóknir sýndu að þær 
yllu æðakölkun.

Bt-eitur er skordýraeitur sem 
splæst er í maís til að ráða nið-
urlögum skordýra sem sækja í 
plöntuna. Bandaríska fyrirtækið 
Monsanto framleiðir m.a. tvö Bt-
maísyrki – MON810 og MON863 
– sem leyfð var ræktun á í ESB. 
Árið 2009 birti hópur franskra vís-
indamanna niðurstöður rannsókn-
ar á áhrifum þriggja maísyrkja á 
heilsufar spendýra og voru áður-
nefnd yrki meðal þeirra. Í nið-
urstöðum segir að „áhrif komu 
einkum fram í nýrum og lifur – 
hreinsunarlíffærunum – en þó með 
ólíkum hætti eftir því hvert hinna 
þriggja erfðabreyttu yrkja átti 

í hlut. Önnur áhrif komu einnig 
fram í hjarta, nýrnahettum, milta 
og blóðfrumumyndandi kerfi. 
Niðurstaða okkar er að þessi gögn 
sýni merki um lifrar- og nýrnaeitr-
un, hugsanlega af völdum nýrra 
eiturefna sem tengjast hverju ein-
stöku erfðabreyttu maísyrki.”

Rannsóknin vakti efasemdir um 
áreiðanleika vísinda sem Mons-
anto notaði til að afla sér ræktun-
arleyfa í ESB og réðist fyrirtækið 
því af hörku gegn henni. Hið sama 
gerði Matvælaöryggisstofnun Evr-
ópu (EFSA) þar sem áróðursmenn 
erfðatækni ráða lögum og lofum. 
Þýskaland, Austurríki, Frakkland, 
Grikkland, Ungverjaland og Lúx-
emborg bönnuðu ræktun á MON 
810. Þau voru gagnrýnd fyrir að 
styðja bann sitt ekki vísindagögn-
um, en hafa vafalaust gert sér 
grein fyrir að EFSA og Monsanto 
myndu hafna hverjum þeim gögn-
um sem fram yrðu lögð. 

Sjálfstæðir vísindamenn – þ.e. 
ekki á mála fyrirtækja – eru því 
miður fjársveltur minnihluti og 
standa frammi fyrir gríðarlegri 
mótspyrnu ef þeir stunda rann-
sóknir sem kunna að vefengja 
lífrækniiðnaðinn. Engu að síður 
hefur þeim tekist að færa vísindin 
nær sanni um möguleg heilsufars-
áhrif Bt-eiturs. Eins og ég rakti í 
fyrri grein minni leiddi rannsókn 
Sherbrooke-háskólasjúkrahússins 
í Kanada í ljós að Bt-eitur fannst 
í blóði þungaðra kvenna og fóstra 
sem þær gengu með. Þeir sem 
gerðu rannsóknina töldu að eitrið 
hafi borist í blóðið úr matvælum 
sem konurnar neyttu – en dæmi-
gerð matarkarfa þar vestra inni-
heldur mikið af erfðabreyttum 
matvælum úr Bt-maís.

Líftækniiðnaðurinn hefur 
jafnan fullyrt að DNA úr erfða-
breyttum matvælum brotni niður 
í meltingarkerfi manna og dýra. 
Kanadíska rannsóknin og marg-
ar dýratilraunir hafa sýnt að Bt-
gen standast meltingu, komast í 
þarmabakteríur og þaðan út í blóð 
og líffæri. Vísindamenn iðnaðar-
ins hafa með semingi neyðst til 
að viðurkenna að slík flöt genatil-
færsla á sér stað. Og nú grípa þeir 
til þess ráðs að halda því fram að 
þótt Bt-eitur berist út í blóðið hafi 
skaðsemi þess fyrir heilsufar ekki 
verið sönnuð!

Vísindaleg umræða um öryggi 
erfðabreyttra matvæla og fóð-
urs á enn langt í land. Mun meiri 
sjálfstæðra rannsókna er þörf til 
að sýna fram á hvernig og í hve 
ríkum mæli erfðabreytt matvæli 
og fóður hafa áhrif á heilsufar 
manna og dýra. Meðan svo er eiga 
íslenskir bændur þess nú kost að 
forða búfé sínu frá Bt-maís með 
því að kaupa ó-erfðabreytt fóður.

Í janúar munu íslensk stjórnvöld 
færa þjóðinni í nýársgjöf reglur 
um merkingar erfðabreyttra mat-
væla, sem gera neytendum kleift 
að forðast kaup á slíkum afurðum. 
Úr því að vísindin megna ekki að 
sýna fram á öryggi erfðabreyttra 
plantna getur Ísland verndað heil-
brigði hins íslenska umhverfis, 
búfjár og neytenda á grundvelli 
varúðarreglunnar og lýst landið 
svæði án erfðabreyttra lífvera.

Vísindaleg óvissa um 
öryggi erfðabreyttra afurða

Skipulagsmál

Gunnar H. 
Gunnarsson
verkfræðingur

Örn Sigurðsson
arkitekt

Menning

Þorkell
Helgason
stærðfræðingur

Hvað með stofn- og rekstarkostnað? 
Sagt er að fé komi úr vösum svokallaðra 
áhugamanna um verkefnið en trúlegra er 

að reikningurinn verði sendur á kirkjuna og ríkissjóð.

Erfðabreyttar 
lífverur

Sandra B. 
Jónsdóttir
sjálfstæður ráðgjafi

Sagan sýnir 
okkur að vísindi 

í þjónustu viðskiptahags-
muna verður að skoða 
með gagnrýnum huga.
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Omega3 DHA
– góð fyrir augu, heila og andlega heilsu

Omega3 DHA er ný vara frá Lýsi hf. sem 

inniheldur ríkulegt magn af lífsnauðsynlegu 

fitusýrunni DHA.

lsu

Samkvæmt 1. gr. stjórnarskrár-
innar er Ísland lýðveldi með 

þingbundinni stjórn. Í „lýðveldi“ 
felst að æðsti handhafi ríkisvalds 
(þjóðhöfðinginn) er kjörinn en 
fær ekki stöðu sína að erfðum. Af 
„þingbundinni stjórn“ verður dreg-
in sú ályktun að þjóðþingið fari með 
mikilvægar valdheimildir og sé ein 
af meginstjórnarstofnunum ríkis-
ins. 

Ákvæðið segir hins vegar ekk-
ert um hvernig skiptingu valds 
milli þessara stofnana 
lýðveldisins skuli nánar 
háttað. Við þá endurskoð-
un stjórnarskrárinnar 
sem nú stendur yfir má 
heita samkomulag um að 
þetta atriði í stjórnskip-
un Íslands þurfi að end-
urskoða og skýra. Hins 
vegar er fremur óljóst 
hvaða sjónarmið eigi að 
ráða ferðinni við þessa 
endurskoðun.

Í umræðu um sam-
band þings og forseta 
virðast tvenns konar 
sjónarmið takast á. Ann-
ars vegar er uppi sú hug-
mynd að forseti Íslands 
eigi fyrst og fremst að 
vera ópólitískt samein-
ingartákn án verulegs 
stjórnskipulegs hlut-
verks, svipað og skandi-
navískur konungur eða 
drottning. Þessa leið má 
nefna „þjóðþingsleiðina“. 
Hins vegar er uppi það 
sjónarmið að embætti 
forseta Íslands sé í lykilhlutverki 
í stjórnskipun sem grundvallist 
á dreifingu valds og gagnkvæmu 
aðhaldi stofnana („checks and bal-
ances“). Þessa hugmynd má kenna 
við „forsetaþingræði“. Núverandi 
stjórnskipun vegur með vissum 
hætti salt milli þessara sjónarmiða.

Samkvæmt hugmyndinni um 
forsetaþingræði (sbr. t.d. nán-
ari útfærslu í viðauka við 1. bindi 
skýrslu stjórnlaganefndar 2011, 
dæmi B, bls. 198 o.áfr.) má líkja 
hlutverki forsetans við næturvörð 
stjórnskipunarinnar sem veitir 
aðalhandhöfum löggjafar- og fram-
kvæmdarvalds aðhald við ákveðnar 
afmarkaðar aðstæður. 

Núgildandi heimild forsetans til 
að vísa lögum til þjóðaratkvæða-
greiðslu samræmist vel þessari 
hugmynd, en einnig kæmi til greina 
að forsetinn færi með öryggishlut-

verk við fjárstjórn ríkisins, t.d. ef 
Alþingi hygðist reka ríkissjóð með 
stórkostlegum eða langvarandi 
halla. Þá mætti einnig tryggja 
betur sjálfstæði dómsvaldsins með 
því að taka skipunarvaldið alfarið 
úr höndum ráðherra og færa það 
forseta, þó þannig að honum væru 
settar stjórnskipulegar og lagaleg-
ar skorður við þessa ákvörðun. 

Vald án aðhalds og ábyrgðar er 
ósamrýmanlegt lýðveldishugmynd-
inni. Þótt forseti kunni að þurfa 
að standa kjósendum reiknings-
skap í kosningum (og beri þannig 
pólitíska ábyrgð) er engu að síður 
nauðsynlegt að huga vandlega að 
lagalegri ábyrgð, einkum refsi- og 
skaðabótaábyrgð vegna athafna 
forseta. Einnig þyrfti við útfærslu 
forsetaþingræðis að huga að því 

hvernig aðhaldi þings-
ins gagnvart forseta eigi 
að vera háttað. 

Samkvæmt núgild-
andi stjórnarskrá getur 
þingið virkjað pólitíska 
ábyrgð forseta með því 
að krefjast frávikningar 
hans með þjóðaratkvæði 
(sbr. 13. gr. stjskr.). Eðli-
legt væri að til viðbót-
ar þessu kæmi heimild 
þingsins til að krefjast 
frávikningar forseta með 
dómi („impeachment“), 
ef það væri mat þings-
ins að forseti bryti gegn 
stjórnskipun ríkisins (sjá 
t.d. áður tilv. skýrslu, bls. 
97, 98 og 203).

Tillaga stjórnlagaráðs, 
þar sem sem Ísland er 
lýst „lýðveldi með þing-
ræðisstjórn“ og Alþingi 
og forseti fara ekki leng-
ur saman með löggjafar-
valdið andstætt núgild-
andi stjórnarskrá (sbr. 2. 
gr. tillagna), sýnist reist 

á þjóðþingshugmyndinni sem áður 
greinir. Sama á við um þrengingu 
á málskotsrétti forseta og afnámi 
ríkisráðs sem stjórnlagaráð telur 
úrelt. Önnur atriði vekja hins vegar 
upp spurningar að þessu leyti, t.d. 
aðkoma forseta að skipun dómara 
og ríkisstjórnarmyndun. 

Óneitanlega hefði verið æskilegt 
ef skýrari heildarsýn hefði birst í 
tillögum stjórnlagaráðs á hlutverk 
og samspil þessara meginstjórnar-
stofnana ríkisins. 

Á hinn bóginn má spyrja hvort 
tillögur stjórnlagaráðs séu einfald-
lega vitnisburður um þá staðreynd 
að lítil almenn umræða hefur farið 
fram um þessi atriði. Er vilji þjóð-
arinnar þjóðþingræði eða vill hún 
viðhalda og jafnvel styrkja bland-
aða stjórnskipun, þar sem embætti 
forseta Íslands veitir þingi og ríkis-
stjórn aðhald? 

Óneitanlega 
hefði verið 
æskilegt 
ef skýrari 
heildarsýn 
hefði birst 
í tillögum 
stjórnlaga-
ráðs á hlut-
verk og sam-
spil þessara 
meginstjórn-
arstofnana 
ríkisins. 

Þann 31. október síðastliðinn 
voru liðin ellefu ár frá því að 

öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
samþykkti ályktun nr. 1325 um 
konur, frið og öryggi. Þá urðu 
þáttaskil í sögu öryggisráðs-
ins en ályktunin er fyrsta viður-
kenning þess á sérstöðu kvenna 
á átakasvæðum og mikilvægi 
þess að raddir þeirra fái að heyr-
ast í ákvarðanatöku og friðar-
uppbyggingu. Með tilkomu 1325 
svaraði öryggisráðið loks hávær-
um kröfum kvennasamtaka og 
UNIFEM (nú UN Women) um að 
taka þurfi tillit til ólíkra hags-
muna kynjanna í stríðsátökum, en 
stríðsátök snerta konur og karla á 
mismunandi vegu.

Konur eru í auknum mæli orðn-
ar skotmörk vopnaðra hópa, en 
á tímum stríðsátaka eru konur 
mjög berskjaldaðar fyrir ofbeldi. 
Umhverfið einkennist þá af reiðu-
leysi og refsileysi, og er mörgum 
konum kerfisbundið nauðgað í 
pólitískum og hernaðarlegum 
tilgangi. Reynsla og upplifun 
kvenna af stríðsátökum er því 
oft gerólík reynslu karla og er þá 
mikilvægt að þær fái tækifæri 
til að taka þátt í friðarferlum því 
huga þarf að mismunandi þörf-
um, framlögum og getu karla og 
kvenna.

Áherslur 1325 eru nokkrar. Í 
fyrsta lagi er lögð áhersla á mik-
ilvægi þátttöku kvenna í ákvarð-
anatöku og aðgerðum sem við-
halda og stuðla að friði og öryggi 
sem og uppbyggingu á fyrrum 
átakasvæðum. Friðaruppbygg-
ing býður einnig upp á mikilvæg 
tækifæri til að styðja við framfar-

ir í kynjajafnrétti og því er nauð-
synlegt að konur fái eitthvað um 
að það segja. 

Í öðru lagi er lögð áhersla á að 
nauðsynlegum ráðstöfunum sé 
beitt til að vernda konur og stúlk-
ur gegn kynbundnu ofbeldi og þá 
sérstaklega kynferðislegu ofbeldi. 
Kynferðislegt ofbeldi á átaka-
svæðum er útbreitt og umfangs-
mikið vandamál og er nauðgun-
um og kynferðislegum pyntingum 
jafnvel beitt sem vopni í stríðs-
átökum í hernaðarlegum tilgangi. 

Í þriðja lagi er lögð áhersla á 
innleiðingu kynjasjónarmiða í 
allar öryggis- og friðaraðgerðir 
Sameinuðu þjóðanna og jafnrétt-

isþjálfun í friðargæslu sem veit-
ir starfsliði friðargæsluaðgerða 
þekkingu til að takast á við mis-
munandi aðstæður og þarfir karla 
og kvenna.  

Ályktun 1325 markar einnig 
tímamót, en með henni hafa Sam-
einuðu þjóðirnar sett fram ný 
viðmið fyrir alþjóðasamfélagið 
sem leggja grunninn að bættri 
stöðu kvenna á átakasvæðum og 
er staða kvenna nú orðin að mál-
efni friðar og öryggis í alþjóða-
samfélaginu. Á þessum ellefu 
árum hefur 1325 þó ekki náð 
þeim árangri sem vonast var 
eftir en helst hefur verið gagn-
rýnt hversu hæg innleiðing henn-
ar hefur gengið. Það er því nauð-
synlegt að halda áfram að berjast 
fyrir bættri stöðu kvenna á átaka-

svæðum og halda mikilvægi 1325 
á lofti, því má ekki gleyma að hún 
er stór sigur í réttindabaráttu 
kvenna og hefur hún einnig verið 
brautryðjandi. 

Nú hafa fleiri ályktanir er 
varða konur, frið og öryggi verið 
samþykktar. Sú síðasta var álykt-
un nr. 1960 sem samþykkt var í 
desember 2010, þar sem öryggis-
ráðið ítrekar áhyggjur sínar af 
útbreiddri og kerfisbundinni beit-
ingu kynferðislegs ofbeldis gegn 
óbreyttum borgurum í stríðsátök-
um og leitast eftir að takast á við 
það refsileysi sem einkennir þetta 
málefni. 

Ísland var meðal fyrstu ríkja í 

heiminum til að setja sér aðgerða-
áætlun um framkvæmd 1325 
og er ásamt fleiri aðildarríkj-
um Sameinuðu þjóðanna í hópi 
sem kallast vinir 1325. Hlutverk 
Íslands skiptir máli en því fleiri 
ríki sem vinna með ályktun 1325 
því sterkari verður hún. Ísland 
setur því mikilvægt fordæmi og 
tekur einnig þátt í að berjast fyrir 
hagsmunum kvenna á átakasvæð-
um. Það er því ljóst að 1325 hefur 
gegnt lykilhlutverki í því að setja 
málefni kvenna á átakasvæðum á 
dagskrá og er starfsemi frjálsra 
félagasamtaka og sérstofnana 
Sameinuðu þjóðanna líkt og UN 
Women ekki síður nauðsynleg 
til að veita alþjóðasamfélaginu 
aðhald og vekja athygli á þessum 
málstað.

Gleymum ekki konum 
á stríðshrjáðum svæðum

Fjármálaráðherra hefur mælt 
fyrir frumvarpi um að leggja 

á kolefnisgjald á rafskaut í orku-
frekum iðnaði frá ársbyrjun 2013. 
Ráðherra gengur þarna gegn sam-
komulagi sem gert var við Samtök 
atvinnulífsins og stóriðjufyrirtæk-
in í desember 2009. 

Þar féllust Alcoa á Reyðarfirði, 
Alcan í Straumsvík, Elkem og 
Norðurál á að greiða fyrirfram 
tekjuskatta á árunum 2010-12 til að 
létta undir með rekstri ríkissjóðs. 
Þess í stað féll ríkið frá álagningu 
kolefnisgjalds á rafskaut. 

Markmið samkomulagsins var 

að þegar viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir tæki gildi 2013 
yrðu starfsskilyrði fyrirtækjanna 
almennt ekki verri en í Evrópu.

Áform ríkisstjórnarinnar eru 
skýrt brot á samningunum við fyr-
irtækin. Kolefnisgjald á rafskaut 
er hvergi innheimt í ESB og þýddi 
að starfsskilyrði fyrirtækjanna 
hér yrðu mun verri en annarra. 
Stóriðjufyrirtækin munu þurfa að 
kaupa hluta af losunarheimildum 
frá 2013 og ríkissjóðir á evrópska 
efnahagssvæðinu munu öðlast 
hlutdeild í tekjum vegna sölu los-
unarheimilda á markaði. Íslenska 
ríkið mun væntanlega öðlast hlut í 
tekjum vegna sölu losunarheimilda 
strax 2012 og enn meiri 2013.  

Einnig stendur yfir endurskoð-
un á reglum ESB um samræmda 
skattlagningu á orkugjafa. Þar 
kemur fram að fyrirtæki í orku-
frekum iðnaði séu undanþegin 
viðbótar skattlagningu á losun. 

Tvöföld skattheimta sé ekki til 
þess fallin að draga frekar úr 
losun heldur til að auka kostnað 
fyrirtækjanna og rýra samkeppn-
isstöðu þeirra gagnvart fyrir-
tækjum utan evrópska efnahags-
svæðisins.

Nú standa yfir viðræður við 
erlend fyrirtæki um orkukaup og 
uppbyggingu framleiðslu m.a. á 
Bakka við Húsavík. Áform ríkis-
stjórnarinnar bregða fæti fyrir 
samningaviðræður og munu verða 
til að lækka verð til íslenskra orku-
fyrirtækja og hindra áformaða 
uppbyggingu. Fyrirtæki og fjár-
festar hverfa á braut og atvinnu-
leysið eykst.

Það er bæði slæmt og skaðlegt 
að ráðherrar í ríkisstjórninni 
ganga ítrekað gegn yfirlýsingum 
sínum munnlegum og skriflegum 
að ekki sé talað um skriflega laga-
lega bindandi samninga við ein-
stök fyrirtæki. Þetta er ólíðandi.

Samningsrof ríkisstjórnarinnar

Í grein minni í Fréttablaðinu, 
„Hafa skal það sem sannara 

reynist“ (19. nóv.), mótmælti ég 
þeim ósannindum í bók Hannes-
ar, Íslenskir kommúnistar, að Sig-
fús Daðason hefði verið ófáanleg-
ur til að mótmæla ofbeldisverkum 
Kremlverja í lok sjötta áratugar.

Máli mínu til sönnunar benti 

ég á grein Sigfúsar, „Fyrirspurn 
svarað“, sem birtist í 4. hefti Birt-
ings 1956. Þar fordæmdi Sigfús 
afdráttarlaust ofbeldisverk stór-
velda gagnvart smáþjóðum, þ.m.t. 
innrás Sovétríkjanna í Ungverja-
land í nóvember 1956.

Hannes virðir þessa grein Sig-
fúsar að vettugi og endurtekur 
ósannindi sín í grein í Frétta-
blaðinu 22. nóvember.

Ég bendi áhugasömum lesend-
um á að kynna sér fyrrnefnda 
grein Sigfúsar Daðasonar og XIV. 
kvæði í Höndum og orðum, sem út 
kom 1959.

Þetta verða lokaorð mín um 
þetta mál.

Athugasemd við grein 
Hannesar Hólmsteins 
Gissurarsonar

Hvers konar lýðveldi?

Stóriðja

Vilmundur 
Jósefsson
formaður SA

Menning

Guðný Ýr 
Jónsdóttir
ekkja Sigfúsar 
Daðasonar

Ný stjórnarskrá

Skúli 
Magnússon
lögfræðingurÖryggisráð SÞ

Guðrún Ósk 
Þorbjörnsdóttir
stjórnmála- og 
kynjafræðingur

Konur eru í auknum mæli orðnar skotmörk 
vopnaðra hópa, en á tímum stríðsátaka 
eru konur mjög berskjaldaðar fyrir ofbeldi. 

Umhverfið einkennist þá af reiðuleysi og refsileysi, og þá 
er mörgum konum kerfisbundið nauðgað …

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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Okkar innilegustu þakkir færum við 
öllum þeim sem sýndu okkur samúð 
og stuðning  við andlát og útför 
okkar elskulega eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og tengdasonar,

Eiríks Guðnasonar 
fyrrverandi seðlabankastjóra, 
Mánabraut 3, Kópavogi.

Sérstakar þakkir viljum við færa Friðbirni Sigurðssyni 
krabbameinslækni og öðru starfsfólki Landspítalans 
sem annaðist hann í erfiðum veikindum. 

 
 Þorgerður Guðfinnsdóttir

Guðfinnur Eiríksson   Agnes Geirdal
 Bragi Geirdal og Bjarki Geirdal

Guðni Magnús Eiríksson   Gunnhildur Sveinsdóttir
 Auður Lóa og Ásdís Hanna

Hanna Rún Eiríksdóttir  Magnús Gunnarsson
 Gunnar Þorri, Ísak Einir og Hinrik Logi

Oddný Lára Eiríksdóttir   Arnór Bjarki Blomsterberg
Fannar Snædal, Bjarki Freyr,  

Sigurður Snorri og Þorgerður Bryndís

Guðrún Ingibjörg Kristmannsdóttir

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

Guðrún Hjálmarsdóttir 
Waage 

 
lést á hjúkrunarheimilinu Eir laugardaginn 
19. nóvember.
 
Sigurður S. Waage
Kristín Helga Waage      Knútur Signarsson
Margrét G. Waage        
Sigrún Waage                 Franz Ploder
Hendrikka Waage
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 
föður okkar, tengdaföður, afa, langafa 
og langalangafa,

Sigurðar Emils 
Ágústssonar
fyrrverandi lögregluvarðstjóra.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki á 
hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir góða umönnun.
 
Kristín Sigurðardóttir
Greta Sigurðardóttir
Hermann Sigurðsson   Alexis Boyanowski
Guðjón Sigurðsson    Sigríður Pálsdóttir
Helga Sigurðardóttir   Sigurður Harðarson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær eiginkona mín, 

Guðrún Ólafía Jónsdóttir
(Lóa Tómasson) 

andaðist 20. nóvember 2011 á National Institutes of 
Health í Bethesda í Maryland. Bálför fer fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.
 
Gunnar Tómasson

Eiginkona mín, móðir, dóttir og systir,

Sigurborg E. 
Garðarsdóttir Zitani

lést á heimili sínu í New Jersey í Bandaríkjunum 
fimmtudaginn 10. nóvember.
Kveðjuathöfn fer fram frá Áskirkju föstudaginn 
25. nóvember kl. 11.00.

Mark Zitani
Guttormur Guttormsson
Sigríður E. Guttormsdóttir
Guðrún Magnúsdóttir
Hafsteinn Þór Garðarsson
Hafdís Björk Hannesdóttir
og aðrir aðstandendur

Okkar ástkæri 

Oddur Björnsson 
rithöfundur 

er látinn. Útförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Bergljót Gunnarsdóttir
Hilmar Oddsson
Elísabet Álfheiður Oddsdóttir

Elskuleg dóttir okkar, systir og  
stjúpsystir, 

Elva Ýr Óskarsdóttir
Eyrarflöt 10, Siglufirði,

verður jarðsungin frá Siglufjarðarkirkju 
föstudaginn 25. nóvember kl. 10.30. Jarðsett verður 
í Akureyrarkirkjugarði.
Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á líknarfélög.
 
Elín Björg Jónsdóttir   Óli Andrés Agnarsson
Óskar Ingólfsson    Áslaug Melax 
Gunnar Örn Óskarsson, Jón Einar Ólason, Þórir Ólason,  
Ástrós Óladóttir, Viktor Ólason, Birnir Ólason og aðrir 
ástvinir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður V. 
Kristjánsdóttir
Hæðargarði 29,

lést á heimili sínu sunnudaginn 13. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Laugarneskirkju 
föstudaginn 25. nóvember kl. 11.00.

Helga Þorkelsdóttir Andréas Þórðarson
Kristján Þorkelsson Sigurdís Sigurðardóttir
Guðmundur Þorkelsson  Kristjana Stefánsdóttir
Guðríður Þorkelsdóttir Guðmann Héðinsson  
Viðar Þorkelsson Sigríður Svava Þorsteinsdóttir

og ömmubörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og bróðir,

Grétar Guðjónsson 
áður til heimilis að Melabraut 26, 
Seltjarnarnesi, 

sem lést á heimili sínu Hrafnistu í Hafnarfirði 
miðvikudaginn 9. nóvember, verður jarðsunginn frá 
Seltjarnarneskirkju föstudaginn 25. nóvember kl. 13.00.

Guðjón Grétarsson
Gauti Grétarsson  Hildigunnur Hilmarsdóttir
Sigrún María B. Guðjónsdóttir
Hildur B. Guðjónsdóttir  Robert  J. Riley
Arnold B. Cruz Erin Y. Cruz
Aron Gauti Gautason Kristina Nilssen
Tinna Laxdal Gautadóttir Hjalti  Friðriksson
Daði Laxdal Gautason
langafabörn.

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

Kristín Kristjánsdóttir
Bláskógum 12,

lést á Skógarbæ föstudaginn 18. nóvember. Útförin fer 
fram frá Seljakirkju föstudaginn 25. nóvember kl. 15.00.

Ólafur S. Ottósson Steinunn Árnadóttir
Jóakim S. Ottósson
Helga Ottósdóttir  Gunnar Dagbjartsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

timamot@frettabladid.is

40 

Arna Hauksdóttir, lektor 
í lýðheilsuvísindum við 
Háskóla Íslands, heldur á 
morgun erindi á Háskóla-
torgi þar sem konur og líðan 
þeirra eftir efnahagshrun 
er til umfjöllunar. Fyrir-
lesturinn ber yfirskriftina 
Líðan kvenna í kjölfar efna-
hagskreppu og er síðasti 
hádegis fyrirlestur hausts-
ins á vegum RIKK, Rann-
sóknastofu í kvenna- og 
kynjafræðum.

Í fyrirlestrinum, sem 
hefst klukkan 12 í stofu 
102, mun Arna fara yfir 
efni nokkurra rannsókna á 
líðan kvenna á tímum efna-
hagsþrenginga. Rannsókn-
irnar voru gerðar við Mið-
stöð í lýðheilsuvísindum í 
samstarfi við fleiri aðila. 
Fyrstu niðurstöður gefa til 
kynna að hrunið hafi haft 
neikvæðar heilsufarslegar 
afleiðingar og þá sérstak-
lega fyrir konur.   -jma

Líðan kvenna 
eftir hrun

HEILSUFARSLEG ÁHRIF Í rannsóknum sem Arna Hauksdóttir, lektor 
í lýðheilsuvísindum, mun fara yfir á morgun í erindi, kemur fram að 
hrunið hefur haft neikvæðar heilsufarslegar afleiðingar fyrir konur.

JÓHANN G. JÓHANNSSON  leikari er fertugur í dag.

„Sá sem vasast í svona mörgu heldur alltaf að hann sé í fríi 
en er það í raun aldrei, eins skringilega og það hljómar.“



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

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

Gefðu góða gjöf

Nuddsæti Shiatsu MAX
Nýtt bak- og herðanudd sem nær yfir 80%  
stærra svæði en hefðbundin nuddsæti.
Shiatsu og rúllandi nudd á bak og herðar.
Víbrandi nudd á mjaðmir og læri.
Infrarauður hiti.

55.980 kr.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

Ríkiskaup,  fyrir hönd Íslandsstofu, hafa óskað 
eftir tilboðum í hönnun og framleiðslu markaðs-
efnis vegna átaksins „Ísland – allt árið“. Við-
fangsefni sem um ræðir eru meðal annars: 

hönnun á heildarútliti Íslands – allt árið, hönnun 
á prentefni, vefborðum og umhverfisauglýsingum, 
sem og vefsíðu. Nánar á www.rikiskaup.is

Það sem af er nóvembermánuði 
hefur Kattholt fengið óvenju-
marga ketti til sín sem fundist 
hafa dauðir og keyrt hefur verið 
á. Nú hafa tólf kettir, sem ekki 
hefur verið hægt að rekja til eig-
enda sinna, fundist dauðir, en á 
vef Kattholts er greint frá slíkum 
atvikum. Til samanburðar má 
nefna að í október voru slík tilvik 
aðeins fjögur talsins. 

„Þetta eru þau tilvik þar sem 
við finnum ekki eigendur þannig 
að talan er í raun hærri, þetta 
er bara brot af þeim,“ segir Elín 
G. Folha, starfskona Kattholts. 
„Þetta er svartasta skammdegið 
og fólk þarf að setja endurskin á 

kisurnar sínar. Við erum með hús-
kött hér, hann Bjart, og hann fer 
aldrei út eftir að það fer að dimma 
nema með endurskinsól sem er 
sett undir hálsinn og svo undir 
magann.“

„Þetta er allt of mikið og slys-
in verða mikið í minni hverfum 
þar sem hámarkshraði er þrjátíu. 
Skyggni hefur verið slæmt síð-
ustu vikur og kettir eru snöggir 
að skjótast fyrir bíla þannig að 
þetta er ekki bara bílstjórunum að 
kenna en ég grátbið fólk að virða 
hámarkshraða í þessum hverf-
um, kettirnir eru ekkert að þvæl-
ast hjá hraðbrautunum, þeir hafa 
vit á því. En svo er bara að leyfa 

köttunum helst ekkert að fara út 
eftir að tekur að skyggja. Ég leyfi 
mínum ketti ekki að fara út eftir 
myrkur,“ segir Anna Kristine 
Magnúsdóttir, formaður Katta-
vinafélags Íslands. Anna Krist-
ine segir mikilvægt að bílstjórar 
sem lendi í því að keyra á ketti 
hringi á lögregluna til að láta vita. 
Kannski sé kötturinn jafnvel ekki 
dáinn og þar geti hver mínúta 
skipt máli.

Ómar F. Dabney, rekstrar-
fulltrúi hjá meindýravörnum 
Reykjavíkurborgar, telur að 
árlega drepist á bilinu 70-100 kett-
ir í umferðinni. 
 juliam@frettabladid.is

Skammdegið getur reynst köttunum erfitt og húskötturinn í Kattholti er alltaf með endurskinsmerki.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nóvember hefur reynst 
köttum erfiður



Jólastemningin 
   býr í Básum

Aðventuferð Útivistar 25. - 27. nóvember
Aðventuferð jeppadeildar 3. - 4. desember

Áramótaferð Útivistar 30. desember - 2. janúar

Bókun á skrifstofu í síma 
562 1000 eða á www.utivist.is

Icelandair hótel Klaustur

Veislumáltíð 
milli jökla

Villibráðarhlaðborð
Laugardagskvöldin 
12., 19. og 26. nóvember
7.450 kr. 
Gisting í tveggja manna herbergi, 
hlaðborð og morgunverður
14.900 kr. á mann. 
 Jólamatseðill
Glæsilegur fjögurra rétta hátíðar-
matseðill aðeins þessa tvo daga.
Laugardagskvöldin 
3. og 10. desember
6.990 kr.  
Gisting í tveggja manna herbergi, 
jólamatseðill og morgunverður
10.150 kr. á mann.

Borðapantanir:
Sími 487 4900 eða 
á klaustur@icehotels.is.

Sérkjör á mat og gistingu fyrir hópa 
ofangreindar helgar.

„Já, þetta er nýtt form á verslunar-
rekstri, að bjóða upp á opna vinnu-
stofu fyrir foreldra og börn,“ segir 
Vala Magnúsdóttir, sem ásamt eig-
inmanni sínum kom barnaverslun-
inni Ólátagarði á koppinn. 

Vala hefur alla tíð unnið við það 
að hanna föndurpakkningar, allt 
frá unglingsaldri. Foreldrar henn-
ar stofnuðu Völustein á sínum tíma 
og Vala kom þar að verslunar-
rekstri og var aðalhönnuður tíma-
ritsins Fimir fingur. Vala lærði 
keramik og skúlptúr í Danmörku 
og stundaði nám á hönnunarbraut 
við Iðnskólann í Hafnarfirði. 

„Við erum bæði með barna- og 
barnatengda vöru, svo sem frá 
Danmörku, Frakklandi og Þýska-
landi. Einnig erum við með vörur 
eftir íslenska hönnuði.“ 

Nýjungin felst í vörum sem Vala 
framleiðir og hannar og eru hálf-
kláraðar sem og föndurpakkning-
um úr hennar smiðju en þessar 
vörur eru hugsaðar fyrir foreldra 
til að skapa, til dæmis með börn-
um sínum, svokölluð Ólátagarðs-
hönnun. 

„Þetta eru alls kyns föndur-
pakkningar sem við höfum fram-
leitt en mig langaði til að bjóða 
góða aðstöðu fyrir foreldra og 

gefa þeim tækifæri til að skapa sín 
eigin barnaherbergi og í vörulín-
unni er bæði hægt að kaupa hálf-
unna og tilbúna vöru. Nú fyrir 
jólin erum við svo með alls kyns 
jólaföndurpakkningar,“ segir Vala. 
Bæði er hægt að vinna vörurnar 
á vinnustofunni eða taka þær með 
sér heim.

„Vinnustofan er líka hugsuð 
fyrir mæður í fæðingarorlofi sem 
langar kannski að útbúa barnaher-
bergið. Við erum til dæmis með 
skiptiaðstöðu og barnastóla. Þá 
er vinnustofan líka hugsuð fyrir 
barnaafmæli og saumaklúbba og 
hægt að bóka hana utan hefðbund-
ins opnunar tíma.“  juliam@frettabladid.is

Barnvæn vinnustofa
Vala Magnúsdóttir hefur drifið óvenjulegt verkefni af stað. Ólátagarður er hönnunarverslun með barna- 
og barnatengda vöru sem býður auk þess upp á opna vinnustofu. Þar geta foreldrar og börn föndrað 
vörur sem Vala framleiðir undir heitinu Ólátagarðshönnun en vinnustofan er afar barnvæn.

Vala hefur miklu reynslu af alls konar föndurvöru og handverki og starfaði við hlið foreldra sinna frá unga aldri en þau stofnuðu 
Völustein.

Vinnustofan í Ólátagarði er hugsuð fyrir foreldra sem geta komið og föndrað með 
börnum sínum ýmsar hálfkláraðar föndurpakkningar. Einnig er hægt að taka vör-
urnar með sér heim.

Jólin  heitir önnur jólaplata  systkinanna KK og Ellenar 
sem kom út fyrir skemmstu en fyrri platan „Jólin eru 
að koma“ kom út árið 2005. Jólin er einlæg plata í 
anda systkinanna en lögin eru flestum kunn.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Sölufulltrúar: 
Jóna María 

jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 

brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 

snorris@365.is 512 5457
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Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á Kanaríeyjum um jólin á frábæru 
tilboði. Í boði er m.a. frábært sértilboð á Los Tilos, sem er einfalt og vel 
staðsett íbúðahótel á ensku ströndinni. Ath. mjög takmarkaður fjöldi sæta í 
boði. Verð getur hækkað án fyrirvara! 

Verð kr. 104.900  Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 
2-11 ára, í íbúð á Los Tilos  í 14 nætur. Verð m.v. tvo fullorðna  í íbúð 
kr. 124.900 á mann. Sértilboð 20. desember.

Frá kr. 104.900 

Sértilboð!*****Kanarí um jólin
20. desember í 14 nætur

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Uppháir herrakuldaskór úr leðri og fóðraðir með lambsgæru.
Teg: 53802 - litur: brúnt - stærðir: 40 - 47 - Verð: 24.775.-

Nú er farið að kólna 
og allra veðra von.

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Opið á laugard. 10-14.

Þetta spil er hugsað fyrir yngstu 
börnin sem eru rétt að byrja að 
læra að spila,“ segir Stefán Pétur 
Sólveigarson vöruhönnuður sem 
hefur sent frá sér spilastokkinn 
Jólaköttinn. „Jólakötturinn er 
spil eins og Svarti Pétur og mark-
mið spilsins er að enda ekki í jóla-
kettinum. Í stokknum eru tvö spil 
með hverjum jólasveini, eitt spil 
með jólakettinum og regluspil á 
íslensku og ensku. Teikningarnar 
eru eftir Rán Flygenring en bún-
ingar jólasveinanna eru byggðir á 
hugmyndavinnu Kristínar Sigurð-
ardóttur.“ 

Stefán Pétur er enginn nýgræð-
ingur í spilaframleiðslu, Jólakött-
urinn er fimmta spilið sem hann 

setur á markað. 
Hin heita Bónd-
inn, Hrútaspil-
ið, Veiðimann 
og Stóðhesta-
spilið. „Bónd-
inn og Veiði-
mann eru um 
leið uppskrifta-
bækur,“ segir 
hann. „Í Bóndan-
um eru 55 góm-
sætar uppskrift-
ir og myndir af 
helstu afurðum 
íslenskra bænda 
og í Veiðimann 
eru myndir af 19 
fisktegundum og 

57 uppskriftir að ljúf-
fengum fiskréttum. 
Í Bóndanum skiptast 
uppskriftirnar í fjóra 
flokka; á hjörtunum 
eru hollar uppskriftir, 
á spöðunum eru sveita-
legar uppskriftir með 
aðeins meira af smjöri 
og rjóma, á tíglunum eru 
matarboðsuppskriftir 
sem eru aðeins flóknari 
og á laufunum eru fjöl-
skyldu- og barnvænar 
uppskriftir. Sama gildir 
um Veiðimann, nema þar 
eru allar uppskriftirnar 
að fiskréttum.“ 

 fridrikab@frettabladid.is

Að fara ekki í jólaköttinn
Jólakötturinn er nýr spilastokkur eftir Stefán Pétur Sólveigarson vöruhönnuð. Spilið miðast við yngstu 
spilamennina og gengur út á að safna samstæðum jólasveinum og lenda ekki í jólakettinum.
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Stefán Pétur Sólveigarson vöruhönnuður hefur sent frá sér fimmta spilastokkinn. Í þetta sinn miðast spilið við yngstu börnin og 
heitir Jólakötturinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jólagjöfin í ár er spjaldtölva samkvæmt árlegri spá Rannsóknaseturs verslunarinnar. 

Jólagjafir ársins síðustu ár eru eftirfarandi:

2010: Íslensk lopapeysa

2009: Jákvæð upplifun

2008: Íslensk hönnun

2007: GPS-staðsetningartæki

2006: Ávaxta- og grænmetispressa.

Heimild: Rannsóknasetur verslunarinnar við Háskólann á Bifröst.



HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

Interstate heilsárs- og vetrardekkin eru umhverfis-
vænni kostur. Munstrið inniheldur minna magn af 
mengandi olíum og uppfyllir evrópska staðla um 

efnisinnihald hágæða hjólbarða.

DUGGUVOGI 10 RVK AUSTURVEGI 52 SELFOSS PITSTOP.IS WWW

HJALLAHRAUNI 4 HFJRAUÐHELLU 11 HFJ568 2020 SÍMI

HEILSÁRS- OG 
VETRARDEKK
UMHVERFISVÆNNI KOSTUR 
FYRIR FÓLKSBÍLA OG JEPPA

VIÐ EIGUM FLESTAR STÆRÐIR DEKKJA Á HAGSTÆÐU VERÐI. 
HAFÐU SAMBAND TIL AÐ FÁ VERÐ Í DEKK FYRIR BÍLINN ÞINN.

175/65 R14  45.900 kr. 195/65 R15  55.900 kr.

185/65 R14  49.900 kr. 205/55 R16  63.900 kr.

185/70 R14  49.900 kr. 245/75 R16  99.800 kr.

185/65 R15  51.900 kr. 225/45 R17  73.900 kr.

DÆMI UM FRÁBÆR TILBOÐ Á INTERSTATE 
HEILSÁRS- OG VETRARDEKKJUM 
VERÐIN ERU FYRIR FJÖGUR DEKK ÁSAMT UMFELGUN

Hannar glæsihýsi í 
Mið-Austurlöndum
Íslenskur arkitekt, Guðlaug Jónsdóttir, ætlar á næstunni að opna skrifstofur í þremur heimsálfum. Guð-
laug hefur getið sér gott orð í Bandaríkjunum en hyggst sækja á ný mið í Evrópu og Mið-Austurlöndum.

Gulla segist hafa haft tákn friðar, hvíta eyðimerkurrós, til hliðsjónar við hönnun 
þriggja hæða veitingastaðar með bar á þakinu fyrir veitingahúskeðjuna Mhanna 
Beirut. Arabísk skrautskrift verður grafin í hvít steypt spjöld sem líkjast blómkrónu og 
vernda staðinn fyrir hávaðamengun frá veginum.

Nagladekk eru góður kostur  fyrir hjólreiðamenn sem vilja 
hjóla á veturna. Ef þess er ekki kostur borgar sig að vera á gróf-
um dekkjum og hafa minna loft í þeim en venja er á sumrin. 
Með því stækkar snertiflötur dekksins og þar af leiðandi er grip 
þess mun meira en ella.

Bláa lónið lætur að sér kveða 
erlendis sem fyrr. 

Bláa Lónið hefur fengið góða 
umfjöllun í tískutímaritunum 
Cosmopolitan og Seventeen að 
undanförnu. 

Cosmopolitan fjallar um upp-
lifun blaðamanns af Silica Salt 
Glow-nuddmeðferð Bláa lónsins 
og Seventeen mælir með Blue 
Lagoon-húðvörunum sem gjöf 
fyrir mömmu. 

„Umfjöllun í góðum erlendum 
miðlum er gífurlega jákvæð og 
hvetjandi fyrir íslensk vöru-
merki og nýsköpun,“ segir 
Magnea Guðmundsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Bláa lónsins.

Bláa lónið í 
Cosmopolitan

SupperClub Beirut er veitinga- og 
leikhús með þakgarði. Við hönnun 
þess sótti Gulla innblástur í nágrenni 
við hafið. Svörtu „skeljarnar“ líkjast 
stórum væng sem verður baklýstur en 
hvítt gler þekur restina 
af byggingunni 
og eru svartar 
súlur megin-
uppistaðan. 

Arkitektinn Guðlaug Jónsdóttir, 
betur þekkt sem Gulla Jóns, stend-
ur í stórræðum um þessar mundir. 
Gulla rekur arkitektastofuna G+ 
Gulla Jonsdottir Design í Los Ang-
eles þar sem hún hefur búið um ára-
bil og hyggst vegna annríkis opna 
skrifstofur í New York, Zürich, 
Dúbaí, Beirút og Katar á næstunni.

„Ég hef haft í svo ofboðslega 
miklu að snúast við að sinna verk-
efnum um víða veröld að mér þótti 
orðið skynsamlegast að færa út kví-
arnar. Því enda þótt internetið veiti 
alltaf vissan sveigjanleika er gott að 
hafa vinnuaðstöðu þar sem mest er 
að gera og geta í leiðinni skapað sér 
þar nafn í von um fleiri verkefni,“ 
segir Gulla en fyrirtæki hennar 
hefur verið í gríðarlegri sókn frá 
stofnun fyrir tveimur árum.

Með opnun skrifstofanna fimm 
ætlar Gulla að sækja á ný mið í 
Evrópu og Mið-Austurlöndum þar 
sem fjöldi verkefna er á teikni-
borðinu. „Á heildina litið á sér stað 
mikil uppbygging í Mið-Austur-
löndum,“ segir hún. „Sjálf er ég 

að vinna að tveimur byggingum í 
Beirút, stærsta stað þekktrar veit-
ingahúsakeðju, Mhanna Beirut, og 
leik- og veitingahúsi í samstarfi 
við verkfræðistofuna ACS sem ég 
hef starfað með í Bandaríkjunum. 
Ásamt þeim ætla ég að opna þrjár 
skrifstofur í þessum heimshluta,“ 
bendir hún á og bætir við að fleiri 
verkefni séu fram undan með þar-
lendum aðilum. Þar á meðal hönnun 
verslana í London, París og Dúbaí 

fyrir þekktan skartgripahönnuð 
sem hún vill ekki geta hver er að 
sinni.

Hingað til hefur Gulla aðal-
lega getið sér gott orð sem arki-
tekt fyrir hönnun á glæsihótelum 
og veitingastöðum í Bandaríkj-
unum. Meðal verkefna er endur-
hönnun hinna þekktu Hollywood-
kvikmyndahúsa Kodak Theatre og 
Grauman‘s Chinese Theatre, sem 
er að hefjast og hönnun innandyra 
á Bellagio-hótelinu í Las Vegas í 
samstarfi við Philippe Starck en 
það verður opnað á nýárskvöld. Þá 
útnefndi tímaritið Esquire hana 
hönnuð ársins 2010 fyrir veitinga-
staðinn Red O í Los Angeles.

Spurð hvernig annríkið og öll 
þessi ferðalög leggist í hana, 
segir Gulla ævintýralegan lífs-
máta eiga vel við sig. „Ég hef 
gaman af að ferðast og hef nú 
frelsi til að fara þangað sem 
verkefnin kalla á mig,“ segir hún 
en getur þess að höfuðstöðvarn-
ar verði þó eftir sem áður í Los 
Angeles. roald@frettabladid.is

Gulla Jóns arkitekt rekur stofuna G+ 
Gulla Jonsdottir Design í Los Angeles.
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OKKAR Framtíð er ný og kærkomin trygging sem 
snýst um „efin” í lífi barna okkar og ungmenna og 
fjárhag þeirra á fullorðinsárum. Allar upplýsingar 
eru á vefsetrinu okkar.is og þar er unnt að ganga 
frá tryggingarkaupum með einföldum hætti.
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Líftryggingamiðstöðin hf., 
dótturfélag TM, hefur 
boðið líf- og sjúkdóma-

tryggingar frá árinu 2003. Starfs-
fólk TM annast þjónustu vegna 
þeirra. 

„Þrátt fyrir að Líftryggingamið-
stöðin sem slík sé með yngstu líf-
tryggingafélögum á markaðnum 
hefur TM áratugareynslu í ráðgjöf 
og þjónustu vegna trygginga sem 
taka á afleiðingum slysa og sjúk-
dóma,“ segir Vigfús M. Vigfús-
son, vörustjóri líf- og heilsutrygg-
inga hjá TM. „Líf- og sjúkdóma-
tryggingar eru vaxandi í starfsemi 
okkar. Í dag skipta þeir einstak-

lingar þúsundum sem njóta 
slíkrar tryggingaverndar hér.“  
En hvað felst í líf- og sjúkdóma-
tryggingu? 

„Tryggingarnar eru ólíkar í eðli 
sínu þó svo að báðar veiti vernd 
í kjölfar heilsubrests,“ segir Vig-
fús. „Líftrygging greiðir bætur 
vegna andláts þess líftryggða eins 
og nafnið gefur til kynna. Þeir 
sem njóta þeirra bóta eru erfingj-
ar samkvæmt lögum eða þeir sem 
sá líftryggði tilnefnir sérstak-
lega. Sjúkdómatryggingin greið-
ir hins vegar þeim vátryggða sjálf-
um bætur greinist hann með ein-
hvern af þeim sjúkdómum, eða 

þarf að gangast undir aðgerðir, sem 
falla undir trygginguna. Í skilmál-
um tryggingarinnar eru sjúkdóm-
ar og tilfelli vandlega skilgreind og 
er greiningin ein og sér nóg til að 
bótaréttur myndist; ekki þarf að 
bíða eftir örorkumati eða sýna fram 
á launatap vegna sjúkdómsins“.

Þá bendir Vigfús á að bætur úr 
báðum tryggingum séu greiddar 
út í einu lagi og eru skattfrjálsar.
Hvaða sjúkdóma nær sjúkdóma-
tryggingin til? 

„Það er til að mynda krabba-
mein og ýmsir hjarta- og æðasjúk-
dómar. Tryggingin greiðir bætur 
vegna hjartaáfalls og heilablóð-

falls svo dæmi séu tekin. Einnig 
sjúkdóma í miðtaugakerfi eins og 
MS og MND.“ 

Í heild innifelur sjúkdóma-
trygging TM 19 sjúkdóma og til-
felli og eru þeir taldir upp hér ann-
ars staðar á síðunni.

„Við ráðleggjum ungu fólki að 
kaupa svona tryggingar,“ árétt-
ar Vigfús. „Þeim sem eru skuld-
settastir og hafa ekki áunnið sér 
réttindi í öðrum bótakerfum. Það 
er mikilvægt að tryggja sér þessa 
vátryggingarvernd snemma því 
breytingar á heilsufari á samn-
ingstímanum minnka ekki rétt til 
bóta né hækka iðgjaldið.

Líf- og sjúkdómatryggingar
Líf-og sjúkdómatryggingar eru ólíkar í eðli sínu en báðar veita þær þó vernd í kjölfar heilsubrests. Líftrygging greiðir 
bætur vegna andláts þess sem er líftryggður en sjúkdómatrygging greiðir þeim sem er vátryggður bætur ef hann 
greinist með ákveðna sjúkdóma sem falla undir trygginguna.

Veist þú hvaða rétt þú átt ef þú 
veikist eða slasast? Í dag ávinn-
ur þú þér rétt í þremur bótakerf-
um ef þú verður óvinnufær vegna 
heilsubrests. Í fyrsta lagi má nefna 
almannatryggingar, þá lífeyris-
sjóði og í þriðja lagi sjúkrasjóði 
stéttarfélaga. Einnig njóta laun-
þegar tryggingaverndar vegna 
slysa sem þeir verða við vinnu 
sína. Þá innifela sumar heimilis- 
og fjölskyldutryggingar slysa-
tryggingar í frítíma. Þeir sem slas-
ast í umferðarslysum fá bætur á 
grundvelli skaðabótalaga en þær 
ráðast meðal annars af tekjum 
fyrri ára.

Ekki er víst að bætur úr fyrr-
greindum bótakerfum mæti 

tekjutapi að fullu. TM hvetur 
alla til að staldra við og kanna 
hver staða þeirra er ef þeir geta 
ekki unnið í kjölfar sjúkdóma 
eða slysa og verða fyrir tekjutapi 
í kjölfarið. Ráðgjafar TM benda á 
leiðir til að brúa bilið. Sjúkra- og 
slysatryggingar TM greiða bætur 
vegna óvinnufærni, hvort sem 
hún er tímabundin eða varanleg. 
Bætur úr þeim tryggingum gætu 
til dæmis verið vikulegar bætur 
sem taka við þegar bótagreiðslum 
úr sjúkrasjóði lýkur auk þess sem 
bætur greiðast í formi eingreiðslu 
þegar örorkumat liggur fyrir. 
Bætur úr sjúkra- og slysatrygging-
um skerða ekki bótarétt úr öðrum 
tryggingum eða bótakerfum. 

Leiðir til að brúa bilið

TM hvetur alla til að staldra við og kanna hver staða þeirra er ef þeir geta 
ekki unnið í kjölfar sjúkdóma eða slysa og verða fyrir tekjutapi í kjölfarið.

„Þrátt fyrir að Líftryggingamiðstöðin sem slík sé með yngstu líftryggingafélögum á markaðnum hefur TM áratugareynslu í ráðgjöf og þjónustu vegna trygginga sem taka á afleið-
ingum slysa og sjúkdóma,“ segir Vigfús Vigfússon, vörustjóri hjá TM. MYND/GVA
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GOTT AÐ VITA
Sjúkdómatrygging TM felur í sér 
tryggingavernd vegna veikinda 
barna. Ef börn vátryggðs frá 
þriggja mánaða aldri til átján ára 
greinast með einhvern af þeim 
sjúkdómum sem bótaskyldir eru 
greiðast bætur sem nema helm-
ingi vátryggingarfjárhæðarinnar, 
þó með hámarki sem tilgreint er í 
skilmálunum. 

Mikilvægt er að fólk kynni sér 
reglur um erfðarétt þegar sótt er 
um líftryggingu. Þeir sem eru í 
sambúð njóta ekki sömu réttinda 
til bóta og þeir sem eru í hjúskap. 
Í þeim tilfellum þarf að tilnefna 
sambúðaraðila sérstaklega sem 
rétthafa. 

Sjúkdómatrygging TM nær til 
þessara sjúkdóma og tilfella:
- Hjartaáfalls
- Kransæðaskurðaðgerðar
- Hjartalokuaðgerðar
- Skurðaðgerð á meginslagæð/
ósæð
- Heilaáfalls
- Krabbameins
- Góðkynja heilaæxlis
- MS
- MND
- Meiriháttar líffæraflutninga
- Nýrnabilunar
- Alzheimer-sjúkdóms
- Parkinsonssjúkdóms
- Alvarlegs brunasárs
- Útlimamissis
- Eyðnismits af völdum blóðgjafar 
eða líkamsárásar
- Heilahimnubólgu af völdum 
bakteríusýkingar
- Heyrnarleysis.

Algengar vátryggingarfjár-
hæðir í líftryggingu eru 8-12 
milljónir króna og í sjúk-
dómatryggingu 6 
-8 milljónir króna. 
Mikilvægt er að fólk 
íhugi skuldastöðu, 
framfærslu barna og 
þess háttar þegar 
kemur að því að 
ákvarða vátrygg-
ingarfjárhæðir. 
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Aðeins það besta 
um jólin!
Yfir 80 þúsund Íslendingar 
borða árlega Nóatúns 
hamborgarhrygg yfir jólin.

Þarf ekki að sjóða!

Klassískur
LéttsaltaðurNýtt

Nóatúns hamborgarhryggurinn

Hamraborg – Nóatún 17 – Austurver - Hringbraut – Grafarholt

Hvenær hófst framleiðsla á Nóatúns 
hamborgarhrygg?
Nóatúns hamborgarhryggurinn hefur 
verið framleiddur undir merkjum 
Nóatúns í nærri þrjá áratugi.

Hefur vinnsluaðferð Nóatúns 
hamborgar hryggsins breyst eitthvað  
í áranna rás?
Nei og það er ástæða þess hve vel 
hryggurinn hefur gengið þessa áratugi.  

Viðskiptavinir hafa ávallt getað treyst 
því að fá sömu góðu vöruna ár eftir ár.

Hver framleiðir Nóatúns hamborgar-
hrygginn?
Eins og undanfarin ár sjá kjötiðnaðar-
meistarar Norðlenska á Akureyri um 
meðhöndlun á hryggnum og notast 
þeir við þær aðferðir sem Nóatún hefur 
mótað í gegnum árin.

Hvað er svona gott við Nóatúns 
hamborgar hrygginn?
Við höfum lagt upp úr því að nota 
einungis sérvalda hryggi sem eru 
holdmiklir og vel snyrtir. Einnig höfum 
við lagt áherslu á að vera alltaf með ný-
reykta hryggi hverju sinni í búðunum. 
Það koma nýreyktir hryggir nánast 
daglega síðustu dagana fyrir jól. Nóatúns 
hamborgar hryggirnir eru mildir með 
passlegu reykjarbragði og rýrna lítið við 
eldun.

Hvers vegna nýtur Nóatúns hamborgar-
hryggurinn svona mikilla vinsælda?
Fyrir utan gæði hryggsins þá skiptir 
miklu máli sú góða þjónusta sem fólk 
fær í kjötborði Nóatúns.

Á hvaða hátt?
Í kjötborði Nóatúns njóta viðskipta-
vinirnir þjónustu fagfólks við val á 
hamborgarhryggnum. Hægt er að fá 
hrygginn sagaðan niður eftir sínum 
óskum og eins er hægt að fá hryggjar-
súluna sagaða frá. Að sjálfsögðu aðstoða 
kjötmeistarar Nóatúns viðskiptavinina 
um áætlað magn af kjöti miðað við 
gesta fjölda og veita ráðleggingar um 
eldun hryggsins.

Er vitað hversu vinsæll Nóatúns 
hamborgar hryggurinn er?
Já, Nóatúns hamborgarhryggurinn  
nýtur alveg gríðarlega vinsælda því yfir 
80.000 Íslendingar borða árlega Nóatúns 
hamborgarhrygginn um jól og erum við 
einstaklega stolt yfir því. Það sýnir hve 
sterk hefðin er fyrir Nóatúns hamborgar -
hryggnum í jólahaldi Íslend inga og að 
Nóatúns hamborgar hryggur inn er 
meðal sterkustu vörumerkja á Íslandi.

Hvernig er verðið á Nóatúns 
hamborgar hryggnum?
Við höfum ákveðið að hafa sama verð 
og í fyrra og því vonumst við til að það 
mælist vel fyrir hjá viðskiptavinum  
okkar.

Hvernig bragðast hryggurinn í ár?
Við getum með stolti fullyrt að 
hamborgar hryggur Nóatúns bragðast 
jafn vel ef ekki betur en undanfarin ár.  
Þess ber líka að geta að hamborgar-
hryggir Nóatúns eru margverðlaunaðir 
í óháðum bragðkönnunum sem hafa átt 
sér stað undanfarin ár. 

Eru einhverjar nýjungar hjá Nóatúni 
núna fyrir jólin?
Já nú höfum við komið fram með 
nýja og spennandi viðbótarútfærslu af 
Nóatúns hamborgar hryggnum sem er 
saltminni og því mildari á bragðið fyrir 
vikið. Þessi nýi saltminni hamborgar-
hryggur er árangur vandaðrar vöruþró-
unnar Nóatúns. Ekki þarf að sjóða 
hrygginn, aðeins að setja hann beint í 
ofninn og er því eldamennskan 
einstaklega auðveld.  Íslendingar þurfa 
að sjálfsögðu ekki að óttast að fá ekki 
sinn eina og sanna Nóatúns hamborgar-
hrygg um jólin því hann verður að 
sjálfsögðu áfram á boðstólum.

Uppskrift að Nóatúns  
hamborgar hrygg
fyrir 8
1 Nóatúns hamborgarhryggur, u.þ.b. 3 kg
2 dósir tómatpúrra (litlar)
1 flaska maltöl
Hryggurinn er soðinn rólega í u.þ.b.  
50 mín. í vatni, malti og tómatpúrru. 
Þá er hann tekinn úr pottinum og látið 
renna af honum.
Saltminni hrygginn á ekki að sjóða heldur 
setja í 170 °C heitan ofn í 95 mín.

Glassering:
1 bolli púðursykur
½ bolli tómatsósa
½ bolli sætt sinnep
1½ bolli rauðvín
Öllu blandað saman og látið krauma í  
ca. 5 mín. Hryggurinn er síðan penslaður 
með glasseringunni og settur inn í 200 °C 
heitan ofn í u.þ.b. 15 mín.

„Það geta ekki  
allir grísa hryggir 

orðið Nóatúns 
hamborgar hryggir“

ÓLAFUR JÚLÍUSSON
innkaupastjóri

Nóatúns hamborgarhryggurinn,  
nú líka léttsaltaður!

AUGLÝSING
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Hamborgarhryggurinn sem seldur er 
undir merkjum Hagkaupa er fram-
leiddur af Ferskum kjötvörum. Hvað 

skyldi vera svona sérstakt við þennan ham-
borgarhrygg? Leifur Þórsson hefur svarið á 
reiðum höndum.

„Það sem í fyrsta lagi gerir hann sérstak-
an er að hann er framleiddur með sérstök-
um aðferðum svo hann er saltminni en 
aðrir á markaðnum. Þess vegna þarf ekki að 
sjóða hann eins og venjan er með hamborg-
arhryggi, heldur er hægt að setja hann beint 
í skúffu og svo í ofn,“ segir Leifur.

Hann segir best að setja hrygginn í ofn-
skúffu með smá vatni og elda við 160°C í 90 
mínútur. Þá sé gott að taka hann út, pensla 
með sykurgljáa, hækka hitann í 220°C og 
setja hamborgarhrygginn aftur inn í um 15 
mínútur. Hann getur þess að eftirspurnin 
eftir hryggnum sé mikil og fari ört vaxandi.

„Í öðru lagi sérveljum við þessa svína-
hryggi og eru þeir allir íslensk framleiðsla, 
sögum af þeim hnakkastykkið, sem fer í 
aðra framleiðslu, en það er gífurlega mikil-
vægt. Hver hryggur skiptist síðan í tvo til 
þrjá jafna bita.“

Leifur segir hryggina nýkomna í verslan-
ir en fólk hafi haft samband því það vilji að-
eins þennan hrygg. „Oft er þetta fólk sem 
vill senda vinum og vandamönnum erlend-
is einmitt þennan hrygg, bæði vegna gæða 
og þess hvað  það er þægilegt að þurfa ekki 
að sjóða hrygginn heldur skella honum bara 
beint í ofninn.“

Saltminni og þarf ekki að sjóða
Ferskar kjötvörur framleiða fyrir Hagkaup einstaklega ljúffengan hamborgarhrygg sem er saltminni og auðvelt að elda þar sem ekki þarf að sjóða.

Leifur Þórsson með hamborgarhrygg sem Ferskar kjötvörur framleiða fyrir Hagkaup og hefur notið mikilla vinsælda. MYND/GVA

Púrtvínssósa
7 dl  soð úr potti  
40 g  hveiti  
40 g  smjörlíki  
2 dl  púrtvín  
1 msk.  rauðvínsedik  
1 dl  rjómi 
1 msk.  rifsberjahlaup
2 msk. gráðostur 

Má sleppa:
svínakjötkraftur 

Fleytið og sigtið soð í potti. Látið suðu kom upp. Búið til smjörbollu úr 
smjörlíki og hveiti. Hrærið soðið smám saman út í. Bætið við púrtvíni, 
ediki, rjóma, hlaupi og osti. Hrærið vel saman. Látið sjóða í nokkrar 
mínútur. Tilvalið að bragðbæta með svínakjötkrafti.

Sveppasósa 
250 g sveppir, niðurskornir
svartur malaður pipar
250 ml rjómi
150 ml kjötsoð
1 msk. Dijon-sinnep
salt og hvítur pipar 
eftir smekk

Má sleppa:
40 g hveiti  
40 g smjörlíki

Brytjið niður sveppi og steikið vel upp úr smjöri. Kryddið með svörtum 
pipar. Blandið rjóma, kjötsoði, sinnepi og sveppum saman í potti. 
Látið sjóða rólega í allt að hálftíma. Kryddið til eftir smekk. Hægt er að 
þykkja sósuna með því að bæta smjörbollu út í.

Kóksósa
1 dl sykurhjúpur (sjá uppskrift fyrir neðan)
2 dl soð
1½ dl Coca Cola
1½ dl rauðvín – má sleppa
2 dl rjómi
pipar eftir smekk

Setjið sykurhjúp, kók og soð (og rauð-
vín) saman í pott. Látið suðu koma 
upp. Lækkið undir og látið malla á 
vægum hita þar til búið er að sjóða 
niður um ca helming. Setjið rjóma 
saman við og sjóðið við væga 
suðu í allt að tíu mínútur eða þar 
til sósan er orðin þykk, góð og 
fallega brún.

Sykurhjúpur, til að smyrja á 
hamborgarhrygg og nota út 
í kóksósu
2,5 dl sykur
1 dl rjómi
½ dl vín- eða síderedik
1 dl tómatsósa
½ dl Dijon-sinnep

Bræðið saman sykur og edik. 
Þegar blandan verður brún er 
best að bæta tómatsósu, sinn-
epi og rjóma út í. Hrærið vel 
saman. Látið malla þar til 
blanda verður þykk. Takið frá 
1 dl af blöndunni og notið í 
kóksósu. Restin er notuð til að 
smyrja á hamborgarhrygginn.

Þrjár góðar með jólasteikinni
Hamborgarhryggur er tvímælalaust orðinn einn vinsælasti hátíðarmatur á Íslandi og sumum finnst hann vera órjúfanlegur hluti jólanna. Steikina er 
hægt að útbúa á ýmsa vegu og þar setur góð sósa punktinn yfir i-ið. Meðfylgjandi eru uppskriftir að þremur sósum sem eru hver annarri betri.

… ekki þarf að 
sjóða hann eins 

og venjan er með 
hamborgarhryggi, 
heldur er hægt að setja 
hann beint í skúffu og 
svo í ofn

FRAMSÆKIÐ FYRIRTÆKI

Ferskar kjötvörur er framsækið fyrirtæki með allt að 60 
starfsmenn.
Ferskar kjötvörur reka meðal annars kjötborðin í Hagkaups-
verslunum sem bera faglegri þjónustu vitni.

Fjölmargar verslanir, veitingahús og einstaklingar eru fastir 
viðskiptavinir og fer sá hópur stækkandi.
Ferskleiki og góð þjónusta er það sem Ferskar kjötvörur 
bjóða.

Hjá fyrirtækinu starfa fagmenn að því að öll meðhöndlun sé 
rétt og örugg.
Vörumerki fyrirtækisins eru mörg og bera faglegri með-
höndlun vitni.
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Þeir eru glæsilegir og girnilegir hamborgarhryggirnir í Kjötkompaníi, eins og sjá má í höndum eigandans Jóns Arnar Stefánssonar og starfsmanns hans, Kristjáns Halls Leifssonar.
MYNDIR/ANTON

Hamborgarhryggurinn okkar 
hefur algjöra sérstöðu á 
markaðnum. Hann er fram-

leiddur eftir uppskrift Kjötkomp-
anís, þar sem dregið er talsvert úr 
saltmagni í kjöti, en það reykt að-
eins lengur í staðinn. Útkoman er 
einstaklega ljúffengur hamborg-
arhryggur með örlítið sterkari kar-
akter, en vitaskuld mun hollari 
kostur en hefðbundnari og saltari 
hamborgarhryggir,“ segir Jón Örn 
Stefánsson matreiðslumaður og eig-
andi sælkeraverslunarinnar Kjöt-
kompaní, sem býður einnig sérleg-
an hamborgargljáa sem fullkomn-
ar matreiðsluna og er lagður mikill 
metnaður í.

Jón Örn segir hamborgarhrygg 
enn vinsælustu jólasteikina á borð-
um Íslendinga á aðfangadagskvöldi, 
en að á gamlárskvöld leyfi flestir sér 
að breyta út af hefðunum og prófa 
sitthvað nýtt.

„Í kjötborðinu okkar fást jólasteik-
ur í úrvali, eins og jólalambalæri 
sem við veltum upp úr berjablöndu 
og ferskum íslenskum kryddjurtum. 
Þá verðum við með sívinsæla, tví-
taðreykta hangikjötið okkar á beini, 
sem og úrbeinað, en það er fádæma 
bragðsterkt og ljúffengt á jólaborð-
ið. Flottar nautasteikur eru í úrvali, 
eins og Wellington-steik, sem er inn-
bökuð nautalund og einkar vinsæll 
hátíðaréttur um áramót,“ upplýsir 
Jón Örn sem hefur sannarlega allt á 
veisluborð jólanna í freistandi úrvali 
sælkeraborðsins.

„Þótt gaman sé að spreyta sig á 
jólasósunni eru æ fleiri sem kjósa 
tilbúnar sósur og meðlæti með jóla-

steikinni, ásamt dýrindis forrétt-
um og ábætisréttum úr borðinu hjá 
okkur,“ segir Jón Örn og víst að fólk 
fær allt í jólamatinn frá a til ö í Kjöt-
kompaníi.

„Við tökum starf okkar hátíðlega 
og ávallt skrefinu lengra, reyndir fag-
menn eru til þjónustu reiðubúnir og 
leiðbeina viðskiptavinum um hvað-
eina sem lýtur að meðhöndlun hrá-
efnis og eldamennsku jólamatarins. 
Kjötkompaní er sælkeraverslun með 
fyrsta flokks hráefni og veislukost 
sem kætir bragðlaukana. Fólk getur 
því komið til okkar fyrir hátíðarnar, 
keypt jólakostinn eins og hann legg-
ur sig og slegið upp glæsilegri jóla-
veislu án mikillar fyrirhafnar,“ segir 
Jón Örn í jólaskapi.

Kjötkompaní er í Dalshrauni 13 
í Hafnarfirði. Opið er til klukkan 21 
á Þorláksmessu og til klukkan 13 á 
gamlársdag.

 Fólk getur 
komið til okkar fyrir 
hátíðarnar, keypt 
jólakostinn eins og hann 
leggur sig og slegið upp 
glæsilegri jólaveislu án 
mikillar fyrirhafnar. 

FREISTANDI FORRÉTTIR 
OG HÁTÍÐARSÚPUR
Veisluborð Kjötkompanís er 
stútfullt af girnilegum forréttum 
og meðlæti með jólamatnum. 
Af spónamat er í boði unaðs-
leg humarsúpa, aspassúpa, 
villisveppasúpa og ungversk 
gúllassúpa, og í forréttum er 
úrvalið ómótstæðilegt. Þar má 
nefna grafið lamb, grafið naut, 
hreindýrapaté, gæsapaté og 
sveitapaté, heitreyktar anda-
bringur og grafnar gæsabringur. 
Sósur og meðlæti Kjötkomp-
anís er margvíslegt, svo sem 
rauðlaukssulta, Waldorf-salat, 
jarðarberjasósa, brokkólísalat, 
piparrótarsósa, bláberja-vinaig-
rette, rauðvínssósa, soðsósa og 
villisveppasósa. 

Unaðslegt meðlæti fæst í Kjötkomp-
aníi, eins og sultur, sósur og salöt.

Himnesk jólaveisla
Það er hægur vandi að halda himneska jólaveislu sem færir bragðlaukana í hæstu hæðir 
með hamborgarhrygg Kjötkompanís, þar sem fæst allt sem hugsast getur á jólaborðið.

SÆLKERADRAUMUR
Hjá Kjötkompaníi fæst úrval girnilegra ábætisrétta í fallegum búningi. 
Þar má nefna skyrtertur, ostakökur, ekta franska súkkulaðimús og súkku-
laðibrúnku-rjómabombu sem kallast réttilega Sælkeradraumur. Allir eftir-
réttir eru fagurlega skreyttir og vel útilátnir í huggulegum smellukrukkum.

Kjötkompaní býður upp á ríkulegt úrval forrétta fyrir jólin, eins og grafið lamb, grafið 
naut og margar tegundir af girnilegu paté.



Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn verði 
óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða 
sérstakan hrygg samkvæmt ströngum gæðastöðlum 
Hagkaups. Hann er sérvalinn af fagmönnum til að  
tryggja hámarks gæði. Við meðhöndlun hryggsins er 
notast við nýjustu tækni sem tryggir neytendanum  
einfaldari eldun, því einungis þarf að elda hrygginn  
í ofni. Þennan hrygg þarf því ekki að sjóða. 

                                 Verði þér að góðu

VELDU JÓLASTEIKINA
AF KOSTGÆFNI

Hagkaups Hamborgarhryggur

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR

· SÉRVALINN AF FAGMÖNNUM ÚR NÝJU HRÁEFNI
· ÞARF EINUNGIS AÐ ELDA Í OFNI
· SALT MINNI

VILLIBRÁÐ:
RJÚPA

GRÁÖND
SKÓGARDÚFA

FASHANI
AKURHÆNA
LYNGHÆNA

KRÓNHJÖRTUR
GRÁGÆS
VILLISVÍN
HREINDÝR

ÞETTA KLASSÍSKA:
FERSKUR KALKÚNN

SMJÖRSPRAUTAÐ KALKÚNASKIP
HANGIKJÖT

ANDABRINGUR
SVÍNARIFJASTEIK

HUMAR
REYKTUR OG GRAFINN LAX

CARPACCIO
PATÉ

PEKING ÖND

5 STJÖRNUR 
AÐ MATI  

LANDSLIÐS
MATREIÐSLU- 

MEISTARA



ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

ÞÚ FÆRÐ MEIRA Í STOFNI

Með því að sameina tryggingar fjölskyldunnar í Stofni hjá Sjóvá færðu persónulega þjónustu, betri kjör 
á tryggingum og ýmis fríðindi. Að auki fá tjónlausir og skilvísir viðskiptavinir í Stofni hluta 
iðgjalda sinna endurgreiddan í byrjun febrúar ár hvert. Sjóvá er eina íslenska tryggingafélagið sem 
umbunar viðskiptavinum sínum á þennan hátt. 

Afsláttur af tryggingum

Stofn endurgreiðsla

Vegaaðstoð án endurgjalds

Afsláttur af barnabílstólum

Frí flutningstrygging innanlands

Nágrannavarsla

... og margt fleira
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JÓLAGJAFA
HANDBÓKIN

KEMUR ÚT 29. NÓVEMBER

MEÐAL EFNIS 
 Í BLAÐINU:

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

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

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

Sigríður Dagný 
S: 512 5462, gsm 823 3344
sigridurdagny@365.is 

INNBÚSTRYGGINGAR
Það er ágæt regla áður en þú tekur heimilistrygg-
ingu að ganga herbergi úr herbergi og meta 
verðmæti hluta í hverju herbergi fyrir sig. Við 
mat þitt á verðmætum þeirra hluta sem 
þú ætlar að tryggja, skaltu athuga hvað 
það mundi kosta þig að kaupa nýja í 
staðinn. Ef þú treystir þér ekki til að 
meta innbú þitt til eðlilegs verðs, skalt 
þú fá aðstoð við það. Eðlilegt er að þú 
leitir til tryggingafélagsins þíns og biðjir 
það um að meta innbúið eða benda þér á 
matsmann.  Heimild: www.ns.is

ERTU TRYGGÐUR?
Í flestum tilvikum ertu tryggður að einhverju leyti fyrir slysum og 
sjúkdómum hjá vinnuveitenda eða opinberum tryggingum. En þær 
tryggingar eru e.t.v. ekki nægjanlegar og eru það raunar sjaldnast. 

Ef þú vilt njóta betri tryggingarverndar að þessu leyti, þá getur þú sjálfur 
tekið þína eigin tryggingu. Áður en þú tekur slíka tryggingu, skaltu samt 
athuga hvernig tryggingum þínum er háttað, til dæmis tala við vinnuveit-
andann þinn um það. Heimild: www.ns.is

Við hjá Sjóvá bjóðum ekki einungis 
allar tegundir trygginga fyrir fjöl-
skyldur og atvinnulíf heldur er víð-

tæk vildarþjónusta innifalin í því að vera 
með tryggingar fjölskyldunnar hjá Sjóvá,“ 
segir Sigurjón Andrésson, markaðsstjóri 
tryggingafélagsins Sjóvá. 

Þar á Sigurjón meðal annars við Stofn-
endurgreiðslu Sjóvá en tryggingafélag-
ið endurgreiðir viðskiptavinum í Stofni 
hluta iðgjaldanna eftir tjónalaust ár. „En 
það er margt fleira í boði fyrir viðskiptavini 
í Stofni og eitt af því sem hefur vakið mikla 
ánægju meðal viðskiptavina er Vegaaðstoð 
Sjóvár,“ segir Sigurjón. 

„Við buðum fyrst upp á Vegaaðstoð 
Sjóvár í samstarfi við FÍB snemma árs 
2008. Þá var það tilraunaverkefni til eins 
árs fyrir viðskiptavini í Stofni. Verkefnið 
gekk vonum framar og síðan þá höfum við 
unnið að því að útvíkka þjónustusvæðið 
í samstarfi við FÍB. Í haust fjölguðum við 
þeim svæðum þar sem Vegaaðstoðin býðst 
og nær þjónustan til rúmlega 90 prósenta 
landsmanna,“ segir Sigurjón. 

Vegaaðstoð Sjóvár er viðskiptavinum 
í Stofni að kostnaðarlausu og geta þeir 
hringt eftir aðstoð í allt að 20 kílómetra 
radíus frá hverjum þéttbýliskjarna þar 
sem þjónustan er í boði. Þjónustan er veitt 
allan sólahringinn í samstarfi við FÍB og 
Vöku á höfuðborgarsvæðinu og fjölmarga 
aðila úti á landi. Aðstoðað er vegna bens-
ín- og rafmagnsleysis ásamt því að aðstoða 
við dekkjaskipti ef það springur á bílnum.

„Við verðum vör við gífurlega jákvæð 
viðbrögð frá viðskiptavinum okkar og er 
þjónustan mikið notuð. Eftir að við fórum 
af stað með Vegaaðstoðina sömdum við 

Sigurjón Andrésson, markaðsstjóri tryggingafélagsins Sjóvár, segir mikinn fjölda viðskiptavina í Stofni nýta sér 
vegaaðstoðina en þjónustan nær til rúmlega 90 prósenta landsmanna. MYND/GVA

Í HVERJU FELST ÞJÓNUSTAN?
■ Þjónustan er gjaldfrjáls fyrir viðskiptavini Sjóvár 

í Stofni.
■ Verðir þú fyrir því að dekk springi eða bíllinn 

bensín- eða straumlaus geturðu hringt í 440 
2222 og fengið aðstoð.

■ Þjónustan er fyrir viðskiptavini í Stofni og er í 
boði mjög víða um land.

■ Viðskiptavinir í Stofni sem búa utan skil-
greinds þjónustusvæðis, geta að sjálfsögðu nýtt 
sér þjónustuna innan þjónustusvæða Vega-
aðstoðarinnar. 

einnig, fyrst tryggingafélaga, við fyrir-
tækið Aðstoð og öryggi um aðstoð vegna 
minni háttar umferðaróhappa á höfuð-
borgarsvæðinu. Þeir koma á staðinn og 
fylla rafrænt út tjónaskýrslu og taka mynd-
ir af vettvangi. Skýrslan og myndirnar eru 
sendar rafrænt til okkar sem flýtir fyrir 
allri afgreiðslu ökutækjatjóna. Þessi þjón-
usta hefur mælst vel fyrir, ekki síst hjá lög-
reglunni. Það er ekki lögbundið hlutverk 
lögreglunnar að vinna tjónaskýrslur við 
minni háttar umferðaróhöpp og hún getur 
þá sinnt meira áríðandi verkefnum,“ út-
skýrir Sigurjón. 

Allar upplýsingar um Vegaaðstoð Sjóvár 
er að finna á heimasíðu félagsins, www.
sjova.is, og hvetur Sigurjón viðskiptavini 
til að kynna sér þjónustuna. „Það er hægt 
að hringja í Vegaaðstoðina allan sólar-
hringinn alla daga ársins, viðskiptavinum 
í Stofni að kostnaðarlausu.“

Þjónustusvæðum Vegaaðstoðar 
Sjóvár fjölgar um allt land
Tryggingafélagið Sjóvá hefur boðið viðskiptavinum sínum í Stofni Vegaaðstoð síðastliðin þrjú ár. Þjónustan er þeim að kostnaðarlausu og nú hefur 
félagið fjölgað þjónustustöðum um allt land og nær vegaþjónustan nú til rúmlega níutíu prósenta landsmanna.



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Honda CR-V Executive, 03/2008 
Ekinn 60þús. Ssk, Glerþak, Leður, 
Nálægðarskynjarar ofl. Ásett Verð 
3.980.000.- Ath skipti á ódýrari.

Nissan Patrol Elegance 3.0 Turbo 
Diesel, 07/2004 Ekinn 124þús. Ssk, 35” 
Breyttur, Dráttarkrókur, Leður ofl . Ásett 
Verð 3.390.000.- TILBOÐ 2.990.000.-

Subaru Legacy Sedan Sport 2.0, 
‘04/2007 Ekinn 89þús. Bsk 5gíra, Ný 
kúpling. Góður bíll fyrir veturinn. Ásett 
Verð 2.290.000.- TILBOÐ 1.990.000.-

VORTEX Heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá 
Bílaryðvörn í síma : 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

Dísel - Sjálfskiptur!!
SKODA Octavia ambiente DÍSEL. 
Árgerð 8/2006, ekinn 96þ.km. DÍSEL, 
sjálfskiptur. Einn eigandi! Eðal-eintak! 
Verð 2.290þ. Rnr.100006. 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

ALLT AÐ 100 % LÁN 
MÖGULEGT

 POLARIS INDY 800 XC SP. Árgerð 2002, 
ekinn aðeins 3.þ km,mikið yfirfarinn, 
Verð 590.000. Rnr.310336..S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

TILBOÐ 1.990.000.-
AUDI A3 SPORTBACK. Árgerð 2005, 
ekinn aðeins 47.þ km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð áður 2.590.000. Tilboð 
1.990.000.- Rnr.245003.S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

TILBOÐ 1.090.000.-
BMW Z 3 M. Árgerð 1998, ekinn aðeins 
122.þ km,5 gírar, með blæju.Verð 
áður 1.490.000. Tilboð 1.090.000.- 
Rnr.124056.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Tilboð 2.790.000.-
FORD F350 CREW 4X4 35” . Árgerð 
2005,ekinn aðeins 98.þ km, 6.0 dísel, 
sjálfskiptur. Verð áður 3.490.000.- Tilboð 
2.790.000.- Rnr.310547.S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

EKINN AÐEINS 37.Þ.KM
SUZUKI SWIFT GL SJÁLFSKIPTUR. 
Árgerð 2007, ekinn aðeins 37 þ.km.
Verð 1.680.000. Rnr.124310.S:562-1717. 
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

EKINN AÐEINS 47.ÞÚS 
KM

AUDI A3 SPORTBACK. Árgerð 
2005, ekinn aðeins 47.þ km,einn 
eigandi,sjálfskiptur. Verð áður 
2.590.000.- Tilboð 1.990.000.- 
Rnr.245003.S:562-1717. Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

BMW 318DT. Árgerð 2008, ekinn 110 
Þ.KM, DIESEL, 6 gírar. Verð 3.990 þús. 
EYÐIR CA 5L Er á staðnum, raðnúmer 
103651 inná www.diesel.is

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

OPEL Vectra station. Árg 1999, ek 158 
Þ.KM, 1600 16v bensín, sjálfskiptur, 
álfelgur, heilsársdekk ný tímareim, 
nýskoðaður Vel með farinn Verð 490þ 
Rnr.154318. Möguleiki á 100% VISA 
láni í allt að 36mánuði

M.BENZ E 55 AMG KLEEMANN k3 
610hp. Árg 2004, 2007 facelift ek 87 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, ný dekk Verð 
7.900þ Rnr.129349.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

AUDI A6.3,0 Quattro, Árgerð 2002, 
ekinn 94 Þ.KM, bensín, ssk,leður.
topplúga, hiti í stýri, mjög vel útbúinn, 
góð dekk,Tilboðs Verð 1.890þ 
Rnr.144046.BÍLLINN ER Á STAÐNUM.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

VW Golf 6 Trendline (NEW) 06/2009 
ek 54 þ.km SJÁLFSSKIPTUR Flottur bíll 
sem vert er að skoða ! Verð 2650

DIESEL ! Skoda Octavía Ambiente STW 
DIESEL 05/2008 ek 77 þ.km 5 gira 
eyðsla um 6 l pr 100 km verð 2480

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Bílafrágangur
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur

Sími: 651 3500
Opnunartími 10-21 alla virka 

daga
http://www.bilafragangur.is

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

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

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

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer.3 skynjarar. 7 stk eftir. 
Tilboð núna meðan birgðir endast. 
14.900 krónur. Áður 25.900. Qpsinport 
S: 567 1040 Laugarvegur 168.

Qpsinport
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

 

 Bílar til sölu

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

Til sölu : Toyota Landcruiser 120 VX 
dísel ‘08 ekin 76þ.km. Topplúga , 
dráttarbeisli , húdd og gluggahlífar ofl. 
Einn eigandi ,topp viðhald ,dekurbíll !! 
Verð 6,990þ.Góður staðgreiðsluafsl. !!! 
Uppl í s: 893-4665 eða 852-2422.

Hilux 2007 35”
ek.80 þús sér smiðaða púst,ný 
dekk,sleði á palli. kastarar ,xenon ,sér 
hljóðeinangraður,orginal GPS frá toyota 
stór snertiskjár, tölvukubbur225 hö. 
ný smurður og fl. sjá myndir á bill.is 
raðn.134016 skoða skipti ásett.4.9m 
S.8477-663 .

Til sölu

Sérpöntum 
varahluti frá USA

Opnunartími verslunar:
Virka daga frá kl. 8-18. 
Lokað um helgar.

Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 
benni.is - verslun@benni.is

Auka- og varahlutir frá USA
Fáðu tilboð hjá okkur í þá vara- og aukahluti sem þig 
vantar. Hröð þjónusta og einstök fagþekking. Getum 
pantað bæði  “original” og “aftermarket” varahluti.

Sérfræðingar í bílum
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 Bílar til sölu

Honda CRV 2005 árg. Aðeins ekin 78 
þús. Km. Sumar og vetrardekk. Ekkert 
áhvílandi. Uppl. Í síma 867-6740.

Honda Civic, árg. ‘98 1500cc Beinsk. 
Ekinn 194,000 Lækkaður á gormum 
KN sía Kraftpúst Skoðaður 2012 
Verð:370,000 uppl. í síma 660-9712

M. Bens C230 ‘96. Snyrtilegur og vel 
með farinn. Ek. 240Þ. V.590þ. Uppl. í 
s. 693-9137.

Toyota Hiace stuttur árg. ‘12/2003, ek. 
116 þús. Söluskoðaður af Toyota, er í 
toppstandi. V.950 þús. S.891-6516.

Toyota Corolla
Bíll í góðu formi árg.’98. Ek. 172þús. 
Ný sk og ný smurður. Ásett V. 400þús. 
S. 895 5812

 250-499 þús.

TILBOÐ 275þús
Til sölu wv póló árgerð 98 3/dyra 
beinskiftur vetrardekk nýskoðaður topp 
bíll verð 275 þúsund ath kortagreiðslur 
gsm 8682352.

 500-999 þús.

HRIKLEGA GOTT TILBOÐ 
590 ÞÚS!

Hyundai Santa Fe 2.4 árgerð 2001 
ek.145 þús,beinskiptur,skoðaður 
2012,eyðsla 9,8 l/100km í blönduðum 
akstri,ásett verð 890 þús! TILBOÐ 590 
ÞÚS! s.841 8955

 Bílar óskast

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

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

Hyundai Galloper árg. ‘99 sjálfsk. dísel 
ekinn 234þ. mikið endurnýjað í vél. 
Verð 450þ. s.848 8368.

Veitingastaðurinn UNO óskar eftir 
þjóni til starfa til að sjá um veitingasal. 
Mikil reynsla og áhugi á starfinu 
skilyrði. Jákvæðni , ákveðni og lipurð í 
mannlegum samskiptum æskileg. Góð 
laun í boði. Áhugasamir sendi uppýsingar 
á uno@uno.is merkt „ ATVINNA „

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

 Hópferðabílar

Til sölu Jonckeere 1626, 43 farþega sími 
618 3101/fjallabp@gmail.com

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. S. 893 3573.

 Bátar

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

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

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

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

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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.

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.

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

VW - Skoda - Varahlutir 

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

JÓLA HREINGERNINGAR. Tek að mér 
heimilsþrif. Vönduð vinnubrögð. Jenný: 
615-1635.

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

islandus.is 
Ódýrari bílar frá öllum helstu framleiðendum.  Sími 552 2000 

BRC metan búnaður í nýja eða eldri bíla frá Kr. 15.728 á mánuði.  *Jólagjöf: Allt að kr. 100.000 fæst endurgreitt frá Tollstjóra  sé bifreiðin yngri en 6 ára og búin amk 78 lítra metantank.  

Breyttu þínum bíl í metan:  
 Engin útborgun 
 að fullu greitt með sparnaði  

 Þú þarft ekkert að greiða 
 fyrr en í mars á næsta ári. 

 Þú færð kr. 100.000*  
 í jólagjöf ef þú pantar núna! 

 BRC er fullkomnari metan búnaður  
 sem fer betur með bílinn.  
 Sjá nánar á www.islandus.is   

 Bifreiðagjöld lækka um allt að 80% 
 Eldsneytiskostnaður lækkar 50% - 55% 
 Kr. 100,000 í jólagjöf ef pantað núna! 

Reiknaðu sparnað  
við metanbreytingu  
á www.islandus.is 

Til sölu
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 Bókhald

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

Tek að mér bókhaldsvinnu fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Heiðarleiki og vönduð 
vinnubrögð. Fyrirspurnir sendist á 
gurrye@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Flísalagnir - Múrverk

Getum bætt við okkur verkum í 
flísalögnum, múrverki og 

múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

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

 Tölvur

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

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/
euro.

 Múrarar

 Rafvirkjun

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

 Viðgerðir

 Önnur þjónusta

Beauty in Black 
fataverslun Holtsbúð 61 

Garðabæ. 
Æðisleg föt á flottar konur. Opið í dag 
11-18. Beauty in Black Holtsbúð 61 
Garðabær beautyinblack.is

GREEN-HOUSE 
 ERUM FLUTT ! 
 Í ÞVERHOLT 18

Verið velkomin, opið 13 - 17 20% 
afsláttur í dag af öllum vörum. Green-
house Þverholti 18 105 Reykjavík 
S.7772281

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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.

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

Vegna flutninga. AEG þvottavél 
+ þurrkari 2ára á 45.000 Sony 42” 
flatskjár 2 ára á 35.000. uppl. síma 
8622245.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122. Ath. 
Lokað 15. nóv - 4. des.

Lagerhreinsun
Gólfdúkar frá 500kr. pr,fm. Innihurðir frá 
15.000kr stk. Gólflistar og frágangslistar 
mjög gott verð. Harðviðarval, Krókháls 
4 sími 567 1010

HEILSA

 Heilsuvörur

Breyttu um Lífstíl með Figuactiv 
heilsuvörunum frá LR 400 Cal 
máltíðin.s. 773 2113 Bjarki

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

Viltu komast í jólakjólin? LR er með 
lausnina! s 8411448

 Fæðubótarefni

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

Fasteignir
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 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

Gott nudd - 
105 Rvk/Hlíðar

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

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Tek smáhunda í dag-og langtímagæslu 
í heimahús. Opið um jól og áramót. 
S:820 0878.

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

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 80 fermetra verslunar og eða 
lagerhúsnæði í Furugrund í Kópavogi. 
Ný standsett og tilbúið til afhendingar. 
Uppl í síma 6933777

 Gisting

Menorca, Mahon. Laust í vetur, 100.000 
kr. mánuðurinn. www.starplus.is

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Pizza bakara vantar/ 
Pizza baker needed

Vantar vanan pizzubakara sem 
fyrst.

áhugasamir hafi samband við 
Billy á Grensásvegi 10, milli 
kl 11-18 í dag og á morgun. 

rizzo@rizzo.is

Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi

Óskum eftir ábyrgu starfsfólki 
í fullt starf og hluta starf, til 

afgreiðslustarfa á Rizzo Pizzeria 
Grensásvegi 10.

Uppl. gefur Sólveig S. 663 2502 
eða á rizzo@rizzo.is

Devitos pizza

Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu. Dagvinna og 

næturvinna.
Um helgar.

Upplýsingar í síma 697 8434

Bílstjóri óskast!
Bílstjóri með rútupróf óskast. Sími 894-
2901 / Kjartan.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

Atvinna

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á  
deiliskipulagi í Reykjavík.

Sóltún 2-4 
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Ármannsreits 
vegna lóðarinnar  Sóltún 2 og 4. Í breytingunni felst 
aukning á byggingarmagni og fjölda hjúkrunarrýma, 
breyting á formi byggingareits ásamt breytingu á 
bílastæðaskilmálum. Lagt er fram skuggavarp sem 
einnig er kynnt ásamt uppdráttum
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 
16:15, frá 23. nóvember 2011 til og með 5. janúar 
2012. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, 
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.   
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, 
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 5. 
janúar 2012. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir 
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 23. nóvember 2011
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Tilkynningar

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun og heyrir 
undir umhverfisráðuneytið. Hjá stofnuninni 
starfa um 130 manns með fjölbreytta 
menntun og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Viðfangsefni Veðurstofu Íslands eru 
eðlisþættir jarðarinnar: Loft, vatn, snjór og 
jöklar, jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar 
er öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun 
upplýsinga. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Athugana- og tæknisviði, úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, eftirlits- og spásviði og 
fjármála- og rekstrarsviði auk skrifstofu 
forstjóra en þar er þróunarstjóri staðsettur. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 
www.vedur.is

Helstu verkefni eru
  Umsjón og eftirfylgni með árangurs-

stjórnunar samningi Veðurstofunnar og 
umhverfis ráðu neytisins.

  Umsjón og eftirfylgni með þróunarstefnu, 
gagnastefnu,  viðskipta- og þjónustustefnu 
og stefnu um erlend samskipti.

  Umsjón og eftirfylgni með landsþekjandi 
mælakerfum í samstarfi við hagsmuna-
aðila.

  Umsjón með verkefnum er snúa að þróun 
söluafurða og þjónustu og samningum því 
tengdu.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf sem nýtist í starfi, á sviði 

raunvísinda, verk- eða tæknifræði.
  Framhaldsnám og/eða farsæl reynsla á 

sviði stjórnunar, þróunar eða verkefna-
stjórnunar.

  Farsæl reynsla af erlendu samstarfi og 
samskiptum.

  Þekking og reynsla af þjónustu- og 
markaðsstörfum og sölu verkefna.

  Góð færni í íslensku og ensku.
  Stjórnunarhæfileikar.
  Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu.
  Greiningarhæfni og gott vald á meðferð 

talna og úrvinnslu gagna.
  Hæfni til að miðla upplýsingum.

www.vedur.is

Þróunarstjóri intellecta/Síðumúli 5/108 Reykjavík/
Sími 511 1225/Fax 511 1126/www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður 
S. Óskarsson, thordur@intellecta.is og Ari 
Eyberg, ari@intellecta.is í síma 511 12 25. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfs feril skrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 
27. nóvember 2011

Gildi Veðurstofunnar eru 
þekking, áreiðan leiki, 
framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni 
munu taka mið af þessum 
gildum.

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



Íslensk skáldverk: 9.–15.11.11

SKÁLDVERK 13.–19.11.11 
FÉLAG ÍSLENSKRA BÓKAÚTGEFENDA
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 

Tryggva-
dóttur

ÁRNI HJÖRVAR TÓK UPP Í BÚGARÐI GÍTARLEIKARA 

THE STROKES

VALDI Í JEFF WHO? OG FIMM BESTU LÖG SÁLARINNAR

ADDI Í SÓLSTÖFUM OG REGÍNA ÓSK TAKA 

ROKKPRÓFIÐ

DIKTA 
SNÝR 
AFTUR
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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

Og á hvað 
eigum við að 
vera horfa?

Hefurðu 
það 

annars 
fínt?

Jáps, ég er í 
skýjunum!

Og það 
gengur 
vel hjá 
Leeds?

Já, við höfum 
fengið fljúg-
andi start á 

þessu tímabili. 
Við erum farnir 
að sjá ljósið!

En gaman 
að heyra 
að allt 
þokist í 
rétta átt!

Hvað er 
þetta? Hvað 

varð um 
meinfýsnina 

og kaldhæðn-
ina?

Ef þeir vinna 
Rusl United þá 
eiga þeir jafnvel 
möguleika á að 
vinna Hvítlauks-

bikarinn!

Þarna 
var 

þetta!

Ég er að 
fara út!

Ég kem aftur 
um tíu!

Hann notar of 
mikið af rakspíra.

Ég myndi tala 
við hann ef 

augun á mér 
væru ekki að 

brenna!

Svona nú, 
taktu þessu 

eins og 
maður!

Barbie-plástrarnir eru þeir 
einu sem eru eftir!

LÁRÉTT
2. aflast, 6. hólmi, 8. kvikmyndahús, 
9. hamfletta, 11. tvö þúsund, 12. 
vondur, 14. flatfótur, 16. tveir eins, 17. 
hlóðir, 18. aldur, 20. ryk, 21. atlaga.

LÓÐRÉTT
1. kló, 3. í röð, 4. faxtæki, 5. auð, 
7. aldin, 10. fiskur, 13. suss, 15. 
hremma, 16. augnhár, 19. bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. fást, 6. ey, 8. bíó, 9. flá, 
11. mm, 12. illur, 14. ilsig, 16. bb, 17. 
stó, 18. rek, 20. im, 21. árás. 

LÓÐRÉTT: 1. kefi, 3. áb, 4. símriti, 
5. tóm, 7. ylliber, 10. áll, 13. uss, 15. 
góma, 16. brá, 19. ká. 

Ljósaseríurnar spretta nú fram í hverjum 
eldhúsglugganum á fætur öðrum. Fyrsti 

í aðventu er á sunnudaginn og margir að 
komast í jólaskapið enda aðventan tími 
kertaljósa og kósýheita. Öll vitum við að 
varlega skal fara með eld en þó heyrum við 
aldrei oftar en einmitt í desember fréttir af 
eldsvoðum á heimilum fólks. 

SÉRSTAKT eldvarnaátak slökkviliðsins 
stendur því yfir og ekki er vanþörf á. Þriðj-
ungur íslenskra heimila hefur aðeins einn 

reykskynjara og innan við helmingur 
hefur allan nauðsynlegan eldvarna-

búnað, en þetta eru niðurstöður 
könnunar Brunabótafélags Íslands. 
Slökkviliðið heimsækir grunn-
skóla- og leikskólabörn til að fræða 
þau en markmið heimsóknanna 
er þríþætt samkvæmt heimasíðu 

slökkviliðsins:

1. Að tryggja að eldvarn-
ir í leikskólunum verði 
ávallt eins og best verð-
ur á kosið. 2. Að veita 
elstu börnunum fyrstu 
fræðslu um eldvarn-
ir og kynna fyrir þeim 
störf slökkviliðsmanna 

og búnað. 3. Að minna 
foreldra og forráðamenn 

barnanna á mikilvægi þess 
að hafa eldvarnir heimilis-

ins í lagi og veita þeim leiðbeiningar um 
hvernig má ná því marki.

SKILABOÐIN til mín um að eldtryggja 
heimilið svo fjölskyldan brenni ekki inni 
komu því í gegnum fimm ára barn sem 
grátandi sagði mér að einn reykskynjari 
væri ekki nóg. Grátandi útskýrði greyið 
litla fyrir mér að eldur gæti kviknað af 
sjálfu sér í sorptunnu, að ekki mætti henda 
kertum í venjulegt sorp, að slökkva yrði ljós 
þegar farið væri út og taka yrði jólaseríur 
úr sambandi. Þegar, en ekki ef, kviknaði í 
mættum við ekki anda að okkur reyknum, 
þá myndum við deyja! Barnið svaf lítið um 
nóttina, var hrætt um líf sitt og grét.

SKEMMST er frá því að segja að reyk-
skynjarar voru keyptir í hvert herbergi 
og slökkvitæki yfirfarin. Það sefaði þó 
ekki barnið sem hræðist nú að eldvarn-
ir nágrannanna séu í ólagi. Ekki þýðir að 
segja að „það kvikni ekkert í hjá okkur“, 
barnið veit betur. Nú leggur það lófann á 
útidyrahurðina áður en við opnum, það má 
ekki opna dyrnar ef hurðin er heit!

ÞAÐ er vel þekkt leið að ná til fullorðinna 
gegnum börnin þeirra og eldvarnir eru auð-
vitað alvarlegt mál. Ég get þó ekki annað en 
velt því fyrir mér hvort full ýtarlega hafi 
verið farið í fræðsluna fyrir þau fimm ára? 
Það er mikið lagt á lítið hjarta að óttast um 
líf sitt og sinna.

Segðu nú mömmu að …



Hamborgarhryggur Hagkaups
Hangikjöt
Parmaskinka
Jólapylsa
Taðreykt lambainnralæri
Jóla pate
Skógarberjasósa
Brie m/hvítlauksrönd
Camembert
Sultaður rauðlaukur

Verð 16.798 kr. með vsk.

Jólapakki 1

Hamborgarhryggur Hagkaups
Jólapylsa
Parmaskinka
Jóla pate
Camembert
Hvítlauksbrie
Nautavöðvi
Skógarberjasósa
Chili sulta
Sultaður rauðlaukur

Verð 10.798 kr. með vsk.

Jólapakki 2

Hamborgarhryggur Hagkaups
Hangikjöt
Camembert
Höfðingi
Bóndabrie
Ostarúlla með blönduðum pipar
Melba Toast
Chili sulta
Sultaður Rauðlaukur

Verð 13.798 kr. með vsk.

Jólapakki 3

Nautavöðvi
Grafið lambafile
Taðreykt lambainnralæri
Höfðingi
Stóri dímon
Sveitapaté
Camembert
Melba toast
Sultaður rauðlaukur
Chili sulta

Verð 9.798 kr. með vsk.

Jólapakki 4

EINFALT AÐ PANTA:
Sendir tölvupóst á jolagjafir@hagkaup.is eða hringir í 
Stórkaup í síma 563-5330 virka daga milli 08:00 og 17:00

Kjötþyngd: Hamborgarhryggur að lágmarki 2,0 kg. Hangilæri að lágmarki 1,7-2,0 kg.
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Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn 
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau 
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni 
Hraunbæ 123 í Reykjavík, s: 550 9800 og á 
skátavefnum: www.skatar.is

Frábærir eiginleikar:

-eðaltré ár eftir ár!--eððalllttrééé áár effftir ár!
Sígræna jólatréð

10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

24 23. nóvember 2011  MIÐVIKUDAGUR

menning@frettabladid.is

Bækur  ★★★

Feigð
Stefán Máni

JPV 2011

„Það má rota mann með þessu,“ 
er ekki laust við að maður hugsi 
þegar Feigð, nýjasta bók Stef-
áns Mána er handleikin, slíkur 
hlunkur er hún. Raunar er þetta 
slitna orðatiltæki einkar við-
eigandi, þar sem ofbeldi og önnur 
glæpaverk eru sjaldnast langt 
undan í verkum höfundarins.

Aðalsöguhetjan er lögreglu-
maðurinn Hörður Grímsson, 
sem er (eins og svo margir aðrir 
lögreglumenn í glæpasögum) 
enginn sérstakur hamingju-
hnoðri. Hann er berdreyminn 
og skyggn, sér feigð á fólki og 
upplifir ýmislegt sem hann 
getur ekki útskýrt. Hann á líka 
að baki erfiða lífsreynslu í ofur-
skömmtum; slapp kornungur úr 
sjávarháska og nokkrum árum 
síðar bjargast hann giftusam-
lega úr snjóflóðinu í Súðavík. 
Samband hans og eiginkonunn-
ar, Bíbíar, gengur heldur ekki 
snurðulaust fyrir sig, fremur 
en annað í lífi þessa manns, sem 
kemst svo að orði um sjálfan sig:

„Ég geri ekki mistök, ég er 
mistök,“ tautar hann holum 
rómi. „Á mér hvílir bölvun, það 
er deginum ljósara. Allt sem ég 
snerti ýmist deyr eða breytist í 
martröð.“ (291)

Hörður stendur í stímabraki 
við handrukkaradjöfulinn og 
dópsalann Símon Örn Rekoja, 
sem býr með Maríu, konu sem 
Hörður hefur þekkt mestan 
part ævi sinnar. Sú glíma 
kemur Herði nánast í gröfina 
og veldur því að hann ákveður 
að venda sínu kvæði í kross. Til-
raunir Harðar til þess að lifa 
„venjulegu lífi“ eru þó vitaskuld 
dæmdar til að mistakast, líkt og 
hann sé tilneyddur að taka loka-
orrustuna (hér þarf að varast að 
segja of mikið, þar sem ekki má 
skemma fyrir hæstvirtum les-
endum) og það gerir hann svika-
laust.

Stefán Máni verður æ betri 
stílisti með hverri bók sem 
hann sendir frá sér. Aðals-
merki hans sem rithöfundar 
eru gríðar nákvæmar lýsingar 

á fólki og athöfnum þess, lands-
lagi, innan stokksmunum – öllu. 
Með nákvæmninni tekst honum 
að skapa andrúmsloft sem getur 
orðið ansi magnað og sérstakt.

Stefán Máni er líka helvíti 
svalur höfundur og t.d. svíkur 
hann aldrei lesendur sína um 
nokkrar berorðar kynlífs-
lýsingar, sóðakjaft, ofbeldi og 
fleira gott, sem passar vel inn 
þann heim sem hann vill lýsa. 

Lengst af er Feigð mjög 
áhugaverð og spennandi bók. 
Höfundi tekst fagmannlega að 
teikna upp nokkra tímaramma 
innan sögunnar (frá því í mars 
1993 fram í febrúar 2009) sem 
tengjast áreynslulaust. Skraut-
leg fortíð Harðar Grímssonar, 
sjóslysið, hörmungarnar í kring-
um snjóflóðið í Súðavík, allt er 
þetta ansi magnað. Lýsingar á 
sjómennsku og störfum lögregl-
unnar eru enn fremur vel unnar 
og sannfærandi.

Síðustu hundrað síður bókar-
innar eða svo draga þó nokkuð 
úr slagkrafti hennar. Þar segir 
af ferðum Harðar á milli lands-
hluta og lýsingarnar á þeim 
(með bifreiðaveseni og bensín-
stöðvastoppum) verða hreinlega 
of langdregnar. Það breytir því 
samt ekki að aðdáendur Stefáns 
Mána munu fá allgott verð fyrir 
sinn snúð við lesturinn á Feigð.

Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

Niðurstaða: Röff, töff og spennandi 
saga, sem þó tapar allnokkru af 
slagkrafti sínum undir lokin.

Bölvun Harðar 
Grímssonar

Gítarleikarinn 
Kristinn Árnason 
heldur tónleika í 
Salnum í Kópavogi 
í kvöld klukkan 
19.00. Tónleikarn-
ir eru þeir fyrstu í 
tónleikaröð kenn-
ara Tónlistarskóla 
Kópavogs TKTK 
þennan veturinn. 
Á efnisskrá tón-
leikanna eru verk 
sem spanna fimm 
aldir. Elst eru verk 
eftir spænska endur-
reisnartónskáldið 
Alonso Mudarra en einnig eru 
verk eftir enska endurreisnar-
tónskáldið John Dowland. Einnig 
verður leikin barokk tónlist eftir 

Gaspar Sanz og J.S. 
Bach, útsetningar á 
þáttum úr ballettin-
um Þríhyrnda hatt-
inum eftir Manuel 
de Falla auk verka 
eftir Enrique Grana-
dos og Isaac Albeniz 
en spænskir staðir 
og stemningar birt-
ast ljóslifandi í verk-
um þeirra.

Tónleikar Krist-
ins taka um klukku-
stund en nemendur 
Tónlistarskóla Kópa-
vogs leika í anddyri 

Salarins frá kl. 18.30.
Aðgangur er ókeypis fyrir 

nemendur TK og aðstandendur. 
Almennt miðaverð er 1.000 kr.

Kristinn Árnason 
gítarleikari í Salnum

Bókabeitan heitir nýtt 
útgáfufélag sem hefur það 
að markmiði að gefa út 
afþreyingarefni fyrir stálp-
uð börn og unglinga. Fyrsta 
verkefnið er bókaflokkur-
inn Rökkurhæðir, en fyrstu 
tvær bækurnar í flokknum 
komu út nýverið. 

„Það er engin kennslufræði á 
bak við þessar 
bækur. Þetta á 
fyrst og fremst 
að vera afþrey-
ing,“ segir Birg-
itta Elín Hassell, 
höfundur bókar-
innar Rústirnar 
sem er nýkomin 
út í bóka flokknum 
Rökkurhæðir. 
Samstarfskona 
Birgittu, Marta 
Hlín Magnadótt-
ir, skrifaði bókina 
Óttulundur í sama 
flokki. Báðar komu 
bækurnar út 18. nóvember. 

Þær Birgitta og Marta standa 
að baki nýstofnaðri bókaútgáfu, 
Bókabeitunni, sem hefur það að 
markmiði að gefa út bækur fyrir 
stálpuð börn og unglinga. Báðar 
eru þær nýútskrifaðir meistarar 
í náms- og kennslufræðum með 
íslensku og íslenskukennslu sem 
sérgrein. 

Í námi sínu sáu þær að það 
skorti bókmenntir fyrir þennan 
aldurshóp. Þá tóku þær eftir að 
margir krakkar lesa ekki leng-

ur skáldsögur sér til ánægju, 
heldur lesa á sama hátt og 
landafræðibækurnar – fyrst 

og fremst 
til að ná 
úr þeim 
upplýsing-
um. „Við 
sáum að 
framboð 
fyrir ung-
linga er 
ekki mjög 
mikið. 
Þ a ð  er 
mikið af 
raunsæis-
bók-
menntum, 

sem er ætlað að kenna ungling-
um hitt og þetta um lífið, en 
ekki nógu mikið af skemmtilegu 
afþreyingar efni,“ segir Marta.

Hver bók í röðinni um Rökkur-
hæðir er sjálfstæð. Sögurnar 
dýpka þó hver aðra, þar sem sömu 
karakterunum bregður fyrir í bók-
unum.

Rústirnar, bók Birgittu, segir 
frá Önnu Þóru, 14 ára stelpu 
sem hefur lítinn tíma til að sinna 
heimanámi. Hún grípur því fegins 
hendi þegar undarleg stúlka býðst 
til að sjá um allt heimanám gegn 
samningi sem er ekki eins einfald-
ur og hann virðist í fyrstu. Óttu-
lundur, bók Mörtu, fjallar um hina 
15 ára Vigdísi, sem dvelur oft hjá 
ömmu sinni í Óttulundi. Undanfar-
ið finnst henni að eitthvað skrítið 
sé þar á sveimi, eins og eitthvað í 
húsinu vilji henni illt.

Næsta bók í flokknum er 
væntan leg í apríl árið 2012 og 
heitir hún Rökkurhæðir: Kristófer. 
Hana skrifa þær Birgitta og Marta 
saman og eru langt á veg komnar. 
Fleiri sögur eru í smíðum, en 
þær sjá fyrir sér að í heild verði 
bækurnar í flokknum í kringum 
tíu. holmfridur@frettabladid.is

Fannst vanta bækur fyrir 
stálpuð börn og unglinga

 

KONURNAR AÐ BAKI RÖKKURHÆÐUM Þær Marta Hlín Magnadóttir og Birgitta Elín Hassell skrifuðu hvor sína bókina í 
bókaflokknum um Rökkurhæðir. Næsta bók er komin langt á veg, en hana skrifa þær saman. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Verðlaunaverkið Elsku barn, 
eftir breska leikskáldið Dennis 
Kelly, snýr aftur á fjalir Nýja 
sviðsins í Borgarleikhúsinu 
annað kvöld. Verkið verður sýnt 
í nóvember og desember. Leik-
stjóri er Jón Páll Eyjólfsson en 
sex leikarar taka þátt í sýning-
unni, þau Unnur Ösp Stefáns-
dóttir, Halldóra Geirharðsdóttir, 
Benedikt Erlingsson, Hall-
grímur Ólafsson, Nína Dögg 
Filippus dóttir og Valur Freyr 
Gíslason. 

Elsku barn var einn helsti 
sigur vegari Grímunnar síðast-
liðið vor, hlaut alls sjö tilnefn-
ingar, meðal annars sem sýn-
ing ársins. Þá var Unnur Ösp 
Stefáns dóttir valin leikkona árs-
ins í aðalhlutverki fyrir túlkun 
sína á móðurinni ungu.

Elsku barn 
aftur á svið
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KRISTINN 
ÁRNASON

GUÐJÓN KETILSSON  listamaður ræðir annað kvöld við gesti Hafnarborgar 
um verk sín á sýningunni Samræmi sem stendur yfir í safninu um þessar mundir. 
Listamannsspjallið hefst klukkan átta.

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS MORGAN tonight
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og KIA á Íslandi.

 

 
 

Mercedes-Benz E 240 

Verð áður 4.790.000 kr.

4MATIC/TILBOÐSBÍLL

árg. 2005, ekinn 64 þús. km.
2400cc, bensín, sjálfsk.  

Verð nú 3.990.000 kr.

 

 
 

Mitsubishi Pajero 4x4
árg. 2007, ekinn 147 þús. km.
2900cc, dísil, sjálfsk.  

Verð 5.190.000 kr.

Nissan Patrol 4x4 Elegance útf./Leður

árg. 2007, ekinn 80 þús. km.
3000cc, dísil, sjálfsk. 

Verð 4.590.000 kr.

Hyundai Tuscon 4x4
árg. 2008, ekinn 93 þús. km.
2656cc, bensín, sjálfsk. 

Verð 2.390.000 kr.

Nissan Note
árg. 2006, ekinn 26 þús. km.
1600, bensín, sjálfsk. 

Verð 1.850.000 kr.

Mercedes-Benz ML 500
árg. 2006, ekinn 130 þús. km.
5000cc, bensín, sjálfsk. 

Verð 4.990.000 kr.

Peugeot 307
árg. 2006, ekinn 57 þús. km.
1400cc, bensín, beinsk. 

Verð 1.290.000 kr.

Mazda Tribute 4x4

Verð áður 5.690.000 kr.

Verð áður 1.590.000 kr.

árg. 2006, ekinn 67 þús. km.
3000cc, bensín, sjálfsk. 

Verð 1.990.000 kr.

TILBOÐSBÍLL

TILBOÐSBÍLL

 

 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 23. nóvember 

➜ Tónleikar

17.30 Jónas Ingimundarson fær til 
sín einsöngvarann Viðar Gunnarsson og 
saman flytja þeir íslenskar söngperlur í 
tónleikaröðinni Íslenskt? Já takk í Saln-
um í Kópavogi. Miðaverð er kr. 1.500.
19.00 Kristinn Árnason gítarleikari 
heldur einleikstónleika í Salnum í 
Kópavogi. Aðgangseyrir er kr. 1.000 en 
ókeypis fyrir nemendur Tónlistarskóla 
Kópavogs og aðstandendur.
20.00 Hamrahlíðarkórinn heldur 
tónleika í Kristskirkju í Landakoti. Kórinn 
flytur verk eftir íslensku tónskáldin Þor-
kel Sigurbjörnsson og Huga Guðmunds-
son. Kór Menntaskólans við Hamrahlíð 
syngur í nokkrum verkum. Aðgangur er 
ókeypis. 
21.00 Kvartett píanóleikarans Ástvaldar 
Traustasonar kemur fram á tónleikum 
tónleikaraðar Jazzklúbbsins Múlans. 
Á efniskránni eru sálmar úr íslensku 
sálmabókinni. Tónleikarnir fara fram í 
Norræna húsinu. Aðgangangseyrir er 
kr. 1.500. 
21.00 Blúsharmónían spilar taktfasta 
tóna á Café Rosenberg. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000.

22.30 Freddie Mercury heiðurs-
tónleikar fara fram í Silfurbergi í Hörpu. 
Söngvarar eru Eiríkur Hauksson, Friðrik 
Ómar, Magni Ásgeirsson, Eyþór Ingi 
Gunnlaugsson, Matthías Matthíasson og 
Hulda Björk Garðarsdóttir. Miðaverð er 
kr. 6.400.

➜ Fundir
20.00 ReykjavíkurAkademían og Sagn-
fræðingafélagið efna til umræðufundar 
í ReykjavíkurAkademíunni, Hringbraut 
121. Fundurinn ber yfirskriftina Íslensk 
vinstri róttækni: Hugsjónabarátta eða 
landráð?
20.00 Rannsóknarkvöld Félags 
íslenskra fræða fer fram í húsi Sögu-
félagsins að Fischersundi 3, miðviku-
daginn 23. nóvember nk. kl. 20.00. 
Viðar Pálsson fjallar um veislur og gjafir 
íslenskra höfðingja á miðöldum. Allir 
velkomnir. 

➜ Fyrirlestrar
12.15 Guðrún Kvaran stofustjóri orð-
fræðisviðs heldur erindið Orðabókar-
handrit Jóns úr Grunnavík og sögulegar 
orðfræðirannsóknir. Þetta er liður í 
erindaröð um handrit úr safni Árna 
Magnússonar sem fer fram í bókasal 
Þjóðmenningarhússins við Hverfisgötu.

➜ Málþing
12.25 Alþjóðlegur jafnréttisskóli 
og Alþjóðamálastofnun standa fyrir 
málþinginu Gendering the Armed 
Forces sem fer fram á ensku í stofu 
101 í Odda. Lotta Öhman, kafteinn í 
sænska hernum og sérfræðingur í jafn-
réttismálum, ræðir um reynslu sænska 
hersins af að samþætta kynjasjónarmið 
inn í aðgerðir hersins. Íslenskir sér-
fræðingar fjalla frekar um þessi mál í 
pallborðsumræðum. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
20.00 Raftónar verða leiknir á Barböru 
af Bypass, Gaston Lagaffe, Jonfri og 
TechSoul.
22.00 Dj Silla Glömmi þeytir skífum á 
Bakkusi.
22.00 B. G. Baarregaard spilar hressa 
tóna á Kaffibarnum.
22.00 Dj Dans Hans stjórnar tónlistinni 
á Faktorý. Hin vikulega Pöbb-spurninga-
keppni hefst kl. 20.00. Veglegir 
vinningar.

➜ Leiklist
20.30 Leiklestrarröðin Salon hefst 
í Tjarnarbíói með lestri á verkinu 
Knives in Hens eftir David Harrower. 
Álfrún Örnólfs-
dóttir les verkið 
á ensku ásamt 
öðrum leikurum. 
Aðgangseyrir er 
kr. 1.500. 

Upplýsingar um 
viðburði sendist á 
hvar@frettabla-
did.is.

Fernir tónleikar til heiðurs 
Freddie Mercury, söngv-
ara Queen, verða haldnir 
í Hörpu í kvöld og annað 
kvöld. Friðrik Ómar segist 
vera í hörkuformi.

Í dag eru tuttugu ár liðin síðan 
Freddie Mercury, söngvari bresku 
hljómsveitarinnar Queen og einn 
besti rokksöngvari sögunnar, lést 
úr alnæmi. Af því tilefni ætla þau 
Friðrik Ómar, Magni Ásgeirs-
son, Eiríkur Hauksson, Matthías 
Matthíasson, Eyþór Ingi Gunn-
laugsson og Hulda Björk Garðars-
dóttir að heiðra söngvarann með 
fernum tónleikum í Silfurbergi í 
Hörpunni í kvöld og annað kvöld. 

Fyrstu tónleikarnir voru reyndar 
í Hofi á Akureyri síðastliðið föstu-
dagskvöld og gengu þeir vel.

Svo skemmtilega vill til að Frost-
rósaæfing verður í Hörpunni á 
sama tíma og Mercury-tónleikarnir 
en Friðrik Ómar er einmitt fullgild-
ur Frostrósameðlimur. „Ég þarf 
að taka nokkur lög á milli laga í 
Freddie-sýningunni. Ég fer og syng 
Heims um ból á milli,“ segir Frið-
rik Ómar og segist ekkert þurfa 
á hvíldinni að halda á milli Merc-
ury-laganna, enda skiptast alls sex 
söngvarar á að syngja lögin hans 
„Þetta er bara gaman. Ég er alveg 
stálsleginn.“

Friðrik Ómar syngur á þrjátíu 
tónleikum með Frostrósum og hefst 
tónleikaferðin í Færeyjum strax á 
föstudaginn. Þar verða fernir tón-

leikar í Norðurlandahúsinu og er 
uppselt á þá alla. Vinur hans Jógv-
an syngur einmitt með Frostrósun-
um í fyrsta skipti í Færeyjum en 
hann og Friðrik Ómar gáfu nýlega 
út barnaplötu þar sem þeir syngja 
íslensk og færeysk barnalög. Síð-
asta plata þeirra, Vinalög, hefur 
selst í tæpum tíu þúsund eintökum. 
„Við eigum eftir að árita nokkrar 
plötur í Færeyjum og kynna hana 
þar. Þessi plata fór strax mjög vel 
af stað og hún mun ekki gefa hinni 
neitt eftir.“

Eftir áramót fer Friðrik Ómar 
aftur til Svíþjóðar þar sem hann 
hefur búið undanfarin misseri 
og skömmu síðar tekur við fimm 
vikna ferðalag til Asíu þar sem 
hann hleður batteríin fyrir næstu 
tónlistar lotu. freyr@frettabladid.is

Syngur Heims um ból á 
miðjum Mercury-tónleikum

TIL HEIÐURS MERCURY Friðrik Ómar og félagar ætla að syngja til heiðurs Freddie Mercury í Hörpunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Hlýir ullarsokkar. 2 pör í pakka. Litir: Svartir, 
bleikir, khaki. Stærðir: 36 - 45.

Vetarhúfa. Dömu- og herrastærðir. Hlýir vetrarhanskar úr leðri. Góðri öndunareiginleikar. 
Dömustærðir. 

Hlýir vetarhanskar úr vindheldu shofshell-efni. 
Dömu- og herrastærðir.

Vetrarhúfa. Litir: Hvít, svört. 
Dömustærðir. Verð: 1.990. 
Vettlingar með hlýju fóðri.  
Dömustærðir. Verð: 2.190.

Vetarhúfa. Litir: Bleik, blá, græn. 
Barnastærðir.

Hólkur úr hlýju flísefni. Nýtist sem húfa eða trefill.  
Barnastærðir.

Mjúkir og hlýir vetrarhanskar með góri öndun. 
Stærðir: 5 - 12 ára.

Eyrnaband úr mjúku og hlýju flís-efni. 
Dömu- og herrastærðir.
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folk@frettabladid.is

Þorsteinn Baldvinsson er 
18 ára trommari sem byrj-
aði að gera myndbönd sér 
til skemmtunar, en er núna 
kominn í vinnu hjá Youtube. 
Allt að hundrað þúsund 
manns horfa á myndböndin 
sem hann setur á netið. 

„Já, ég fæ í rauninni borgað fyrir 
að setja inn myndbönd á Youtube,“ 
segir Þorsteinn Baldvinsson, 18 
ára trommari og menntaskólanemi. 

Margt hefur gerst á ótrúlega 
skömmum tíma í lífi hans síðan 
hann tók upp myndband af sjálf-
um sér að tromma og deildi á You-
tube á afmælisdaginn sinn í mars 
síðast liðnum. „Þetta var þegar 
Charlie Sheen fór í viðtal sem 
var síðan gert að lagi. Ég gerði 

„drumcover“ af laginu og setti 
inn, án þess að vona beinlínis að 
eitthvað gerðist. Svo byrjaði fólk 
að deila myndbandinu á Facebook 
og Twitter og allt í einu voru meira 
en hundrað þúsund manns búnir að 
horfa á það.“ Þorsteinn bjó sér til 
síðu á Youtube og fékk strax fjölda 
áskrifenda. 

Boltinn fór þó að rúlla fyrir 
alvöru þegar hann tók þátt í stiklu-
keppni, með vini sínum, sem tengd-
ist þáttunum Jake og Amir. Þætt-
irnir voru í miklu uppáhaldi hjá 
Þorsteini og þegar hann vann að 
gerð stiklunnar sá hann tæki-
færi til að búa til tónlist úr sam-
tölunum í þáttunum. Eitt kvöldið 
bjó hann til tónlistarmyndband 
úr einu atriðanna og þá var ekki 
aftur snúið. „Ég sendi Jake og 
Amir myndbandið og þeir voru svo 
ánægðir með það að þeir dreifðu 
því út um allt. Núna er þetta bara 
orðið frekar stórt og ég er farinn 

að vinna með College Humor, sem 
þeir vinna fyrir, að því að gera 
þessi myndbönd,“ segir Þorsteinn 
sem bjóst ekki við því fyrir tveim-
ur mánuðum að hann myndi kynn-
ast stjörnum uppáhaldsþáttanna 
sinna. 

College Humor er ein vinsælasta 
grínsíða Bandaríkjanna og mynd-
bönd Þorsteins vöktu fljótt mikla 
athygli, en tugþúsundir horfa á öll 
myndbönd sem hann gerir. For-
svarsmenn Youtube höfðu svo 
veður af vinsældum Þorsteins og 
fengu hann í samstarf við sig. Vest-
anhafs hefur orðið til nýr flokkur 
frægra með tilkomu Youtube, en 
þar er fjöldi fólks í vinnu hjá síð-
unni við að búa til myndbönd sem 
fá mikið áhorf. Þorsteinn er fyrsti 
Íslendingurinn til að landa slíkum 
samningi og þykir honum þetta 
enn frekar óraunverulegt, enda 
segist hann ekki hafa dreymt um 
frægð og frama. „Ég er kominn 
með átta þúsund áskrifendur á síð-
una síðan í september sem er bara 
frekar fáránlegt. Mig hefur aldrei 
dreymt sérstaklega um frægð, en 
mig hefur alltaf langað til að gera 
tónlist og hef verið að gera það 
nánast alla ævi. Svo þegar ég átt-
aði mig á möguleikum Youtube 
fannst mér fullkomið að geta bara 
sett hvað sem er þarna inn.“ 

Þorsteinn hyggst halda áfram 
að gera myndböndin og sjá hvað 
það leiðir af sér. Hann viðurkenn-
ir að mögulega gæti velgengnin á 
inter netinu verið stökkpallur fyrir 
önnur verkefni, en nú þegar hefur 
honum boðist að semja auglýsinga-
lag fyrir tæknifyrirtæki í Banda-
ríkjunum.  Þorsteinn á augljóslega 
framtíðina fyrir sér og ætlar að 
halda áfram að leggja áherslu á 
tónlist. „Ég er í Tónlistarskólanum 
á Akureyri og reyni að koma mér 
í flest sem tengist tónlist. Þegar 
ég útskrifast úr MA langar mig að 
fara í tónlistarháskóla í Boston. En 
núna finnst mér geðveikt að geta 
unnið fyrir mér með þessu og ég 
ætla að halda áfram eins lengi og 
ég get.“ 

Ég er kominn með 
átta þúsund áskrif-

endur á síðuna síðan í sept-
ember sem er bara fáránlegt.

Leikkonan Carey Mulligan varð 
himinlifandi þegar hún fékk tæki-
færi til að vinna með Leonardo 
DiCaprio í myndinni The Great 
Gatsby. Mulligan leikur Daisy 
Buchanan í myndinni, sem Baz 
Luhrmann leikstýrir eftir sígildri 
skáldsögu F. Scott Fitzgerald. 
DiCaprio leikur Jay Gatsby. 
„Leonardo er einn af bestu leik-
urum í heimi. Þegar ég gekk út úr 
áheyrnarprufunum trúði ég því 
ekki að ég hefði verið að leika á 
móti honum,“ sagði Mulligan. „Ég 
hef unnið með frábæru fólki en 
vinir mínir tapa sér yfir því að ég 
sé að vinna með honum.“

Ánægð með 
DiCaprio

SÁTT Carey Mulligan er ánægð með að 
leika á móti Leonardo DiCaprio.

Martin Scorsese hefur verið ráð-
inn leikstjóri glæpamyndarinn-
ar The Snowman sem Working 
Title Films framleiðir. Myndin er 
byggð á glæpasögu Jo Nesbö og 
fjallar um baráttu norska rann-
sóknarlögreglumannsins Harry 
Hole við að klófesta morðingja 
sem er kallaður Snjómaðurinn. 
Ef myndinni gengur vel vestan-
hafs er líklegt að fleiri myndir 
byggðar á sögum Nesbö verði 
framleiddar, en hann hefur 
samið átta glæpasögur með Hole 
sem aðalpersónu. Stutt er síðan 
norska myndin Headhunters var 
frumsýnd, en hún er gerð eftir 
skáldsögu Nesbö.

Mynd byggð 
á bók Nesbö

Ungur trommari í vinnu hjá Youtube

SLÓ Í GEGN Á NETINU Finna má myndbönd Þorsteins á Youtube með því að leita að 
Stony‘s World og SteffComedy. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS
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Kristjana Stefánsdóttir og Svav-
ar Knútur hafa gefið út plötuna 
Glæður. Þar eru fjórtán hug-
ljúf lög, þar af þrjú frumsamin. 
Platan varð til upp úr samstarfi 
þessa músíkalska pars, sem 
hefur undanfarin ár haldið fjölda 
dúettatónleika við sívaxandi vin-
sældir. Á meðal laga á plötunni 
eru Við gengum tvö, Enn syngur 
vornóttin, One of Us með ABBA 
og Boat on the River. Glæður var 
hljóðrituð á einu kvöldi í Stúd-
íó Sýrlandi með völdum hópi 
áheyrenda. Valdimar Kolbeinn 
Sigurjónsson, Daði Birgisson og 
Taylor Sels-
back spiluðu 
inn á plöt-
una.

Músíkalskt 
par gefur út

Myndband söngkonunn-
ar Rihönnu við lagið 
We Found Love hefur 
verið bannað þangað 
til eftir klukkan 22 í 
Frakklandi. Ástæð-
an er sú að ástarsen-
ur í myndbandinu 
þykja of tvíræð-
ar og grófar. Í 
myndbandinu leik-
ur Rihanna á móti 
fyrirsætunni Dud-
ley O‘Shaughnessy 
og er söngkonan svo 
stolt af mynd-
bandinu að 
hún skrif-
aði eftir-
farandi 
á Twitt-
er sam-
skiptavef-
inn. „Ég 
hef aldrei 
gert 
mynd-
band á 
borð 
við 
þetta. 
Það 
fjallar 
um ástina 
og hvernig 
ástin getur 
verið eins og 

eiturlyf. Maður sér bæði góðu 
og slæmu áhrifin sem 

ástin hefur á mann.“
Fjölmiðlar í Banda-

ríkjunum vilja meina 
að myndbandið sé 
uppgjör Rihönnu við 
ofbeldisfullt sam-
band hennar og 
Chris Brown á síð-

asta ári. 
Yfirvöld í Frakk-

landi eru ekki þau einu 
sem láta myndband-
ið fara fyrir brjóstið á 

sér en bóndi á Írlandi 
stöðvaði tökur á mynd-
bandinu á jörð sinni 
þegar hann sá hversu 
fáklædd Rihanna 

var. 

Myndbandið ekki 
við barna hæfi

BÖNNUÐ Á 
DAGINN Mynd-
bandið við lagið 
We Found Love 
með Rihönnu er 

bannað á daginn 
í Frakklandi því 
ástarsenurnar þykja 
ekki við barnahæfi.

NORDICPHOTOS/GETTY

ÁR FYLLIR UNGSTIRNIÐ MILEY CYRUS  í dag en aðdáendur geta næst 
séð leik- og söngkonuna á hvíta tjaldinu í myndinni LOL sem kemur út á næsta ári. 
Cyrus leikur þar með þeim Demi Moore og Ashley Greene.

NÝ PLATA 
Söngkonan 

Kristjana 
Stefánsdóttir 

hefur gefið 
út plötu með 
Svavari Knúti.
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TÓTEM ehf
Puma á

   Íslandi

VETRARSKÓR
LOÐFÓÐRAÐIR

VIÐ HÖFUM VETRARVÆTT GÖTUSKÓNA OKKAR
LOÐNIR OG HLÝIR

Tatau Mid WTR
352622 02

Herrastærðir: 42-46
Verð: 19.990 kr.

First Round Fur Jr
352379 01

Barnastærðir: 32-39
Verð: 11.990 kr.

 Corsica Mid L Fur
352791 01

Dömustærðir: 36-41
Verð: 19.990 kr.

Benecio Mid Fur
352385 01

Herrastærðir: 41-46
Verð: 18.990 kr.

Puma Mid L Winter Jr
349912 01/02

Barnastærðir: 32-39
Verð: 11.990 kr.

Puma Mid L Winter
349910 05

Herrastærðir: 41-46
Verð: 19.990 kr.

Puma Mid Vulc WTR V Kids
352107 01

Barnastærðir: 19-27
Verð: 9.990 kr.

Alpasport á Egilsstöðum
Axel Ó í Vestmannaeyjum

Blómsturvellir á Hellissandi
Borgarsport í Borgarnesi

Fjarðasport í Neskaupstað
Fjölsport í Hafnarfirði
Hafnarbúðin á Ísafirði

Heimahornið í Stykkishólmi
K-Sport í Keflavík
Ozone á Akranesi

Siglósport á Siglufirði
Skagfirðingabúð á Sauðárkróki

Skór.is í Reykjavík
Sportbær á Selfossi
Sportver á Akureyri

Sport-X á Höfn í Hornafirði
Tákn á Húsavík

Toppmenn og sport á Akureyri
Útilíf á höfuðborgarsvæðinu

Veiðiflugan á Reyðarfirði

ÞÚ FÆRÐ LOÐFÓÐRAÐA
PUMA-SKÓ UM ALLT LAND
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VERTU FASTAGESTUR!
Ódýrara í bíó með aðgangskortum!

MIÐVIKUDAGUR: 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

Valur var eitt sinn kenndur 
við hljómsveitina Butter-
cup, en sendir frá sér fyrstu 
sólóplötuna á næstunni. 
Valur segir rólega stemn-
ingu á plötunni.

„Ég er að vinna með svo mikl-
um snillingum þannig að það er 
ekkert víst að þetta klikki,“ segir 
tónlistarmaðurinn Valur Heiðar 
Sævars son.

Um mánaðamótin kemur út 
fyrsta sólóplata Vals og hefur 
hún fengið nafnið Íslenska konan. 
Valur hefur oft verið kenndur 
við hljómsveit sína Buttercup, 
sem naut mikilla vinsælda þegar 

íslenska sveitaballapoppið var 
hvað mest áberandi í kringum 
aldamót. Nú vendir hann kvæði 
sínu í kross, en tónlistin á sóló-
plötunni á lítið skylt við fjörugt 
sveitaballapoppið. 

„Já, þetta er allt öðruvísi fíl-
ingur. Það er rólegheita-rauðvíns-
stemning yfir þessari plötu – allt í 
frekar rólegu tempói. Þetta er allt 
önnur pæling.“

Myndi tónlistin ekki ganga í 
Njálsbúð?

„Nei, ég held ég geti fullyrt 
það. Ekki nema þá kannski fyrir 
gamla fólkið,“ segir Valur í létt-
um dúr.

Sagan á bak við titil plötunn-
ar hefst í jarðarför ömmu Vals, 
þar sem hann flutti einmitt lagið 

Íslenska konan. „Í kjölfarið fór ég 
að hugleiða þetta og fékk þá hug-
mynd að búa til smá þemaplötu 
um þetta yrkisefni. Það tvinn-
ast allt inn í þetta, hvernig upp-
lifun mín af íslensku konunni 
hefur verið. Það er ýmislegt sem 
gerist. Það fylgir henni bæði ljós 
og myrkur. En aðallega ljós, sem 
betur fer.“

Valur hefur eytt ári í gerð plöt-
unnar sem átti upphaflega að vera 
einfaldari en raunin varð. „Það 
fór að hlaðast utan um hana,“ 
segir Valur. „Þetta er miklu 
stærri og flottari plata en ég lagði 
upp með. Sum lög fengu meiri 
dýpt en ég hélt að væri mögulegt. 
Það kom einhver andi yfir menn.“

 atlifannar@frettabladid.is 

Syngur um íslensku kon-
una á fyrstu sólóplötunni

ÍSLENSKA KONAN Valur fékk hugmyndina að plötunni eftir að hann söng í jarðarför ömmu sinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tónlist  ★★★★

Nology
Nolo

Forneskjulegt 
framtíðarpopp
Dúettinn Nolo er skipaður þeim Ívari Björns-
syni og Jóni Gabríel Lorange. Þeir hafa 
starfað saman síðan um mitt ár 2009 og vöktu fyrst athygli fyrir smáskífur 
sem þeir settu inn á Gogoyoko og svo fyrir skemmtilega frammistöðu á tón-
leikum. Í byrjun árs 2010 kom frá þeim 8 laga EP-plata, en Nology er fyrsta 
Nolo-platan í fullri lengd.

Tónlist Nolo var frá upphafi sér á báti. Hljómurinn þeirra er sérstakur - 
eiginlega forneskjulega framtíðarlegur. Hann einkennist af gamaldags synta-
hljómi, trommuheilatöktum og gítarleik.  Lagasmíðarnar eru skemmtilegar, 
melódískar og grípandi og oft með einföldum og stuðvekjandi takti undir. 
Svo hafa drengirnir líka flottar söngraddir.

Nology var tekin upp í hljóðveri undir stjórn Svavars Péturs Eysteins-
sonar og Loga Höskuldssonar, en ekki heima í herbergi eins og fyrri platan. 
Hljómurinn er þess vegna betri, en sem betur fer eru öll Nolo-einkennin 
samt enn til staðar.

Nology er ein af skemmtilegustu plötum ársins. Hún er fjórtán laga og 
lögin eru hvert öðru flottara, en mín uppáhaldslög eru samt Polka, Put on 
a Face Boy, Taxi og hið óviðjafnanlega Bus Seats, með textanum um sætin í 
strætó sem þeir Nolo-menn bera mikla umhyggju fyrir.

Á heildina litið er þetta frábær plata frá einstakri hljómsveit. Forneskjulegt 
framtíðarpopp í hæsta gæðaflokki.

Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Fyrsta Nolo-platan í fullri lengd stendur undir öllum vænting-
unum sem til hennar voru gerðar.

Aðdáendur Quarashi geta nú 
keypt lokatónleika sveitarinnar 
sem voru haldnir á Nasa í sumar. 
Tónleikaplatan er aðeins gefin út 
stafrænt og fæst einungis á Tón-
list.is. Einnig fá þeir sem kaupa 
Anthology-safnpakka Quarashi 
tónleikaplötuna frítt í kaupbæti. 
Aukalögin tvö, Shady Lives og An 
Abductee, sem eru ekki í pakkan-
um, fylgja einnig með í kaupbæti. 
Þetta verður allra síðasta útgáfa 
Quarashi en bæði Steini og Tiny 
eru langt komnir með fyrstu sóló-
plötur sínar. Tónleikaupptaka af 
laginu Pro fer í útvarpsspilun í 
vikunni. Einnig er hægt að heyra 
lagið á Fésbókarsíðu Quarashi. 

Plata með 
tónleikum

NÝ PLATA Quarashi hefur gefið út nýja 
plötu með tónleikunum á Nasa í sumar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

IMMORTALS 3D KL. 6 - 8 - 10 12 
BAKKA-BALDUR KL. 6 L 
TOWER HEIST KL. 8 - 10 12

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

FRÁ FRAMLEIÐENDUM 300

“SJÓNRÆN VEISLA MEÐ SKEMMTILEGU OFBELDI 
OG GRJÓTHÖRÐUM TÖFFARASKAP.”

T.V., KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ & HEYRT

IMMORTALS 3D 8 og 10.15(POWER)

ELÍAS 6

TOWER HEIST 8 og 10.15

BORGRÍKI 6, 8 og 10

TINNI 3D 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

POWERSÝNING

KL. 10.15
 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

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
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Tvær bíóferðir á mánuði á kr. 500 - frítt í VIP - kynntu þér málið

ÁLFABAKKA

12

12

12

L

L

V I P

KRINGLUNNI

7

EGILSHÖLL

12

7

7

L

L

L

16

12

12

L

L

7

12

L

16

AKUREYRI

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  kl. 8 - 10:30
THE THREE MUSKETEERS kl. 10:20
THE SKIN I LIVE IN kl. 8 

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

12

12
KEFLAVÍK

16

TWILIGHT : BREAKING DAWN PART 1 kl. 8 2D
IMMORTALS kl. 10:30 2D
WHAT’S YOUR NUMBER kl. 8 - 10:20 2D

TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
TWILIGHT : BREAKING DAWN VIP kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
TOWER HEIST kl. 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
JOHNNY ENGLISH REBORN kl. 5:50 2D

SATYAGRAHA Ópera Endurflutt kl. 6
TWILIGHT : BREAKING DAWN kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
THE IDES OF MARCH kl. 8 - 10:30 2D
THE INBETWEENERS kl. 10:20 2D
THE HELP kl. 5:20 2D



Við Fellsmúla - ReykjavíkÚTILÝSING

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

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

5W - garðsett 3 stk. m/spenni

1W - garðsett 3 stk. m/spenni

12V

12V

12V
LED

LED

ÚTILJÓS

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

Litir: króm og hvítt

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt , , gg

3.9953.995

3.9953.995 3.9953.995

1.9951.995

1.9951.995 1.9951.995

1.9951.995

V6.9956.995
D 5.9955.995

V2.9952.995

2.9952.995

V3.5903.590D7.7957.795
7.9957.995

7.9957.995

með sparperu 28Wparperu 28Wmeð sparp
4.4954.495 með sparperu 16W16Wmeð sparperumeð sparperu 16Wmeð sparperu

3.7953.795

með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wð 6W
3.3953.395

3.2953.295

ðsett 3 stk. m/spen garð m/spenðsett 3 stk- garððsett 3 stkð

9.9959.995

arðsett 3 stk. m/spennga

8.9958.995

8.9958.995

3.2953.295
með sparperu 28Wmeð sparperu 28Wð
4.2954.295

3.9953.995 3.9953.995

3.5953.5953.5953.595 3.5953.5953.5953.595

3.9953.995

4.7954.795 4.9954.995 4.9954.995 5.9955.995

5.9955.995

5.9955.995

5.9955.995

5.9955.995

995995
995995 995995

995995

INNFELLD LED LJÓS Í PALLA, VEGGI OG LOFT 

ÚTILJÓS, LÝSA UPP OG NIÐUR

ÚTILJÓS, LÝSA UPP OG NIÐUR

ÚTI OG INNILJÓS ÚTILJÓS

G9 25W

LÝSA UPP OG NIÐUR

NIÐURGRAFIN LJÓS, LED OG 12V ÚTIKASTARAR, LED OG 12V INNFELLD LED LJÓS Í VEGGI OG PALLA

INNFELLD LJÓS Í VEGGI OG LOFT

ÚTILJÓSÚTILJÓS

ÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓSÚTILJÓS
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sport@frettabladid.is

ÍSLENDINGARNIR ÞRÍR  í Sundsvall skoruðu saman 60 stig í fimm stiga útisigri liðsins í Íslendingaslag á móti 
Jämtland Basket, 93-88, í sænsku úrvalsdeildinni í körfubolta í gærkvöldi. Pavel Ermolinskij var með 23 stig, 8 fráköst 

og 7 stoðsendingar, Jakob Örn Sigurðarson var með 23 stig og 6 stoðsendingar og Hlynur Bæringsson var með 14 stig 
og 10 fráköst. Brynjar Þór Björnsson skoraði 6 stig fyrir Jämtland.

FÓTBOLTI Mest spennandi leikur 
kvöldsins í Meistaradeildinni 
verður ekki í Mílanó þar sem 
stórliðin AC Milan og Barcelona 
mætast heldur í Leverkusen þar 
sem Chelsea og Bayer Leverkusen 
geta bæði tryggt sér sæti í 16 
liða úrslitunum. AC Milan og 
Barcelona hafa þegar tryggt sér 
sæti í 16 liða úrslitunum en spila 
um sigurinn í riðlinum í kvöld. 
Barcelona tryggir sér sigur í 
riðlinum með sigri en vinni AC 
Milan munu úrslitin ekki ráðast 
fyrr en í lokaumferðinni. Arsenal 
og spútniklið APOEL Nicosia fara 
líka áfram með sigri í kvöld. 

Michael Ballack getur haldið 
upp á stór tímamót á ferli sínum 
með því að vinna sína gömlu 
félaga í Chelsea og koma Bayer 
Leverkusen áfram í 16 liða úrslitin. 
Ballack leikur sinn hundraðasta 
Evrópuleik á BayArena í kvöld. 
Bæði lið komast áfram með sigri 
þrátt fyrir að Chelsea hafi tveimur 
stigum meira. Valencia er stigi á 
eftir Leverkusen og verður enn 
með í baráttunni verði úrslit 
kvöldsins liðinu hagstæð. 

„Þetta eru sérstakar og 
skemmtilegar kringumstæður 
og ég hlakka mikið til að mæta 
mínum gömlu félögum. Við í 

Leverkusen höfum beðið lengi 
eftir að fá topplið eins og Chelsea 
í heimsókn á völlinn okkar,“ sagði 
Michael Ballack, en Leverkusen 
hefur unnið báða heimaleiki sína 
í Meistaradeildinni.

Chelsea hefur aðeins unnið einn 
af síðustu fimm leikjum sínum í 
deild og Meistaradeild og varnar-
leikur liðsins hefur verið gagn-
rýndur harðlega.  „Það er vissu-
lega áhyggjuefni hvað við erum 
að fá á okkur mörg mörk. Við 
þurfum að vera skipulagðari í 
okkar leik. Það sem skiptir öllu 
er að komast aftur á sigurbraut 
og þess vegna er þetta risastór 
leikur fyrir okkur,“ sagði Andre 
Villas-Boas, stjóri Chelsea, sem er 
undir mikilli pressu eftir þrjú töp 
í síðustu fjórum deildarleikjum. 

Arsenal, sem getur tryggt sér 
sigur í riðlinum og sæti í 16 liða 
úrslitum eins og Chelsea, tekur á 
móti Borussia Dortmund á heima-

velli. „Leikurinn í London er eins 
og úrslitaleikur fyrir okkur. Við 
munum gefa allt í hann,“ sagði 
Kevin Grosskreutz, miðjumað-
ur Dortmund, en þýska liðið er 
fjórum stigum á eftir Arsenal og 
þremur stigum á eftir Marseille 
sem er í öðru sæti og kemst áfram 
með sigri á Olympiakos og hag-
stæðum úrslitum á  Emir-
ates. „Það er næstum því ekk-
ert betra en að vinna gott lið. Við 
þurfum að gera það aftur á móti 
Arsenal þó að það lið spili öðruvísi 
en Bayern,“ sagði Jürgen Klopp, 
þjálfari Dortmund, eftir sigurinn 
glæsilega á Bayern München um 
síðustu helgi. 

Robin van Persie og Arsenal-
liðið hafa verið í miklum ham 
undanfarið. Theo Walcott hrósaði 
Hollendingnum. „Robin er einn 
af bestu framherjum heims, hann 
er frábær leiðtogi og við elskum 
að spila saman,“ sagði Theo Wal-
cott, en van Persie hefur skorað 35 
mörk á árinu, þar af 10 í síðustu 7 
leikjum. „Það gera sér allir grein 
fyrir því að þetta er stórt kvöld 
fyrir okkur,“ sagði Arsene Wen-
ger, stjóri Arsenal, en hann getur 
þá stýrt Arsenal inn í útslátt-
arkeppni Meistaradeildarinnar 
tólfta árið í röð. - óój

Chelsea og Arsenal geta bæði tryggt sér sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í kvöld:

Spilla þýsku liðin fyrir Lundúnaliðunum?

MICHAEL BALLACK Leikur sinn 100. Evr-
ópuleik á móti sínum gömlu félögum. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Leikir kvöldsins
E-riðill (Stig í riðlinum)
Bayer (6)-Chelsea (8) S2 Sport 4 
Valencia (5)-Genk (2)
F-riðill
Arsenal (8)-Dortm. (4) S2 Sport 3
Marseille (7)-Olympiakos (3)
G-riðill
Zenit (7)- APOEL (8)  S2 Sport 17.00
Shakhtar (2)-Porto (4)  
H-riðill
AC Milan(8)-Barcelona (10) S2 Sport
BATE (2)-Plzen (1)

Iceland Express kvenna
KR-Njarðvík  73-84 (38-45)
Stig KR: Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 23, Erica 
Prosser 20, Helga Einarsdóttir 13 (10 frák.), 
Bryndís Guðmundsdóttir 10 (8 frák./6 stoðs.), 
Margrét Kara Sturludóttir 7. 
Stig Njarðvíkur: Lele Hardy 30 (13 frák.), Shanae 
Baker 18 (8 frák./8 stoðs.), Erna Hákonardóttir 
15, Eyrún Líf Sigurðardóttir 7, Petrúnella 
Skúladóttir 4, Salbjörg Sævarsdóttir 4, Sara Dögg 
Margeirsdóttir 4, Harpa Hallgrímsdóttir 2. 
STAÐAN Í DEILDINNI:
Keflavík 8 7 1 703-582 14
Njarðvík 9 6 3 784-722 12
KR 8 5 3 600-578 10
Haukar 8 4 4 586-595 8
Snæfell 8 4 3 546-551 8
Hamar 7 2 5 493-556 4
Valur 8 2 6 519-592 4
Fjölnir 8 2 6 596-651 4

Meistaradeildin í fótbolta
A-RIÐILL 
Napoli - Manchester City  2-1
1-0 Edison Cavani (17.), 1-1 Mario Balotelli (33.), 
2-1 Edinson Cavani (49.)
Bayern München - Villarreal 3-1
1-0 Arjen Robben (3.), 2-0 Mario Gomez (24.), 
2-1 Jonathan De Guzman (50.), 3-1 Franck Ribery 
(69.)

B-RIÐILL
CSKA Moskva - Lille  0-2
0-1 Sjálfsmark (49.), 0-2 Moussa Sow (64.)
Trabzonspor - Inter  1-1
0-1 Ricardo Alvarez (18.), 1-1 Halil Altintop (23.)

C-RIÐILL
Manchester United - Benfica  2-2
0-1 Sjálfsmark (3.), 1-1 Dimitar Berbatov (30.), 
2-1 Darren Fletcher (59.), 2-2 Pablo Aimar (60.)
Otelul Galati - Basel  2-3
0-1 Fabian Frei (10.), 0-2 Alexander Frei (14.), 
0-3 Marco Streller (37.), 1-3 Gabriel Nicu Giurgiu 
(75.), 2-3 Liviu Antal (81.)

D-RIÐILL
Lyon - Ajax  0-0
Real Madrid - Dinamo Zagreb  6-2
1-0 Karim Benzema (2.), 2-0 José Callejón (6.), 
3-0 Gonzalo Higuaín (9.), 4-0 Mesut Özil (20.), 
5-0 José Callejón (49.), 6-0 Karim Benzema 
(66.), 6-1 Beqiraj (81.), 6-2 Ivan Tomecak (90.)

ÚRSLIT Í GÆR

KÖRFUBOLTI Metta World Peace, 
sem áður hét Ron Artest, segist 
hafa fundið lausnina á NBA-
deilunni en NBA-verkbannið er 
nú orðið fimm mánaða og ekkert 
bendir til að það taki enda á 
næstunni. Tillaga leikmanns Los 
Angeles Lakers er eins og margt í 
hans lífi, það er í litlum tengslum 
við raunveruleikann. 

„Komdu Jordan ef þú þorir. Við 
spilum bara upp á þetta og ef ég 
vinn þá er NBA-verkbannið úr 
sögunni. Ég fer létt með að vinna 
þig, meira að segja með lokuð 
augun og hamborgara í annari 
hendi,“ skrifaði Metta World 
Peace en Michael Jordan, sem er 
af flestum talinn vera besti leik-
maður allra tíma, er núverandi 
eigandi NBA-liðsins Charlotte 
Bobcats. 

Metta World Peace vildi líka 
sjá sjónvarpskappræður á milli 
Billy Hunter, framkvæmdastjóra 
leikmannasamtakanna, og David 
Stern, yfirmanns NBA.  - óój

Lausn Metta World Peace:

Ég og Jordan 
spilum bara 
upp á þetta

METTA WORLD PEACE Búinn að bjóða 
Jordan í maður á mann. NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Njarðvíkurkonur 
eru á miklu skriði undir stjórn 
Sverris Þórs Sverrissonar en liðið 
komst upp í annað sæti Iceland 
Express-deildar kvenna eftir 
84-73 sigur á KR í DHL-höllinni í 
gærkvöldi. Njarðvíkurliðið hefur 
nú unnið fjóra af síðustu fimm 
leikjum sínum en það er allt aðra 
sögu að segja af KR-konum sem 
töpuðu þarna þriðja leiknum 
sínum í röð. 

Lele Hardy átti frábæran leik 
hjá Njarðvík í gær en hún var 
með 30 stig og 12 fráköst og 
Shanae Baker var með 18 stig, 
8 fráköst og 8 stoðsendingar. 
Erna Hákonardóttir var stiga-
hæst íslensku leikmanna liðsins 
með fimmtán stig en hún skor-
aði meðal annars þrjá þrista á 
fyrstu fjórum mínútum leiksins 
og hjálpaði Njarðvík að komast í 
15-5 í upphafi leiks

KR-liðið saknar tilfinnanlega 
framlags frá fyrirliðanum sínum, 
Margréti Köru Sturludóttur, sem 
skoraði 18,4 stig að meðaltali í 
fyrstu fimm leikjunum en hefur 
aðeins skorað samtals 22 stig í 
síðustu þremur leikjum þar sem 
bara 8 af 34 skotum hennar hafa 
ratað rétta leið.

Sigrún Ámundadóttir var lang-
besti leikmaður KR-liðsins með 
23 stig og þá skilaði Helga Ein-
arsdóttir 13 stigum og 10 fráköst-
um.  - óój

Iceland Express-deild kvenna:

Njarðvík upp 
í annað sætið

PETRÚNELLA SKÚLADÓTTIR Keyrir hér 
upp að körfu KR en Helga Einarsdóttir 
er til varnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Manchester-liðin áttu 
bæði möguleika á því að kom-
ast upp úr sínum riðlum fyrir 
lokaumferð riðlakeppni Meist-
aradeildarinnar en þar sem það 
tókst ekki bíða liðanna miserf-
ið verkefni í lokaumferðinni. 
Manchester United fer til Basel 
í Sviss og nægir jafntefli en City-
menn þurfa bæði að vinna stór-
lið Bayern München sem og að 
treysta á það að Napoli nái ekki 
að vinna botnlið Villarreal sem 
hefur ekki fengið stig í riðlinum. 

Edison Cavani sýndi snilli sína 
í Napoli í kvöld þegar hann skor-
aði tvö mörk og tryggði Napoli 
gríðarlega mikilvægan 2-1 sigur 
á Manchester City. Níu leikja sig-
urganga Manchester City liðs-
ins er þar með á enda og tapið 
fór langt með að gera út um 
vonir liðsins um að komast í 16 
liða úrslit Meistaradeildarinnar. 
Bayern München er komið áfram 
en Napoli hefur eins stigs forskot 
á City fyrir lokaumferðina.Cav-

ani skoraði fyrra markið með 
skalla eftir horn á 17. mínútu en 
það síðara eftir flotta sókn í upp-
hafi seinni hálfleiks. Mario Balo-
telli jafnaði leikinn á 33. mínútu 
og City-liðið pressaði síðan mikið 
í lok leiksins en tókst ekki að 
skora jöfnunarmark sem hefði 
gjörbreytt stöðunni í riðlinum.

Bayern München tryggði sér 
sæti í 16 liða úrslitunum og sigur 
í A-riðlinum með 3-1 sigri á Vill-
arreal. Arjen Robben og Mario 
Gomez komu þýska liðinu í 2-0 á 
fyrstu 24 mínútunum og Franck 
Ribery innsiglaði síðan sigur-
inn eftir að spænska liðið hafði 
minnkað muninn.

Manchester United fór illa 
með færin í 2-2 jafntefli á móti 
Benfica á Old Trafford en portú-
galska liðið hélt út og tryggði sér 
með því sæti í sextán liða úrslit-
unum. Benfica er með jafnmörg 
stig og United og einu stigi meira 
en Basel. Liðið er komið áfram 
þar sem það er með betri inn-

byrðisstöðu á móti báðum liðum.
Manchester United liðið varð 

fyrir áfalli í upphafi leiks þegar 
Phil Jones sendi boltann í eigið 
mark eftir aðeins þriggja mín-
útna leik en United-vörnin leit 
ekki vel út í markinu. Mörk frá 
Dimitar Berbatov og Darren 
Fletcher komu United yfir en 
Pablo Aimar nýtti sér slæm varn-
armistök og jafnaði leikinn mín-
útu eftir mark Fletcher.

Inter Milan var komið áfram 
fyrir 1-1 jafntefli sitt á móti Trab-
zonspor í Tyrklandi þar sem Lille 
vann 2-0 sigur á CSKA í Moskvu. 

Real Madrid var komið áfram 
en hélt áfram frábæru gengi sínu 
í Meistaradeildinni með því að 
vinna 6-2 stórsigur á Dinamo 
Zagreb. Real-iðið setti nýtt met 
í Meistaradeildinni með því að 
skora fjögur mörk á fyrstu 20 
mínútum leiksins. 

Ajax er líka í frábærum málum 
eftir markalaust jafntefli á móti 
Lyon.   ooj@frettabladid.is

Slæmt kvöld í Manchester
Manchester United og Manchester City tókst ekki að tryggja sér sæti í sextán 
liða úrslitum Meistaradeildarinnar í gær en Bayern München, Benfica og Inter 
Milan komust öll áfram í gær og Ajax er í frábærri stöðu fyrir lokaumferðina. 

MIKILVÆGUR SIGUR Napoli-menn fagna marki á móti Manchester City í gærkvöldi. MYND/AP



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

Taktu þátt, kauptu miða og 
styrktu Blindrafélagið. Þú 
getur unnið glænýjan Captiva, 
Aveo, Spark eða fjölda annarra 
spennandi vinninga. 

Miðaverð 1.939 kr.
Dregið 9. desember 

Vinningaskrá birt á textavarpi 
sjónvarpsins á síðu 290 og á 
heimasíðu Blindrafélagsins  
www.blind.is

Nánari upplýsingar  
í síma 525 0000

Vinnur þú Chevrolet
 9. desember?

Opið frá 10 - 18 og 12 - 16 á laugardögum

a,
rra

pi

...eða einhvern af hinum 208 vinningunum

Captiva 2011 
Nýjar vélar - Minni eyðsla
Sjá benni.is
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UPPHITUN HEFST KL. 19.00 OG
MEISTARAMÖRKIN ERU STRAX AÐ LEIKJUNUM LOKNUM

AC MILAN – BARCELONA
Í KVÖLD KL. 19:30

BAYER LEVERKUSEN – CHELSEA

ARSENAL – BORUSSIA DORTMUND

Í DAG KL. 16:50 

FC ZENIT – APOEL FC 

KÖRFUBOLTI Íslenska landsliðið 
verður í sex liða riðli í undan-
keppni Evrópumótsins í körfubolta 
sem fram fer í Slóveníu 2013. Í gær 
var raðað í styrkleikaflokka fyrir 
dráttinn, sem fer fram í München 
hinn 4. desember næstkomandi. 

Styrkleikaflokkarnir eru sex 
talsins en átta lið eru örugg með 
sæti á næsta móti eftir síðasta EM 
í Litháen: Spánn, Frakkland, Rúss-
land, Makedónía, Litháen, Grikk-
land, gestgjafar Slóveníu og Bret-
land. Alls mun 31 þjóð berjast um 

hin sextán sætin en 
leikið verður heima 
og heiman dagana 15. 
ágúst til 11. septem-

ber á næsta ári.
Ísland er 
eina þjóðin í 

styrkleika-
flokki 6, 

verður 
því í 
sex liða 
riðli 

og mun 
liðið því 

spila tíu leiki á 
tæpum mánuði 

næsta haust. - óój

Undankeppni EM í körfu:

Ísland verður í 
sex liða riðli

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
og félagar hennar í Good Angels 
Kosice héldu sigurgöngu sinni 
áfram í slóvakísku deildinni með 
því að vinna 115-56 sigur á Sam-
orín. Helena var með 13 stig og 
fjórar stoðsendingar á 18 mínútum 
í leiknum, en hún er með 8,9 stig, 
3,8 stoðsendingar og 2,7 fráköst að 
meðaltali á 20,8 mínútum í slóvak-
ísku deildinni í vetur. Liðið hefur 
unnið alla átta leiki sína. 

Helena fær vonandi að spreyta 
sig meira í Meistaradeildinni í 
vikunni, en hún hefur lítið fengið 
að spila í síðustu leikjum liðsins í 
Euroleague. Kosice tekur á móti 
tékkneska liðinu Frisco Brno í 
kvöld. - óój

Helena Sverrisdóttir:

Með 13 stig á 
18 mínútum

HELENA SVERRISDÓTTIR Í leik með 
Good Angels Kosice. 

Styrkleikaflokkarnir
1) Serbía, Tyrkland, Þýskaland, Finnland, 

Georgía, Króatía.
2) Úkraína, Búlgaría, Pólland, Bosnía, 

Ísrael, Ítalía.
3) Svartfjallaland, Lettland, Belgía, 

Portúgal, Holland, Svíþjóð.
4) Tékkland, Eistland, Holland, Sviss, 

Austurríki, Aserbaídsjan.
5) Hvíta-Rússland, Slóvakía, Rúmenía, 

Albanía, Lúxemborg, Kýpur.
6) Ísland. 

HANDBOLTI Sólveig Lára Kjærnested verð-
ur ekki með á fyrsta heimsmeistaramóti 
íslensks kvennalandsliðs en hún ákvað að 
draga sig út úr hópnum af persónulegum 
ástæðum. 

Sólveig Lára útskýrði ákvörðun sína 
í viðtali við Hans Steinar Bjarnason í 
kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær. Íslenska 
kvennalandsliðið heldur áfram að missa 
leikmenn úr hópnum skömmu fyrir HM 
í Brasilíu því fyrirliðinn Rakel Dögg 
Bragadóttir sleit krossband á dögunum 
og verður ekki með. 

Sólveig Lára segir stóra ástæðu vera 
eins og hálfs árs dóttir hennar. „Mér 
fannst þetta of langur tími til að fara 

frá henni. Reynslan hefur sýnt mér að 
það hefur ekki mjög góð áhrif á hana,“ 
sagði Sólveig en meiri athygli vekur hin 
ástæðan. 

„Annar stór þáttur er flughræðsla. 
Ellefu tíma flug frá London til Brasilíu 
hljómar ekki vel í mínum eyrum. Ég hef 
flogið með hjálp róandi lyfja í rauninni. 
Ég held að þetta hafi komið stelpunum 
í landsliðinu svolítið á óvart. Ég held að 
þetta sjáist ekkert rosalega mikið utan á 
mér því ég er ekki titrandi og skjálfandi í 
vélunum,“ sagði Sólveig Lára.

„Það var gríðarlega erfitt að taka þessa 
ákvörðun og ég burðaðist lengi með þetta 
í hausnum. Það var rosalega erfitt að taka 

skrefið og segja að ég ætlaði ekki að gefa 
kost á mér og er enn þá pínu erfitt. Maður 
verður bara að standa við þær ákvarðan-
ir sem maður tekur og ég hlakka bara til 
að fylgjast með stelpunum,“ sagði Sólveig 
Lára en Hildur Þorgeirsdóttir kemur inn í 
landsliðið í staðinn fyrir hana. 

Það eru tíu dagar í að HM í Brasilíu 
hefjist en Ágúst Þór Jóhannsson lands-
liðsþjálfari mun tilkynna sextán manna 
HM-hóp á blaðamannafundi í dag. 

Íslenska liðið mætir síðan Tékkum í 
tveimur æfingaleikjum í Vodafone-höll-
inni um helgina og stelpurnar fljúga síðan 
út til Brasilíu á miðvikudaginn kemur. 

 - óój

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta heldur áfram að missa leikmenn út skömmu fyrir HM í Brasilíu:

Flughræðslan vó þungt í ákvörðun Sólveigar
SÓLVEIG LÁRA 
KJÆRNESTED 
Hefur skorað 
103 mörk í 58 
landsleikjum. 
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Verslun
Ármúla 26

522 3000

Opið:
virka daga

9.30–18
laugardaga

12–17
NÝTT Í HÁTÆKNI
KYNNINGARVERÐ Á TÖLVUM

Spjallaðu við starfs-
menn okkar til að 

fræðast meira um 
þessi frábæru 
greiðslukjör.

 VAXTALAUS
Á VÖLDUM
VÖRUM
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Nýjasta vélin frá Asus með 13,3" LED- 
skjá, 2.2 Ghz i3 Intel örgjörva og 500 
GB hörðum diski. Gott þráðlaust netkort 
ásamt BlueTooth 3.0 stuðningi.

Verð frá: 
79.995

ASUS 13,3" i3-2330 m 
2.2 GHz 

Acer Aspire er öflug heimavél með 
17,3" stórum og björtum skjá. Hentug 
vél í alla helstu heimavinnu og sem 
margmiðlunarvél. Frábært verð fyrir 
17,3" vél.

ACER Aspire 17.3" 
2.1 GHz 500GB

Ný og endurhönnuð MacBook Air.
Skjár með hárri upplausn og hröðu 
flash-minni í stað harðs disks. 
1.6 GHz dual-core Intel Core i5 með 3 
MB deildu L3 minni, 64 GB flash, 
2 GB vinnsluminni. Aðeins 1kg.

Apple MacBook Air 
11“ 64 GB 

Frábær létt og nett fartölva með 
13,3" LED-skjá, 500 GB hörðum diski, 
góðum Intel-örgjörva, öflugri 2 Mpixla 
netmyndavél, DVD-skrifara og góðu 
þráðlausu netkorti ásamt BlueTooth 
stuðningi.

LENOVO IdeaPad Z370 13,3"

Motorola Xoom er sú spjaldtölva sem vakti 
mesta athyggli á CES 2011 tæknisýningunni. 
Android stýrikerfi, 1 GHz örgjörvi, HD-myndavél, 
GPS og fleira og fleira. Til í Wi-Fi og 3G útgáfu.  

Motorola Xoom 10,1“ 
spjaldtölva 

Verð frá: 
229.995

2,5 GHz fjögurra-kjarna Intel Core i5
4 GB DDR3 vinnsluminni, 500 GB 
harður diskur, AMD Radeon HD, 
6750 M 512 MB. Þráðlaust íslenskt 
lyklaborð og mús. Fleiri stærðir 
fáanlegar.

Apple iMac 21,5“ 
2.5 GHz Quad i5 

Acer TravelMate er 15,6" fartölva 
með skýrum og björtum LED-skjá. 
Er með öllu því helsta sem prýðir 
góða fartölvu til daglegra nota. 
Frábært verð!

ACER TravelMate 15,6"

Jólagjöfin í ár!

- 

ort 

ACER

Acer Tr
með sk
Er með
góða fa
Frábær

ACECER

Örfáar
eftir!

Örfáar
eftir!

l Core i5
0 GB
HD, 
lenskt 

rðir 

Ný o
Skjá
flash
1.6 G
MB d
2 GB

Verð: 
169.995

Verð: 
129.995

Verð: 
69.995

Verð: 
129.995

Verð: 
109.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
94.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
149.995

Fullt verð:
234.995

Fullt verð:
179.995

FÓTBOLTI „Það er allt í steik hérna. 
Maður þakkar Guði fyrir að vera 
að losna undan samningi hérna,“ 
segir Húsvíkingurinn Pálmi Rafn 
Pálmason um ástandið hjá félagi 
sínu, Stabæk. 

Félagið virðist vera svo gott sem 
gjaldþrota og á mánudag var til-
kynnt að félagið þyrfti að skera 
niður kostnað sem nemur um 700 
milljónum króna.

Þeir sex leikmenn, fyrir utan 
Pálma, sem eru að klára samn-
ing fá væntanlega ekki nýtt tilboð 
og félagið mun þess utan þurfa að 
losa sig við 6-7 leikmenn. Framtíð 

félagsins er því í algjörri óvissu.
„Það er þung stemning hérna 

núna. Fundurinn var mjög erfiður 
fyrir alla enda þarf að segja upp 
fullt af starfsfólki, ekki bara leik-
mönnum. Sá fundur var mjög 
þungur. Það er óhætt að segja að 
það sé ekkert spes stemning hérna 
núna,“ segir Pálmi sem verður 
samningslaus um áramótin.

„Það verður lítið eftir þegar 
rúmlega tíu leikmenn verða 
kannski farnir. Þetta er því hræði-
legt ástand. Það segir sig sjálft.“

Pálmi er ekki eini Íslendingur-
inn í herbúðum Stabæk en þar er 

einnig bakvörðurinn Bjarni Ólafur 
Eiríksson. Hann á eitt ár eftir af 
samningi sínum við félagið og 
óljóst hvort félagið ætli sér að óska 
eftir kröftum hans áfram.

Þá er enn óljóst hvað verður 
aðhafst í máli Stabæk vegna söl-
unnar á Veigari Páli Gunnarssyni 
en það mál er í rannsókn hjá lög-
reglu.

Félagið er þar sakað um að 
hafa reynt að falsa kaupverðið á 
Veigari Páli til Valerenga, í von 
um að komast hjá því að greiða 
franska félaginu Nancy helming 
sölu verðsins. - hbg

Pálmi Rafn segir að stemningin hjá norska félaginu Stabæk sé ekki sérstök:

Þetta er alveg hræðilegt ástand

ENGIN ÖRVÆNTING Pálmi vonast til þess 
að finna sér lið á Norðurlöndunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU DAGA Pálmi Rafn og Veigar Páll fagna hér norska meistaratitlinum 
með Stabæk. Margt hefur breyst síðan þá og félagið vinnur vart titla næstu árin. 

FÓTBOLTI Pálmi Rafn Pálmason er 
á förum frá hinu sökkvandi skipi 
Stabæk. Hann gerir þó ráð fyrir 
því að spila áfram í Skandinavíu.

„Það er áhugi á mér víða sem 
er ánægjulegt. Framhaldið lítur 
því þokkalega út. Þetta eru lið í 
Noregi, Svíþjóð og Danmörku. 
Ég er að vonast eftir því að hitta 
á eitthvað gott,“ segir Pálmi en 
hann óttast ekki framtíðina.

„Ég held ég þurfi ekkert að 
stressa mig yfir þessu. Það lítur 
út fyrir að ég finni mér félag 
áður en langt um líður.“

Það er mikið að gera hjá Pálma 
en hann er í fjarnámi í sálfræði 
við Háskólann á Akureyri. Prófin 
fram undan, samningar við nýtt 
félag og svo flutningar.

„Þetta klárast vonandi allt 
fyrir jól og fer á besta veg svo ég 
geti notið jólanna almennilega.“   

 - hbg

Framhaldið hjá Pálma:

Áhugi víða í 
Skandinavíu

Leikir Íslands
Árið 2012:
7. sept.  Ísland-Noregur
11. sept.  Kýpur-Ísland
12. okt.  Albanía-Ísland
16. okt.  Ísland-Sviss
Árið 2013:
22. mars  Slóvenía-Ísland
7. júní  Ísland-Slóvenía
6. sept.  Sviss-Ísland
10. sept.  Ísland-Albanía
11. okt.   Ísland-Kýpur
15. okt.   Noregur-Ísland

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið leikur 
sinn fyrsta alvöru landsleik undir 
stjórn Svíans Lars Lagerbäck 
gegn Noregi á Laugardalsvelli. 
Leikjum riðilsins var raðað niður 
í gær.

Ekki tókst þjóðunum að kom-
ast að samkomulagi um niður-
röðunina og því þurfti að draga í 
töfluröð.

Lagerbäck sagði í samtali á 
heimasíðu KSÍ að hann væri mjög 
sáttur við þessa niðurröðun.   - hbg

Undankeppni HM 2014:

Lars byrjar 
gegn Noregi
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

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

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

100%ARABICA SLOW ROAST

veljum
íslenskt

gæðakaffi 
frá 1984

PAKKINN & VENTILLINN
Einstreymisventillinn, sem er framan á 
pakkanum, gerir okkur mögulegt að pakka 
kaffinu strax eftir ristun. Kaffið heldur þannig 
bragðgæðum, ilm og ferskleika betur og lengur 
en kaffi sem pakkað er á hefðbundinn hátt.

Sælkerablöndur
Kreistu pokann og finndu þína blöndu

www.teogkaffi.is

PI
PA

R\
TB

W
A

W
A

A
W

A
A

R\
TB

W
PI

PA
PI

•••
SÍ

AÍAASÍ
A

•• 
11

29
8

4
9829

8
 1

12
44

KOMNAR Í 
VERSLANIR

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

10.00 Dalziel and Pascoe  10.50 Dalziel and 
Pascoe  11.40 EastEnders  12.10 Live at the 
Apollo  12.55 Come Dine With Me  13.45 The 
Inspector Lynley Mysteries  14.30 The Inspector 
Lynley Mysteries  15.15 Top Gear  16.10 Come 
Dine With Me  17.00 Live at the Apollo  17.45 QI  
18.15 QI  18.45 QI  19.15 Top Gear  20.10 Top 
Gear  21.00 Live at the Apollo  21.45 QI  22.20 
The Thick of It  22.50 Skavlan  23.40 The Graham 
Norton Show  00.30 Top Gear  01.20 Come Dine 
With Me  02.10 QI  02.40 The Thick of It

12.05 Cleo  12.35 Aftenshowet  13.30 Spise 
med Price  14.00 DR Update - nyheder og vejr  
14.10 Maggies nye liv  15.00 Den lille røde traktor  
15.15 Tagkammerater  15.30 Sigurd og Operaen  
16.00 Rockford  16.50 DR Update - nyheder og 
vejr  17.00 Hvad er det værd?  17.30 TV Avisen 
med Sport  18.05 Aftenshowet  19.00 Broen  
20.00 TV Avisen  20.25 SportNyt  20.30 Broen  
21.30 Skyggespil  22.30 Onsdags Lotto  22.35 
OBS  22.40 Hamilton  23.30 Ved du hvem du er?  
05.00 Molly Monster  05.05 Chiro  

10.30 Ut i naturen. Magasin  11.00 Nyheter  11.15 
Førkveld  12.00 Nyheter  12.05 Aktuelt  12.35 
Urix  13.00 Nyheter  13.05 Norge rundt  13.30 
Min idrett  14.00 Nyheter  14.10 Dallas  15.00 
Nyheter  15.10 Jessica Fletcher  16.00 Nyheter  
16.10 Hvilket liv!  16.40 Oddasat - nyheter på 
samisk  16.55 Nyheter på tegnspråk  17.00 
Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.45 Teenage 
Boss  19.45 Vikinglotto  19.55 Distriktsnyheter  
20.40 House  21.25 Migrapolis  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Nasjonalgalleriet  22.45 Småbyliv  

08.00 Top Secret
10.00 Fletch
12.00 Make It Happen
14.00 Top Secret
16.00 Fletch
18.00 Make It Happen
20.00 Hudsucker Proxy
22.00 Hide
00.00 Death Proof
02.00 Road Trip
04.00 Hide
06.00 Role Models

07.00 Meistaradeildin - meistaramörk
14.20 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
deildin - (e) 
16.05 Meistaradeildin - meistaramörk
16.50 Meistaradeild Evrópu:  Zenit - 
Apoel BEINT
19.00 Meistaradeildin - upphitun
19.30 Meistaradeild Evrópu: Milan - 
Barcelona BEINT
21.45 Meistaradeildin - meistaramörk
22.25 Meistaradeild Evrópu: Arsenal - 
Dortmund
00.15 Meistaradeild Evrópu: Leverku-
sen - Chelsea
02.05 Meistaradeildin - meistaramörk

11.15 Helt magiskt  12.15 Starke man  12.45 
Maurice  15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  
15.30 Sommarpratarna  16.30 Sverige idag  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 Uppdrag 
Granskning  20.00 Bron  21.00 Homeland  21.55 
How to make it in America  22.25 Anklagad  
23.25 Rapport  23.30 Skavlan  00.30 Rapport  
00.35 Dox  02.05 Rapport  02.10 Robins  02.40 
Skattjägarna  03.10 Öppna dörrar  

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suð-
urland 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (68:175)
10.15 Cold Case (22:22)
11.00 Grey‘s Anatomy (8:22)
11.50 Glee (21:22)
12.35 Nágrannar
13.00 In Treatment (57:78)
13.25 Ally McBeal (8:22)
14.10 Ghost Whisperer (15:22)
14.55 iCarly (40:45) 
15.25 Barnatími Stöðvar 2
17.00 Bold and the Beautiful
17.25 Nágrannar
17.52 Simpsons
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.21 Veður 
19.30 Malcolm in the Middle (3:25)
19.55 My Name Is Earl (2:27)
20.20 The Middle (6:24) Önnur gam-
anþáttaröðin í anda Malcolm in the Middle 
um dæmigerða vísitölufjölskyldu þar sem allt 
lendir á ofurhúsmóðurinni.
20.45 Cougar Town (18:22) Önnur þátta-
röðin af þessum skemmtilega gamanþætti með 
Courtney Cox úr Friends í hlutverki kynþokka-
fullrar en afar óöruggrar, einstæðrar móður ung-
lingsdrengs. Hana langar að hitta draumaprins-
inn en á erfitt með að finna réttu leiðina til 
þess enda finnst henni hún engan veginn sam-
keppnishæf í stóra stefnumótaleiknum.
21.15 Grey‘s Anatomy (8:24) Áttunda 
sería þessa vinsæla dramaþáttar sem ger-
ist á skurðstofu á Grace-spítalanum í Seattle-
borg þar sem starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar. 
22.05 Medium (5:13)
22.55 Satisfaction
23.55 Human Target (2:13)
00.40 The Good Guys (16:20)
01.25 Breaking Bad (3:13)
02.15 Ferris Bueller‘s Day Off
03.55 American Crude
05.30 Fréttir og Ísland í dag

18.55 The Doctors (162:175)
19.40 Gilmore Girls (17:22) 
20.25 Ljósvakavíkingar - Stöð 2 (4:5)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
22.05 Mike & Molly (11:24)
22.35 Chuck (10:24) Chuck Bartowski er 
mættur í fjórða sinn hér í hörku skemmtilegum 
og hröðum spennuþáttum. Chuck var ósköp 
venjulegur nörd sem lifði afar óspennandi lífi 
allt þar til hann opnaði tölvupóst sem mataði 
hann á öllum hættulegustu leyndarmálum CIA.
23.20 Terra Nova
00.05 Community (7:25)
00.30 Daily Show: Global Edition
00.55 My Name Is Earl (2:27)
01.15 Gilmore Girls (17:22)
02.00 The Doctors (162:175)
02.45 Fréttir Stöðvar 2 
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

16.30 Sunderland - Fulham
18.20 WBA - Bolton
20.10 Premier League Review 2011/12
21.05 Cruyff Að þessu sinni verður fjallað 
um knattspyrnumanninn Johan Cruyff.
21.35 Football League Show
22.05 Sunnudagsmessan
23.25 Norwich - Arsenal

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur tækni 
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Bubbi 
og Lobbi

> Stöð 2 kl. 21.15
Grey‘s Anatomy

Það gengur á ýmsu hjá læknunum 
í Grey‘s Anatomy í kvöld. Mamma 
George O‘Malley snýr aftur á Grace-
sjúkrahúsið eftir að hafa farið í mis-
heppnaða aðgerð á öðru sjúkrahúsi. 
Nýr barnalæknir lætur til sín taka og 
Jackson lætur grunsemdir sínar um 
ástarsamband Marks og Lexie hafa 
áhirf á sig.

15.30 360 gráður (e)
15.55 Djöflaeyjan (e)
16.40 Leiðarljós (Guiding Light)
17.25 Kafað í djúpin (6:14) (Aqua Team)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.01 Finnbogi og Felix (7:26)
18.23 Sígildar teiknimyndir (7:42)
18.30 Gló magnaða (33:52)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Læknamiðstöðin (Private Practice)
20.55 Dans dans dans - Dansar í úr-
slitum (e)
21.05 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Dansað við djöfsa (Dancing with 
the Devil) Atriði eru ekki við hæfi barna.
23.20 Kviksjá (Síðasti bærinn, Smáfuglar 
og Anna) Stuttmyndir eftir Rúnar Rúnarsson 
kynntar og sýndar að þættinum loknum.(e)
23.27 Síðasti bærinn (e)
23.51 Smáfuglar Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna. (e)
00.12 Anna (e)
00.55 Landinn (e)
01.25 Kastljós (e)
02.00 Fréttir
02.10 Dagskrárlok

06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 06.50 Bæn 07.00 Fréttir 
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 
09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Tríó 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 
Lengi býr að fyrstu bók 14.00 Fréttir 14.03 
Gullfiskurinn 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Fótspor á himnum 15.25 Skorningar 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Bókaþing 21.10 Út um græna grundu 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.15 Bak við stjörnurnar 23.05 
Flakk 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.00 Presidents Cup 2011 (3:4) 12.00 
Golfing World 12.50 Presidents Cup 2011 
(4:4) 18.00 Golfing World 18.50 PGA Tour 
- Highlights (39:45) 19.45 LPGA Highlights 
(15:20) 21.05 Champions Tour - Highlights 
(22:25) 22.00 Golfing World 22.50 PGA Tour 
- Highlights (40:45) 23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e) 
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
12.00 Jonathan Ross (1:19) (e)
12.50 Pepsi MAX tónlist
15.35 Outsourced (11:22) (e)
16.00 Mad Love (3:13) (e)
16.25 Rachael Ray
17.10 Dr. Phil
17.55 Málið (2:4) (e)
18.25 Nýtt útlit (11:12) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos - OPIÐ (39:50) (e)
19.20 Everybody Loves Raymond - 
OPIÐ (22:22)
19.45 Will & Grace - OPIÐ (22:22) (e)
20.10 Life Unexpected (12:13)
20.55 Pan Am - NÝTT (1:13) Vandaðir 
þættir um gullöld flugsamgangna, þegar flug-
mennirnir voru stórstjörnur og flugfreyjurnar 
eftirsóttustu konur veraldar. Það er stórleik-
konan Christina Ricci sem fer með aðalhlut-
verkið í þáttunum. Flugmaðurinn Dean flýgur 
Clipper Majestic-vél í jómfrúrferð hennar frá 
New York til London.  
21.45 Tobba (10:12) Hin eina sanna 
Tobba Marinósdóttir er óhrædd við að segja 
skoðun sína og kafa ofan í óþægileg mál.
22.15 CSI: Miami (8:22)
23.05 Jimmy Kimmel
23.50 Dexter (4:12) (e)
00.40 HA? (9:31) (e)
01.30 Nurse Jackie (8:12) (e)
02.00 Everybody Loves Raymond (e)
02.20 Pepsi MAX tónlist

Einn merkasti leikari kvikmyndasögunnar átti 
sviðið á Bíórásinni á laugardagskvöld. Stórmynd-
in Con Air var sýnd og ég var tilbúinn í fjörið, 
allsgáður eftir vel heppnað fjölskylduboð.

Ég vissi hvað beið mín og kom mér því 
sérstaklega vel fyrir með poppskál og lítra 
af ísköldu vatni. Poppið hafði ég poppað af 
sérstakri natni, fullkomið magn af olíu, ekki of 
mikið salt, poppað á rjúkandi hita á níundu 
stillingu. Ekkert er of gott fyrir herra Cage.

Myndin hófst og spennan magnaðist. 
Eins og allir ættu að vita framdi Cage 
óvart morð í byrjun myndarinnar, þar sem 
hann var að verja sig fyrir einhvers konar 
hernaðarandstæðingum. Það sem eftir 
fylgir þekkja allir. Myndin er stórkostleg 

rússibanareið frá byrjun til enda. 
Steve Buscemi, John Malko-

vich og Cage sjálfur. Það 
er sama hvar er drepið 
niður. Alls staðar eru því-
líkir meistarar að sýna 
stjörnuleik.

Ég sofnaði reyndar 
yfir myndinni og 
vaknaði þegar einhver 
önnur var hafin. Ég 
man ekki hvað hún 

heitir. En poppið var 
jafn gott daginn eftir þó 

að meistari Cage væri á 
bak og burt.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON OG FANGAFLUGIÐ

Meistari Cage



Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.
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„Mín stefna var aldrei að verða 
þaulsetinn sem forstjóri, hug-
urinn stefndi alltaf á skapandi 
greinar,“ segir kvikmyndagerð-
armaðurinn Elfar Aðalsteinsson. 

Elfar á óvenjulegri feril að baki 
en margir í hans starfi, hann 
var forstjóri útgerðarfélagsins 
Eskju á Eskifirði, sat í stjórn 
knattspyrnufélagsins Stoke og 
er barnabarn Alla ríka, eins 
þekktasta útgerðarmanns í sögu 
Íslands. Elfar gegndi forstjóra-
stöðu Eskju í fimm ár og flutti 
síðan með fjölskylduna í sveita-
þorp á Bretlandseyjum fyrir um 
sjö árum. Og hann viðurkennir að 
sumir sveitungar hans hafi haldið 
að hann væri klikkaður. 

Elfar hefur náð eftirtektar-
verðum árangri í kvikmyndalist-
inni. Stuttmyndin Sailcloth, sem 
skartar sjálfum John Hurt í aðal-
hlutverki, hefur hlotið verðlaun á 
kvikmyndahátíðum úti um allan 
heim og það hefur vakið athygli 
hvernig óreyndum íslenskum leik-
stjóra tókst að fá hinn margverð-
launaða og virta Hurt til að leika 
þögult hlutverk, ein þekktasta 
rödd kvikmyndasögunnar segir 
ekki eitt orð. Elfar segir að það 
þurfi reyndan leikara til að koma 
slíku hlutverki til skila. 

„Ég skrifaði hlutverkið með 
John í huga og sendi handritið 
síðan á umboðsskrifstofuna hans. 
Skömmu seinna fékk ég sím-
hringingu þar sem umboðsmað-
urinn tilkynnti mér að Hurt vildi 
hitta mig á hóteli í Soho. Þannig 
að hann tók mig í áheyrnarpróf 
en ekki öfugt. En það gekk nógu 
vel til að hann tæki hlutverkið að 
sér,“ útskýrir Elfar.  

Sú saga gengur fjöllum hærra 
fyrir austan að Sailcloth sé að 
einhverju leyti byggð á Alla ríka. 
Héraðsfréttablaðið Austurglugg-
inn fjallaði til að mynda um málið 
fyrir helgi. Þar var haft eftir Elf-
ari að það væru margar pers-

ónulegar tilvitnanir í Alla ríka í 
myndinni en hann vilji eftirláta 
fólki að finna sínar eigin túlkan-
ir. Í samtali við Fréttablaðið sagði 
Elfar það að hluta til rétt að pers-
óna Johns Hurt væri byggð á Alla 
ríka:  „Myndin er gerð í minningu 
hans,“ segir hann.

Elfar rekur framleiðslufyrir-
tækið Berserk Films og er með 
tvö handrit í smíðum. Annað 
þeirra er nútímaútgáfa af Mac-
beth eftir William Shakespeare. 
Svo er önnur stuttmynd hans, 
Subculture, sýnd á kvikmyndahá-

tíðum um allan heim. „Ég er að 
skoða hvað ég tek mér fyrir hend-
ur næst, hvort það verður hér úti 
eða heima á Íslandi,“ segir Elfar 
sem var þó ekki alveg blautur á 
bak við eyrun þegar leikstjórafer-
illinn hófst í Bretlandi. Hann var 
meðal framleiðenda í kvikmynd-
unum Sveitabrúðkaup eftir Valdísi 
Óskarsdóttur og Mömmu Gógó 
eftir Friðrik Þór. „Ég vil helst 
taka pásu frá framleiðslunni til að 
einbeita mér að handritaskrifum 
og leikstjórninni – allavega í bili.“
 freyrgigja@frettabladid.is

LÖGIN VIÐ VINNUNA

Mest spilað þessa dagana er 
danska sveitin Oh Land, Feist og 
Bon Iver ásamt Appassionata 
eftir Beethoven og 2.-3. Rachm-
aninov píanókonsertarnir.

Sóley Kristjánsdóttir, plötusnúður og 
vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni.

ELFAR AÐALSTEINSSON: FORSTJÓRINN SEM SNERI SÉR AÐ KVIKMYNDUM

John Hurt leikur Alla ríka

HITTI JOHN HURT
Elfar og Hurt hittust á blaðamanna-
fundi í London þegar stuttmyndin 
Sailcloth var sýnd. Elfar skrifaði 
handrit myndarinnar sem gerð er í 
minningu afa Elfars, Alla ríka, eins 
þekktasta útgerðarmanns í sögu 
Íslands.

„Þetta er frekar gaman og auðvitað góð aug-
lýsing fyrir merkið,“ segir Katrín Alda Rafns-
dóttir, annar hönnuða íslenska fatamerkisins 
Kalda. Sænska ofurfyrirsætan Carolina Win-
berg klæddist kjól frá Kalda í eftirpartýi eftir 
sýningu Victoria‘s Secret á dögunum. 

Tískusýning Victoria‘s Secret er vinsælt 
umfjöllunarefni fjölmiðla um allan heim og 
hafa því myndir af fyrirsætunni í íslenskri 
hönnun birst víða. „Carolina er í vinahópi með 
vinkonu okkar í New York og var svo elskuleg 
að sitja fyrir í auglýsingamyndum fyrir okkur 
en í staðinn gáfum við henni vel valdar flíkur 
frá Kalda,“ segir Katrín Alda en kjóllinn 
sem Winberg klæðist er úr sérstakri jólalínu 
merkisins sem fæst núna í búðinni Liberty í 
London og Einveru hér heima. 

Winberg er fræg í tískuheiminum og hefur 

setið fyrir í auglýsingaherferðum fyrir tísku-
hús á borð við Valentino, Versace, Armani, 
Chloé, Ralph Lauren og nú einnig Kalda. Það 
var íslenski ljósmyndarinn Silja Magg sem tók 
auglýsingamyndirnar af Winberg fyrir Kalda 
í New York fyrr í haust. Kalda er að sækja í 
sig veðrið og hefur meðal annars verið fjallað 
um merkið á síðum sænska Elle, breska 
Vogue og Time Out Magazine. „Það geng-
ur vel og við erum að undirbúa næstu 
skref en vöru okkar hefur verið vel 
tekið í Liberty.  - áp

Victoria‘s Secret fyrirsæta klæðist Kalda

GÓÐ AUGLÝSING Systurnar Katrín Alda og 
Rebekka Rafnsdætur eru ánægðar með að 

ofurfyrirsætan Carolina Winberg klæddist kjól 
frá merkinu þeirra Kalda í Victoria‘s Secret 

eftirpartýi. 

„Þetta gerðist eiginlega bara sjálfkrafa, 
Spurningabomban hefur bara gengið það 
vel,“ segir Logi Bergmann Eiðsson, sjón-
varpsmaður á Stöð 2. 

Spjallþáttur Loga, Logi í beinni, hefur 
verið sleginn af og Spurningabombunni 
leyft að lifa áfram. Upprunalega planið 
var að framleiða bara nokkrar spurninga-
bombur og láta síðan spjallþáttinn taka 
við þegar nær drægi jólaösinni. Spurn-
ingaþátturinn hefur einfaldlega fengið 
það gott áhorf að menn sáu ekki ástæðu 
til að breyta nokkrum sköpuðum hlut og 
því geta aðdáendur Bombunnar varpað 
öndinni léttar.

Þetta er í annað sinn sem Logi „lend-
ir“ í þessu. „Ég byrjaði með Meistarann 
og svo átti Logi í beinni að vera svona 
lítið hliðarskref. En síðan gekk sá þáttur 
bara það vel að Meistaranum var sjálf-
hætt,“ segir Logi sem er sjálfur feyki-
lega ánægður með þessa ákvörðun, 
honum finnst Spurningabomban vera 
það sem sjónvarp á að snúast um, að vera 
skemmtilegt. „Mér finnst þetta fáránlega 
skemmtilegur þáttur, þótt ég segi sjálfur 
frá, og við höldum bara áfram, verðum 
líka eftir áramót.“ - fgg

Logi í beinni sleginn af

KVEÐUR SPJALLIÐ Logi í beinni hefur verið sleginn af og Spurningabomb-
unni leyft að lifa áfram.

„Þetta var allt mjög fjarstæðu-
kennt en á eftir að lifa lengi í 
minningunni,“ segir kvikmynda-
gerðarmaðurinn Jón Gústafsson, 
sem komst í kynni við indverskan 
svikahrapp um helgina. Jón glataði 
þó engum peningum eða eignum 
heldur varð vitni að leikfléttu sem 
gerði svikahrappnum kleift að leika 
tveimur skjöldum á indverskri 
barnamynda hátíð í Hyderabad. 

Jón var staddur á kvikmyndahá-
tíðinni með stuttmyndina In a 
Heartbeat. Indverski svikahrapp-
urinn, sem gekk undir nafninu Dr. 
Ruccess, gerði vart við sig strax á 
fyrsta degi og tókst með klókind-
um að útvega sér bæði forgangs-
passa og hótelgistingu. Hann límdi 
sig á erlendu kvikmyndagerðar-
mennina og segir Jón að hann hafi 
hagað sér eins og ofdekraður opin-
ber embættismaður. „Það er allt í 
frekar miklu kaosi á Indlandi 
og maður vissi aldrei 
almennilega hver var-
hvað,“ segir Jón.

Dr. Ruccess fór fljótlega að haga 
sér eins og sérstakur tengiliður 
erlendu kvikmyndagerðarmann-
anna, útvegaði viðtöl við fjölmiðla 
og talaði um leyndardómsfull 
skilaboð í kvikmyndum. Að end-
ingu fóru að renna tvær grímur 
á Jón og félaga og þeir komu sér 
upp sérstöku kerfi til að reyna að 
hundsa hann. Dr. Ruccess var loks 
handtekinn fyrir utan hótel kvik-
myndahátíðarinnar eftir að hafa 
reynt að leggja hendur á breskan 
kvikmyndagerðarmann. „Hann 
vildi fá að vita af hverju hann 
hefði verið settur til hliðar,“ segir 
Jón, sem á sennilega aldrei eftir að 
gleyma hinum indverska doktor.

 - fgg

Jón Gústafs í klóm 
indversk svikahrapps

HRAPPURINN Dr. Ruccess, 
sem er til vinstri, límdi 
sig á erlenda kvikmynda-
gerðarmenn sem voru gestir 
kvikmyndahátíðar í Hyderabad 
á Indlandi. Honum tókst að 
svíkja út forgangspassa 
á hátíðina og ókeypis 
hótelgistingu.
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TEMPUR Comfort heilsukoddinn.

TEMPUR Original heilsukoddinn.
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verð

Leggur grunn að góðum degi

Heilsudýnudagar 
í Betra Bak í nóvember

20% afsláttur
af Chiro Deluxe og Chiro Royal

heilsudýnum og rúmum !

Ný hönnun

Chiro heilsudýnan er uppbyggð til 

að veita hámarksslökun og hvíld 

í svefni. Gormakerfi ð er stífara 

á mjaðmasvæði og mýkra á 

axlasvæði.

Sjá nánar á betrabak.is

Val um:

Latex eða Visco Pedic 

þrýstijöfnunarefni í toppi.
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Heilsudýnudagar 
í Betra Bak í nóvember

20% afsláttur
af Tempur heilsudýnum !

Mmmmjúkt !

15% afsláttur
af jólasængurverinu þínu 

í nóvember !

 LÖGFRÓÐUR 
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA LÖGRÉTTU

ÓKEYPIS LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF 
fyrir almenning í Háskólanum í Reykjavík. 
Sendið fyrirspurn á logfrodur@hr.is

logfrodur.hr.is

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Eurovision tekur 
breytingum
Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá voru uppi hugmyndir hjá RÚV 
um að hafa enga undankeppni í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins þetta 
árið. Í staðinn myndu nokkur lög 
keppa á úrslitakvöldi um að verða 
arftakar Vina Sjonna og komast 
til Aserbaídsjan. En ef marka má 
heimasíðu esctoday.com, sem er 
nokkuð áreiðanleg þegar kemur 
að Eurovision, hafa forsvarsmenn 
RÚV með Sigrúnu Stefánsdóttur í 
broddi fylkingar ákveðið að falla frá 

þessari nýjung og hverfa 
aftur til gamla skipu-
lagsins. Þrjú undan-
kvöld verða því í boði 
og svo úrslitakvöld 
þann 11. febrúar. 

Fimmtán 
lög munu 

keppa til 
sigurs.  

1  Ráðgáta hvernig hvalir enduðu 
í þurrustu eyðimörk heimsins

2  Gaslöggu vikið frá störfum - 
slær í gegn á netinu

3  Björgólfur Thor ósáttur við 
heimildarmyndina

4  Lögreglan leitar eiganda að 
verulegum verðmætum 

5  Apple opnar sína stærstu 
verslun

Iceland Express-toppar 
ekki með í Brighton
Starfsfólk Iceland Express gerði 
sér glaðan dag í Brighton um 
síðustu helgi í árlegum jólafagnaði. 
Grínistarnir Björn Bragi Arnars-
son og Jóhann Alfreð Kristinsson 
voru meðal annars fengnir til að 
skemmta fólkinu, og eru sagðir 
hafa grínast mikið með seinagang 
félagsins við góðar undirtektir. 
Meðal þeirra sem skemmtu sér vel 
var leikkonan og flugfreyjan Helga 
Braga Jónsdóttir. Pálmi Haralds-
son eigandi félagsins og Skarphéð-
inn Berg Steinarsson forstjóri þess 
voru hins vegar fjarri góðu gamni. 
Líklegt verður að telja að þeir hafi 
verið uppteknir við að semja við 
tékkneska félagið CSA Holidays um 
notkun á flugvélum þess.  - fgg, þeb
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