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Fann víkingaaldarbæ
Birnu Lárusdóttur finnst
fornleifafræðin spennandi.
krakkasíðan 70

NORÐANBÁL Átök hafs og lands voru mikil þegar veðurofsinn náði hámarki í gær. Við Norðurgarðinn við Reykjavíkurhöfn var sjónarspilið tilkomumikið þegar brimsjórinn gekk á land. Gríðarlegt fannfergi er um allt norðan- og austanvert landið og ófærð á fjallvegum og í byggð. Á Suðurlandi var
veðurhamurinn sá versti í áratugi. Útköll björgunarsveita skiptu hundruðum í gær. Tugir leituðu á sjúkrahús vegna meiðsla. Sjá síður 4 og 6.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
Vel dúðaðir á Airwaves
Klæðnaður gesta á
tónlistarhátíðinni skoðaður.
tíska 30

LSH fær 150 milljónir í tæki

2 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu

Landspítalanum og Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri eru úthlutaðar 200 milljónir til tækjakaupa í fjáraukalögum sem voru afgreidd út úr nefnd í gærmorgun. Framkvæmdastjóri LSH er ánægður með framlagið.
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úthlutaðar 150 milljónir króna til
tækjakaupa í fjáraukalögum þessa
árs. Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri fær 50 milljónir króna. Fjáraukalögin voru afgreidd út úr fjárlaganefnd Alþingis í gærmorgun.
Björn Valur Gíslason, þingflokksformaður VG og formaður
fjárlaganefndar, segir að heilt yfir
sé um litlar breytingar að ræða.
„Niðurstaðan er vel innan allra
skekkjumarka, sérstaklega miðað
við síðustu ár og áratugi,“ segir
hann. „Tíðindin eru kannski þau og

Við erum gífurlega
ánægð með að verið
sé að sýna okkur skilning á
þessum kaupum.
BJÖRN ZOËGA
FRAMKVÆMDASTJÓRI LSH

að það sé að takast að halda fjárlög
betur en áður.“
Hann bendir á að þetta sé í
fyrsta sinn í áratug sem framlög
eru aukin til tækjakaupa á sjúkrahúsunum tveimur og þetta sé bara

byrjunin. Fjárframlög til tækjakaupa á spítalanum hafi verið skorin niður um helming í góðærinu, en
nú standi til að rétta skekkjuna við
eins og hægt er.
Björn Zoëga, framkvæmdastjóri
LSH, segir að með þessu sé verið
að bæta spítalanum þau tækjakaup
sem gerð hafa verið í brýnni neyð
undanfarið.
„Við erum gífurlega ánægð með
að verið sé að sýna okkur skilning
á þessum kaupum. Þetta dekkar
þau upp að einhverju marki,“ segir
Björn.

„ÞETTA ER
DÚNDUR.“
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Í fjárlögum næsta árs er gert ráð
fyrir 200 til 260 milljónum króna í
tækjakaup til spítalans. Björn segir
spítalann þó þurfa um milljarð á ári
í þrjú ár til að koma málum í höfn.
Aðrar breytingar í fjáraukalögum eru þær að vaxtagjöld eru
tæpum 4,4 milljörðum lægri en
búist var við og einnig kemur inn
ríkisábyrgð vegna falls Kaupþings
upp á 3,1 milljarð króna. Upphæðin
er tilkomin vegna skuldabréfa sem
fyrirrennarar Kaupþings gáfu út á
meðan bankarnir voru enn í ríkiseigu á síðustu öld.
- sv

Við erum í hádegismat

Sími 5 800 600
www.iss.is

SPURNING DAGSINS

Erlendur, rættist draumurinn?
„Thor lét 40 ára gamlan draum sinn
rætast og gekk veginn kominn undir
áttrætt. Það sannar að það er aldrei
of seint að reyna að láta lífsdrauma
sína rætast.“
Erlendur Sveinsson leikstjóri hefur gert
kvikmyndabálk í fimm hlutum um ferð
Thors Vilhjálmssonar um pílagrímsveginn
árið 2005. Síðustu hlutarnir verða frumsýndir á næstu vikum en bálkurinn heitir
Draumurinn um veginn.

ÖKUKENNSLA Íslenskir nemendur æfa

sig í ökugerði við Borgartún í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sænskur sérfræðingur:

Frí ökukennsla
fyrir eldri nema
SVÍÞJÓÐ Það myndi mögulega borga

sig fyrir samfélagið ef þeir sem
bíða með að taka bílpróf þar til
þeir eru 25 ára fengju ökukennsluna gjaldfrjálsa. Þetta er mat Ulfs
Björnstig, sænsks prófessors í
skurðlækningum, sem rannsakað hefur umferðarslys. Björnstig
segir kostnaðinn vegna þess skaða
sem ungir ökumenn valda gríðarlega háan.
Vísindamaðurinn Nils-Petter
Gregersen segir í viðtali við Västerbottens-Kuriren að ein af orsökunum fyrir fjölda slysa sé sú að
heilinn sé ekki fullþroskaður fyrr
en við 25 ára aldur, auk þess sem
ungmenni eigi erfitt með að standast hópþrýsting.
- ibs

Þjóðhagsspá Seðlabankans:

Vöxtur hóflegur næstu árin
EFNAHAGSMÁL Seðlabanki Íslands

gerir ráð fyrir að landsframleiðsla aukist um 2,7 prósent í ár
og 2,5 prósent á næsta ári. Þetta er
meðal þess sem kemur fram í þjóðhagsspá sem gefin var út í gær. Þá
er spáð 2,9 prósenta vexti á árinu
2014.
Verðbólguspá gerir ráð fyrir
litlum breytingum, rúmum fimm
prósentum í ár, fjórum á næsta ári
og þremur prósentum 2014.
Fjárfesting eykst um rúm tíu
prósent í ár, en aðeins um 4,3 prósent á næsta ári. 2014 mun hún
hins vegar taka vel við sér og
verða tæp tuttugu prósent.
- þj
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Meira en fimmföld eftirspurn var eftir hlutabréfum Eimskips í almennu útboði:

Umhverfisvottun MSC:

Gildi vill að FME rannsaki útboðið

Þrjátíu fyrirtæki nú vottuð

VIÐSKIPTI Gildi – lífeyrissjóður
hefur farið fram á að Fjármálaeftirlitið (FME) rannsaki hvort
rétt hafi verið staðið að útboði á
hlutafé í Eimskipafélagi Íslands. Í
bréfi Gildis til FME í gær er einnig
farið fram á að kannað verði hvort
útfærsla á kaupréttum til stjórnenda Eimskips standist skoðun.
Almennu útboði með hlutabréf
Eimskipafélagsins lauk klukkan
fjögur í gær. „Útboðsgengið var
fyrir fram ákveðið, 208 krónur á
hlut. Samtals bárust áskriftir fyrir
yfir ellefu milljarða króna eða sem
nemur yfir fimmfaldri umframeft-

GÁMAR FUKU Víðar blés um Eimskip í
gær en í tengslum við hlutafjárútboð.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

irspurn,“ segir í tilkynningu Eimskips. „Í ljósi mikillar umframeftirspurnar mun félagið, líkt og fram

kom í skráningarlýsingu þess, auka
við framboðið og selja 6 milljónir
eigin hluta, eða sem nemur þremur prósentum af útgefnu hlutafé.“
Samtals eru því seldir 16 milljón
hlutir eða sem nemur átta prósentum af útgefnu hlutafé Eimskips.
Alls skráðu um 2.500 fjárfestar sig
fyrir hlutum í almenna útboðinu.
Gildi, sem ákvað að taka ekki
þátt í hlutafjárútboðinu vegna
hárra kauprétta stjórnenda Eimskips, á fyrir 0,6 prósent hlutabréfa
í félaginu. Hlutinn eignaðist sjóðurinn í nauðasamningum félagsins á
árinu 2009.
- óká

25 þúsund gjafir í fyrra:

Hverfisgata löguð
fyrir 450 milljónir

Fjölskylduhjálp
með jólamarkað
SAMFÉLAGSMÁL Fjölskylduhjálp

450 milljónir króna verða settar í endurbætur á Hverfisgötu á næsta ári og
fyrsti hluti framkvæmda fer af stað. Lagnir verða meðal annars endurnýjaðar
en sumar þeirra eru hundrað ára gamlar. Frakkastígur verður einnig lagaður.
REYKJAVÍK 450 milljónir króna

verða settar í gagngerar endurbætur á Hverfisgötu á næsta ári.
Einnig verða 200 milljónir settar
í endurbætur á Frakkastíg.
„Það var eitt af því sem þessi
meirihluti einsetti sér í byrjun
að taka Hverfisgötuna í gegn, af
því að Hverfisgatan er í grunninn mjög flott borgargata og er
líka flott að hluta til út frá húsum
og svoleiðis. En hún hefur einhvern veginn þróast í það að
verða svona druslugata, það sést
meðal annars á því að menn hafa
verið að taka flott hús þaðan og
flytja þau annað í bæinn,“ segir
Hjálmar Sveinsson, varaformaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.
„En það er auðvitað takmarkað sem borgin getur gert því hún
á yfirleitt ekki lóðirnar og ekki
húsin, en það sem hún getur gert
er að gera götuna flotta borgargötu,“ segir Hjálmar. Til stendur
að laga götuna í tveimur áföngum
og framkvæmdir hefjast næsta
sumar. „Þá verður gatan tekin í
gegn eftir ákveðnu plani, gangstéttir verða breikkaðar og allar
lagnir endurnýjaðar, sem eru að
hluta til sennilega hundrað ára
gamlar. Þetta er mjög stór og dýr
framkvæmd og það er kannski
ástæðan fyrir því að menn hafa
hikað við þetta.“
Hjálmar segir að endurbæturnar verði af svipuðu tagi og á
Klapparstíg, sem hefur verið tekinn í gegn í áföngum á þessu ári.
Þó verði breytingarnar á Hverfisgötu öðruvísi vegna þess að hún
er og verður meiri umferðargata.
Þar verður þó gert ráð fyrir hjólareinum auk breiðari gangstétta.

AÐEINS Í DAG!
52%
DAGSBIRTULAMPI
VERÐ ÁÐUR 24.900,- NÚ 12.000,-

Opið í dag, laugardag kl. 11-16.

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400

SJÁVARÚTVEGUR Nú eru 30 fyrirtæki á Íslandi sem hafa fengið
rekjanleikavottun samkvæmt
staðli Marine Stewardship Council (MSC). Þetta eru framleiðslu-,
útflutnings- og verslunarfyrirtæki með sjávarafurðir.
Í tilkynningu segir að á síðustu
mánuðum hafi verið jöfn fjölgun
fyrirtækja sem sækja um rekjanleikavottun.
Þorsk- og ýsuveiðar hér á landi
eru vottaðar samkvæmt fiskveiðistaðli MSC og einnig eru síldveiðar Íslendinga í aðalmati.
- shá

Íslands hefur opnað jólamarkað í
Reykjanesbæ.
Jólamarkaðurinn er hluti af
fjáröflunarleiðum Fjölskylduhjálparinnar, en reynt er að
afla fé í matarsjóð hennar með
ýmsum hætti. Jólamarkaðurinn
verður opinn alla daga vikunnar
fram til fimmtánda desember.
Þar er fatnaður, gjafir og jólavörur.
Þá er Fjölskylduhjálp með
nytjamarkað í húsnæði sínu í
Eskihlíð, en hún hvetur fólk til að
koma notuðum varningi á báða
staði ef það vill
styrkja starfsemina. Fjölskylduhjálpin
veitti rúmlega 25 þúsund matargjafir í
fyrra.
- þeb

Könnun á þyngd osta:

Léttasti 35%
undir þyngd
HVERFISGATAN Endurbæturnar hefjast á næsta ári en ráðast þarf í þessar miklu

framkvæmdir í áföngum. Gangstéttir verða breikkaðar og hjólareinum komið fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þetta er sterk yfirlýsing
frá borginni um að
hún álíti þetta mikilvæga staði.
HJÁLMAR SVEINSSON
VARAFORMAÐUR SKIPULAGSRÁÐS

Einnig stendur til að hefja
e ndu r b æt u r á F r a k k a s t í g
næsta sumar. „Við teljum líka
að Frakkastígur sé mjög flott
gata. Meiningin er að taka allan
Frakkastíg næsta sumar en það

verður áfangaskipt eins og gert
var á Klapparstíg. Þetta er sterk
yfirlýsing frá borginni um að hún
álíti þetta mikilvæga staði og það
verður þá meira aðlaðandi fyrir
fjárfesta og húsbyggjendur að
fara af stað og byggja falleg hús á
stórum, auðum lóðum við Hverfisgötuna og endurbæta þau sem eru
orðin gömul og léleg.“
Þá segir Hjálmar að kynnt hafi
verið fyrir borginni áhugaverð
verkefni sem snúi að uppbyggingu
húsa á Frakkastíg og Hverfisgötu.
thorunn@frettabladid.is

MATVÆLI Alls voru 35 prósent sýna
af Glaðningi utan leyfilegra frávika frá tilgreindri þyngd þegar
Neytendastofa gerði könnun á
þyngd forpakkaðra osta í verslunum. Skoðaðar voru tvær vörutegundir, 100 g Bóndabrie frá
Mjólkursamsölunni hf. og 130 g
Glaðningur frá Mjólkurbúinu ehf.
Við mælingar kom í ljós að
Bóndabrie uppfyllti kröfur um
þyngd. Léttasta sýnið af Glaðningi reyndist aðeins 83 g í stað
130 g eða 35 prósentum undir
þyngd. Einstaka sýni voru yfir
meðalþyngd. Þyngsta sýnið var
58 prósent yfir tilgreindri þyngd.
Á vef Neytendastofu er bent á að
leyfilegt sé að yfirpakka.
- ibs

Andlegt og kynferðislegt ofbeldi gagnvart nemendum fylgdi Landakotsskóla:

Reynt að þagga niður ásakanir
TRÚMÁL Kaþólska kirkjan á Íslandi reyndi ítrekað að
þagga niður ásakanir um andlegt og kynferðislegt
ofbeldi gagnvart nemendum.
Þetta eru niðurstöður rannsóknarnefndar kaþólsku
kirkjunnar, sem í gær kynnti skýrslu um rannsókn
sína á starfsemi skólans á meðan kirkjan starfrækti
hann og á sumardvöl á vegum kirkjunnar allt frá
árinu 1946.
Nefndin ræddi við 30 einstaklinga, þar á meðal átta
manns sem urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi. Nefndin
tekur þó ekki afstöðu til þess hvort þær ásakanir eigi
við rök að styðjast.
Tveir gerendur eru nafngreindir í skýrslunni: Séra
Georg, sem var skólastjóri Landakotsskóla, og Margrét Müller kennari. Greint er frá því að ásakanir
hafi komið fram gagnvart tveimur öðrum prestum
og einum kennara, en þeir eru ekki nafngreindir og
enginn þeirra starfar hjá skólanum lengur. Annar
presturinn er látinn, en kennarinn var kærður fyrir
kynferðislega áreitni. Sú rannsókn var að lokum felld
niður og hætti hann störfum fljótlega eftir það.
Í skýrslunni kemur fram að biskupar, prestar og
reglusystur kaþólsku kirkjunnar hér á landi hafi van-

RANNSÓKNARNEFND KAÞÓLSKU KIRKJUNNAR Þau Hrefna
Friðriksdóttir, Hjördís Hákonardóttir og Jón Friðrik Sigurðsson
kynntu skýrslu sína á blaðamannafundi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

rækt skyldur sínar til að rannsaka mál í kjölfar ásakana.
Pétur Bürcher, núverandi biskup kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, segist í yfirlýsingu biðjast afsökunar
„í fullkominni auðmýkt andspænis þeim persónum
sem í raun eiga hér hlut að máli“.
- gb

Landsbankinn tekur
upp næstu kynslóð
í netöryggi á þriðjudag
Nýtt öryggiskerﬁ Landsbankans fyrir netbanka einstaklinga verður
tekið í notkun á þriðjudagsmorgun. Kerﬁð hámarkar öryggi notandans
og gerir auðkennislykla óþarfa. Þægindi við notkun netbankans aukast
og dregið er enn frekar úr líkum á ársvikum og annarri misnotkun.

Auðkennislykillinn óþarfur

Einföld breyting

Öryggiskerﬁð ber saman aðgerðir og
aðstæður hvers notanda við fyrri notkun.
Að öllu jöfnu ﬁnnur notandinn ekki fyrir
kerﬁnu en það bregst við ef frávik verða
frá hefðbundinni notkun. Þannig er betur
hægt að hámarka öryggi í netbankanum.

Í nýju öryggiskerﬁ Landsbankans er
auðkennislykillinn óþarfur. Í staðinn
kemur öryggiskerﬁ sem er notað hjá
ýmsum stærstu bönkum heims. Landsbankinn er þó fyrsti bankinn á Norðurlöndum til að innleiða kerﬁð.

Breytingin sjálf er afar einföld en allar
frekari upplýsingar og leiðbeiningar
verða aðgengilegar á landsbankinn.is.
og á farsímavefnum L.is. Ráðgjafar í
Þjónustuveri Landsbankans eru einnig
til taks ef spurningar vakna.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Aukið öryggi

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

KAUP SALA
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Bandaríkjadalur

126,24

126,84

Sterlingspund

203,27

204,25

Evra

162,54

163,44

Dönsk króna

21,785

21,913

Norsk króna

22,126

22,256

Sænsk króna

18,886

18,996

Japanskt jen

1,5712

1,5804

SDR

193,56

194,72

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
225,2689
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Þingflokksformaður VG yfirgefur Norðausturkjördæmi og færir sig suður:

Björn fer fram gegn tveimur ráðherrum
PRÓFKJÖR Björn Valur Gíslason, þingflokksformaður Vinstrihreyfingarinnar –
græns framboðs, ætlar að bjóða sig fram
í fyrsta til annað sæti á lista flokksins í
Reykjavík. Hann vill því leiða lista í öðru
hvoru kjördæminu.
Björn Valur hefur verið þingmaður
Norðausturkjördæmis síðan árið 2009, en
hann skipaði þriðja sæti lista flokksins við
síðustu kosningar. Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvegaráðherra og formaður
VG, mun bjóða sig þar fram í fyrsta sætið
í komandi þingkosningum, líkt og áður,
en Þuríður Backman, sem skipaði annað
sætið, mun draga sig í hlé.
Framboðsfrestur í Reykjavík rennur

út á hádegi í dag en forvalið, sem er sameiginlegt fyrir Norður- og Suðurkjördæmi,
fer fram 24. nóvember. Þar er valið í þrjú
efstu sæti á hvorum lista fyrir sig.
Katrín Jakobsdóttir, varaformaður VG
og mennta- og menningarmálaráðherra,
og Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra skipuðu fyrstu sætin hvor í sínu
Reykjavíkurkjördæminu við síðustu kosningar og hafa báðar gefið kost á sér í þau
sæti á ný.
Þá gefa þingmennirnir Árni Þór Sigurðsson og Álfheiður Ingadóttir kost á sér
í sömu sæti og síðast, en þau sátu í öðrum
sætum listanna. Flokkurinn á tvo þingmenn í hvoru kjördæmi.
- kóp / sv

BJÖRN VALUR
GÍSLASON

SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

Háhýsið var sagt glapræði
Svo sterkir vindstrengir mynduðust við Höfðatorgsturninn í illviðrinu í gær að fólk tókst á loft og slasaðist.
Varað var við hættunni áður en framkvæmdir hófust. Ekkert hlustað á varnaðarorð, segir veðurfræðingur.
VEÐUR Varað var við byggingu

RAUFARHÖFN Íbúunum hefur fækkað

ört.

Snúist til varnar í Þistilfirði:

Raufarhöfn sé
sýndur sómi

BYGGÐAMÁL Efnt hefur verið til

átaks til að treysta byggð með
atvinnuuppbyggingu á Raufarhöfn. Í því taka þátt íbúarnir,
sveitarfélagið Norðurþing,
Byggðastofnun, Háskólinn á Akureyri og Atvinnuþróunarfélag
Þingeyinga.
„Með samstilltu átaki ríkis,
sveitarfélagsins, íbúanna sjálfra
og þeirra sem að málinu koma
mun það markmið nást. Á síldarárunum urðu til gríðarlega miklar
tekjur á Raufarhöfn sem runnu
í sameiginlega sjóði Íslendinga.
Sýnum Raufarhöfn þann sóma að
efla atvinnu og treysta byggð,“
segir í bókun bæjarstjórnar Norðurþings.
- gar

ÁRÉTTING
Í forsíðufrétt á fimmtudag var greint
frá því að ættleiðingar einhleypra
hefðu hafist á nýjan leik eftir hlé frá
árinu 2007. Þrátt fyrir að ekki hafi
verið tekið við umsóknum frá einhleypum frá árinu 2007 voru nokkur
börn ættleidd eftir þann tíma þar
sem umsóknirnar höfðu borist áður
en lokað var fyrir þær.

LEIÐRÉTT
Misritað var nafn Birgittu Óskar
Pétursdóttur í Lífinu, fylgiblaði
Fréttablaðsins, í gær.

liti til hönnunar og tillitsleysis til
háhýsa við Höfðatorg á þeim tíma
veðurs.“
sem skipulagstillögur svæðisins
Fram kom í fjölmiðlum þegar
skipulag Höfðatorgs lá fyrir að
lágu fyrir árið 2007. Ástæðan var
sérstaklega hefði verið haft í
hætta á sterkum vindhviðum sem
huga hvaða áhrif byggingarnar
gætu myndast við vissar veðuraðstæður. Hrakspárnar gengu eftir
hefðu á veðurlag á svæðinu. Í því
þegar gríðarlegir vindstrengir
augnamiði var líkan af hverfinu
mynduðust við Höfðatorg í illsent til sérfræðistofnunar í Bretlandi. Þar var líkanið sett í vindviðrinu í gær. Fólk fauk í orðsins
fyllstu merkingu þegar það gekk
göng til að meta samhengi bygginn í vindstrengina við turninn.
inganna og veðurs.
Tveir voru fluttir á
Pálmar Kristmundsson hjá PK Arkitektslysadeild.
u m, aða l hön nuðu r
Magnús Jónsson, veðHöfðatorgs, segir að
urfræðingur og fyrrumrædd stofnun annverandi veðurstofu- Þetta er gott
stjóri, var einn þeirra dæmi um
ist rannsóknir af þessu
sem gagnrýndu byggtagi vegna bygginga
um allan heim. Þeirra
ingu háhýsa við Höfða- hvernig á ekki
niðurstaða hafi verið
torg á sínum tíma. „Það að standa að
að byggingarnar við
lá alltaf fyrir að þetta
verki
í
tilliti
Höfðatún væru innan
væri algjört glapræði.
Þetta er gott dæmi um til byggingar
allra marka sem miðað
hvernig á ekki að standa
væri við fyrir framháhýsa og
kvæmdir við byggðaað verki í tilliti til byggkjarna eins og við
ingar háhýsa og veðurs veðurs á Ísá Íslandi,“ segir Magn- landi.
Höfðatorg.
ús.
„ En ég veit ekki
hverjar aðstæðurnar
M ag nús segi r að
MAGNÚS JÓNSSON
VEÐURFRÆÐINGUR
eru þarna núna [í gær]
þrátt fyrir háværa
gagnrýni úr ýmsum
og hvort veðurhæðin er
áttum virðist ekkert
meiri en prófað var í líkhafa verið á það hlustað þegar
aninu á sínum tíma,“ segir Pálmákveðið var að byggja við Höfðaar, sem þekkir umræðuna um
hættu á vindhviðum við Höfðatorg. „Háhýsi á þessum stað, svo
stutt frá sjó, er veðurfræðilegt
torg vel og segir hana hafa verið
skaðræði. Það er eins og menn
ástæðuna fyrir því að þetta var
hafi ekkert hugsað um veður
kannað sérstaklega.
þegar ákveðið var að byggja
Ástandinu sem skapaðist við
Höfðatorgið í gær var lýst sem
þetta hús.“
Magnús útskýrir að svo hátt
skelfilegu.
hús sem turninn við Höfðatorg
„Þarna er fólk að slasa sig og
ástandið er bara alveg galið í
er taki á sig mun sterkari vind en
er við jörð og beini honum niður
kringum þetta hús,“ sagði Pjetur
á við. „Þessum vindi slær niður í
Sigurðsson ljósmyndari um
ástandið í viðtali við fréttavef
alls konar sveipum og sviptivindum. Þetta er dæmi um það allra
Vísis í gær.
svavar@frettabladid.is
versta sem maður hefur séð í til-
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NÝ

KILJA

Vindhraði getur margfaldast við háhýsi

„Byggingar sem eru hærri en nærliggjandi byggingar beina vindi í átt að
jörðinni og styrkja þannig vindstrauminn sem er nær yfirborði jarðar. Því
stærri sem byggingin er því meiri verður þrýstingsmunurinn á milli þeirra
hliða byggingarinnar sem eru í skjóli og þeirrar hliðar sem vísar í átt að
vindinum. Þessar aðstæður geta líka skapað mismunandi vindhraða við
bygginguna, jafnvel tvöfaldað hann.“
Heimild: Hrafnhildur A. Jónsdóttir – Land hinna löngu skugga.

Við Höfðatún í Reykjavík um hádegi í gær

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

16

0

0

VONT Í VEÐRI
FRAMAN AF DEGI
Veður gengur niður
smám saman eftir
hádegi, fyrst norðvestan til. Það má
þó gera ráð fyrir
slæmri færð og
hvassviðri fram á
kvöld. Á morgun
verður fremur hæg
vestanátt og léttir
víðast til.
-1
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veðurfréttamaður
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Berlín

9°
12°

Friedrichshafen

15°

MÁNUDAGUR
Fremur stíf SV-átt,
hlýnandi.

Kaupmannahöfn
Las Palmas

8
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8°
8°
28°

London

9°

Mallorca

22°

New York

10°

Orlando

27°

París

2

8°

Frankfurt

Ósló

6

-4
Á MORGUN
5-13 m/s, hvassast A-til.

12°

Gautaborg

16

-3

12

1

4

21°

Basel
Billund

16
-5

Alicante

4°
8°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

7°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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ÓDÝRARI JÓLALJÓS
ALDREI MEIRA ÚRVAL!

ÚTISERÍUR

INNISERÍUR

10 ljósa inniseríur

40 ljósa útisería með straumbreyti

1.379

299

KR.

KR.

GÆÐIN Í GRÆNA KASSANUM
Áratuga reynsla á íslandi

BÚNT
A
S
Ó
R
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7 RÓS

999

JÓLAPÍRAMÍDI
VERÐ FRÁ:

1.490

ISTAR
ÚTIV AÐUR
FATN

25%

JÓLALJÓS Í GLUGGA
VERÐ ÁÐUR: 2.490 KR
KR.

JÓLATORG M/KIRKJU OG LJÓSI

VERÐ ÁÐUR: 8.990 KR

5.990

KR.

1.990

AÐVENTULJÓS

1.490

KR.

KR.

JÓLALANDIÐ
Í SKÚTUVOGI
ÍS Á 99 KR.
!

BJARNI ARA
SYNGUR KL. 14
í Blómavali Skútuvogi

DYNAMO REYKJAVÍK

TTUR
AFSLÁ

JÓLAHAPPDRÆTTI
Í BLÓMAVALI SKÚTUVOGI

TAKTU ÞÁTT OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
Á ÚTGÁFUTÓNLEIKA BJARNA ARA!
DRÖGUM KL. 13, 14 OG 15

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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Ófærð, skemmdir og óveður um land allt

Ofsaveður
olli óvenju
miklu tjóni
Þök fuku í heilu lagi af
húsum, malbik flettist af
vegum, gámar og bílar fuku
og rafmagnsstaurar brotnuðu í ofsaveðrinu sem gekk
yfir landið í gær og gengur
smám saman niður í dag og
á morgun. Tugir manna leituðu til bráðadeildar Landspítalans vegna meiðsla.
„Það er bara vitlaust veður,“
sagði Helgi Sigurmonsson, bóndi í
Hraunsmúla í Staðarsveit á sunnanverðu Snæfellsnesi, þar sem
vindstyrkur hafði mælst mestur á
landinu í gær.
Í hviðum fór vindurinn allt upp í
61 metra á sekúndu í Hraunsmúla
en að meðaltali var hann 38 metrar
á sekúndu þegar verst lét síðdegis.
„Það er farinn hérna fjórði partur af hlöðuþaki. Ég fékk tíu björgunarmenn og þeim tókst að hefta
þetta niður, en ég veit ekki hvað
verður. Og svo var nú rafmagnið
að fara líka rétt í þessu, þannig að
það er orðið sjónvarpslaust. Þetta
er alveg skelfilegt og þetta er ekki
búið,“ sagði Helgi þegar Fréttablaðið ræddi við hann um kvöldmatarleytið.
Óvenjumikið var um stór tjón í
óveðrinu í gær. „Þau skipta örugglega tugum,“ segir Jónas Guðmundsson hjá Slysavarnarfélaginu
Landsbjörgu sem stóð í ströngu við
að aðstoða fólk um land allt. Hátt
í 300 manns tóku þátt í störfum
björgunarsveitanna.

Nærri 400 aðstoðarbeiðnir bárust á höfuðborgarsvæðinu en á
landinu öllu höfðu björgunarsveitir sinnt hátt í 500 útköllum
í gærkvöld. Reiknað var með að
útköllin myndu halda áfram alla
nóttina þótt ástandið hafi eitthvað
verið byrjað að róast þegar leið á
kvöldið í gær.
Mikið hefur verið um að þök
hafi fokið af í heilu lagi af húsum.
Bílar og gámar fuku, malbik flettist hreinlega af vegum og bæði
tré og rafmagnsstaurar brotnuðu. Tugir manna þurftu að leita
til bráðadeildar Landspítalans.
Ástandið var verst á höfuðborgarsvæðinu og svo í Vík í Mýrdal
og þar í kring. Á Geldinganesi í
Reykjavík náði meðalvindur 38
metrum á sekúndu síðdegis og var
því jafn öflugur og í Hraunsmúla.
Hviðurnar á Geldinganesi komust
upp í 52 metra á sekúndu.
„Það sem hefur verið óvenjulegt
hér á höfuðborgarsvæðinu er að
vindmögnun á Kjalarnesinu náði
mun lengra frá Esjunni en venjulega,“ segir Teitur Arason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Hann segir líka óvenjulegt við
þetta ofsaveður að það hafi náð til
landsins alls í óvenju langan tíma.
„Flest árin fær einhver landshluti svona veður, en í þetta skiptið er mjög hvasst á landinu öllu.“
Veðurofsinn skýrist af því að
mikil hæð er yfir Grænlandi
ásamt óvenju djúpri lægð fyrir
austan land sem ekkert gefur
eftir. „Þetta er eiginlega erfiðasta
staða sem hægt er að fá,“ segir
Teitur. „Og það er frekar leiðin-

FANNFERGI Á AKUREYRI Aftakaveður var um land allt í gær en fyrir norðan og austan var mikil snjókoma.

MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Flest árin fær einhver landshluti svona
veður, en í þetta skiptið er
mjög hvasst á landinu öllu.
TEITUR ARASON
VEÐURFRÆÐINGUR

legt að fá þetta svona snemma
vetrar.“
Þetta ástand hefur verið viðvarandi frá þriðjudegi en náði
hámarki í gær. Í dag má samt
reikna með miklu hvassviðri um
land allt, en svo dettur það víðast
hvar niður í nótt þegar hæðin yfir
Grænlandi mjakast inn yfir landið.
„Þetta gengur fyrst niður á
Norðvesturlandi en síðast á Austurlandi þar sem hvasst verður
fram eftir sunnudeginum,“ segir
Teitur.

STÓRU TJÓNIN SKIPTU TUGUM Björgunarsveitarmenn höfðu í mörg horn að líta og

sjást hér festa niður þak við Laugaveg 15 sem losnaði í fárviðrinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Guðsteinn
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Blaðburðarbílar fastir á Blönduósi en stefnt á flug norður í dag
Vegna óveðursins komst Fréttablaðið aldrei lengra
norður en til Blönduóss í gær, en vonast er til þess að
hægt verði að fljúga með blaðið til Akureyrar í dag.
„Bílar, bæði okkar og Morgunblaðsins, sem fóru
norður í gær sitja fastir á Blönduósi,“ segir Hannes
Hannesson, framkvæmdastjóri Póstdreifingar, sem sér
um dreifinguna á Fréttablaðinu.
„Fyrir sunnan gekk þetta hins vegar allt upp, en það
var víða mjög hvasst og ég veit að á morgum heimilum
greip fullorðna fólkið inn í og hjálpaði til. Það var varla
stætt á sumum svæðum, eins og á Seltjarnarnesi og í
Mosfellsbænum.“
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Margir lesendur sáu reyndar ástæðu til að hrósa
blaðberum sérstaklega fyrir hafa látið sig hafa það
að brjótast í gegnum veðurofsann með Fréttablaðið í
gærmorgun.
Lesandi Fréttablaðsins í Áshverfi í Mosfellsbæ benti
til að mynda á að blaðberinn þar hafi að vanda verið
mættur rétt í kringum sjö að morgni þrátt fyrir að ekki
væri stætt í götunni.
Hannes segir reyndar ástæðu til að minna fólk sérstaklega á að huga almennt að aðgengi fyrir blaðbera að
húsum, nú þegar vetrarmykrið er komið og von á snjó
og hálku.

BARIST Á MÓTI VINDINUM Vindstyrkurinn fór víða upp í 50 til 60 stig í verstu hvið-

unum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Afborgun á mánuði aðeins:
Chevrolet Lacetti Station - Bílalegubíll í ábyrgð
árgerð 2011 - söluverð: 1.800 þús.

Tilboð: 1.590 þús.

25.910 kr.

*

.J¥B¥WJ¥CÐMBTBNOJOHUJMNÅOB¥BÅIBHTU¥VN
LK×SVNIKÅCÐMBŌÅSN×HOVO-BOETCBOLBOT3FJLOB¥V
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Chevrolet Lacetti Station
Söluverð:
#ÐMBŌÅSN×HOVO
Okkar hlutur:
Þín útborgun:
Heildarverð til þín:
Afborgun:

1.800.000 kr.
LS
210.000 kr.
240.000 kr.
1.590.000 kr.
25.910 kr.

)MVUGBMMTLPTUOB¥VS
Bílabúð Benna - Notaðir bílar
#ÐMETI×G¥Bt4ÐNJ
XXXCFOOJJTtOPUBEJS!CFOOJJT
Opið alla virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl. 12-16
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Hælisleitendur á Öland:

Börnin fá ekki
mat í skólanum
SVÍÞJÓÐ Hundruð barna hælis-

$XJOêVLQJXPVW\UNLWLOUDQQVyNQDiVWRIQXP
YLOOWUDIXJODRJYLOOWUDVSHQGêUD

leitenda á sænsku eyjunni Öland
í Eystrasalti fá engan skólamat
á vegum sveitarfélagsins. Yfirmaður menntamála í Borgholm
segir fjölskyldurnar þegar fá
matarstyrk frá sveitarfélaginu.
Þess vegna geti börnin borðað
heima.
Í frétt á vef Dagens Nyheter
segir að skólahjúkrunarfræðingur hafi gert viðvart vegna
málsins.
Komið hefur verið upp bráðabirgðaskóla fyrir yfir 200
börn hælisleitenda í Borgholm
á Öland. Ráðuneytisstjóri í
menntamálaráðuneytinu segir
lögin skýr, börn hælisleitenda
eigi að fá ókeypis skólamáltíðir
eins og önnur börn í Svíþjóð. - ibs

8PKYHU¿V RJ DXèOLQGDUièKHUUD ~WKOXWDU Ip WLO UDQQVyNQD DI
WHNMXPYHJQDV|OXYHLèLNRUWDtVDPU PLYLèO|JQU
XPYHUQGIULèXQRJYHLèDUiYLOOWXPIXJOXPRJYLOOWXPVSHQ
GêUXP
8PKYHU¿V RJ DXèOLQGDUièXQH\WLè DXJOêVLU HIWLU XPVyNQXP
XPVW\UNLWLOUDQQVyNQDiVWRIQXPYLOOWUDGêUDVHPXQGLUièXU
QHIQGO|JIDOOD6NULÀHJDUXPVyNQLUVNXOXEHUDVWUièXQH\WLQX
6NXJJDVXQGL   5H\NMDYtN RJ PHè W|OYXSyVWL i
SRVWXU#XDULVPHUNWDU9HLèLNRUWDVMyèXUI\ULUGHVHP
EHU9DNLQHUDWK\JOLiDèXPV NMHQGXPHUJHUWDèVNLOD
LQQXPVyNQiVpUVW|NXXPVyNQDUH\èXEODèLVHP¿QQDPiiYHI
XPKYHU¿V RJ DXèOLQGDUièXQH\WLV ZZZXPKYHU¿VUDGXQH\WL
LVHQìDUHUHLQQLJDè¿QQDQiQDULXSSOêVLQJDU
ËXPVyNQXPVW\UN~U9HLèLNRUWDVMyèLVNDOXPV NMDQGLJUHLQD
IUiHIQLRJDIP|UNXQI\ULUKXJDèUDUDQQVyNQDKYHUMLUNRPDDè
UDQQVyNQXQXP VNLSXODJL ìHLUUD RJ i WOXèXP WtPDP|UNXP
iVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJHèDI\UULUDQQVyNQLU
7LO~WKOXWXQDUHUXWHNMXUDIV|OXYHLèLNRUWD
.RQXU MDIQW VHP NDUODU HUX KY|WW WLO Dè VHQGD LQQ XPVyNQLU
5ièXQH\WLè PXQ Dè IHQJLQQL XPV|JQ 8PKYHU¿VVWRIQXQDU RJ
UièJMDIDQHIQGDU~WKOXWDVW\UNMXPHLJLVtèDUHQMDQ~DU

ELDRI BORGARAR
Öllum boðið á Hótel Örk
Sveitarstjórn Grímsness- og Grafningshrepps býður öllum íbúum
sveitarfélagsins 67 ára og eldri á
sparidaga fyrir eldri borgara á Hótel
Örk í Hveragerði líkt og gert hefur
verið undanfarin ár. Að þessu sinni
fékk sveitarfélagið úthlutað dögunum
10. til 15. febrúar 2013 að því er kom
fram á síðasta fundi sveitarstjórnarinnar.

8PKYHU¿VRJDXèOLQGDUièXQH\WLè
QyYHPEHU

HANNAÐU ÞITT EIGIÐ KAFFI

FJÁRFESTING Samherji keypti Útgerðarfélag Akureyrar af Brimi í fyrra fyrir 16,6 milljarða

króna. Hér sjást Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, og Guðmundur Kristjánsson, aðaleigandi Brims, greina starfsfólki frá breytingunum í fyrravor.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Tuttugu milljarða hagnaður
frá árinu 2009
Samherji hagnaðist um 8,8 milljarða króna í fyrra.
Samstæðan hagnaðist um 20,2 milljarða á árunum
2009 til 2011. Um 60 prósent starfseminnar erlendis.
Samstæðan greiddi 400 milljónir í veiðigjald.
árum. Eignir Samherja jukust
högnuðust um 8,8 milljarða króna
um 26 milljarða króna á síðasta
á árinu 2011. Hagnaður fyrir
ári. Þar munar mestu um kaup á
afskriftir og skatta (EBITDA)
Útgerðarfélagi Akureyrar (ÚA)
var 18,1 milljarður króna og velta
sem Samherji greiddi 14,3 milljsamstæðunnar var 79,5 milljarðarða króna fyrir.
ar króna. Þetta er besta afkoma
Skuldir SamherjasamstæðunnSamherja frá upphafi samkvæmt
ar voru 71 milljarður króna í lok
uppgjörstilkynningu á heimasíðu
síðasta árs. Þar af voru skuldir
við íslenskar lánastofnanir samSamherja sem birt var í gær.
tals 46, 5 milljarðar
Samtals hagnaðist
Samherja-samstæðkróna. Í tilkynningunni
an um 20,2 milljarða
kemur fram að það sem
króna á árunum 2009
af er árinu 2012 hafi þær
til 2011, en hún starfar
verið greiddar niður um
sex milljarða króna.
í alls tíu mismunandi
löndum. Alls eru rúm- milljarða
Þar segir einnig að
Samherji hafi hvorki
lega 60 prósent af starf- króna aukning
fengið niðurfellingu
semi Samherja erlendis.
Hagnaður samstæðunn- varð á eignum né endurútreikning af
nokkru láni og haft er
ar fyrir afborganir lána Samherja á
og skatta (EBITDA) var síðasta ári.
eftir Þorsteini Má Bald18,1 milljarður króna
vinssyni, forstjóra og
og jókst um 586 millj- Mest munar
eins aðaleiganda Samónir króna á milli ára. um kaup á
herja, að samstæðan
Samherji greiddi um
hafi heldur ekki farið
400 milljónir króna í Útgerðarfélagi
fram á að lánaskilmálveiðigjald til ríkissjóðs Akureyrar fyrir
ar nokkurs láns sem
Samherji er með verði
í fyrra, eða 2,2 prósent
14,3
milljarða.
af EBI T DA-hagnaði
dæmdir ólöglegir.
Gjaldeyriseftirlit
sínum. Í tilkynningunni
segir að áætlanir geri
S e ðl aba n k a Ísl a nds
ráð fyrir að veiðigjaldið verði 1,4
framkvæmdi húsleitir hjá Sammilljarðar króna í ár.
herja í mars á þessu ári vegna
gruns um að félagið hefði gerst
Virði eigna Samherja hefur
brotlegt við lög um gjaldeyrisaukist mikið á undanförnum
mál. Forsvarsmenn hafa ætíð
árum. Í árslok 2009 var virði
neitað sök. Hæstiréttur vísaði
þeirra um 64,5 milljarðar króna.
fyrr í þessari viku frá kröfu
Um síðustu áramót var það orðið
108,6 milljarðar króna. AuknSamherja um að rannsóknin hafi
ing er um 40 prósent á tveimur
verið ólögmæt. thordur@frettabladid.is
VIÐSKIPTI Samherji og dótturfélög

MEÐ SMEKK
FYRIR SMÁATRIÐUM

COFFEE IS NOT JUST BLACK
Finndu okkur á Facebook
www.facebook.com/NESCAFEDolceGustoIsland

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP

|

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS
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Samherji í ýmsu öðru en sjávarútvegi
Samherji og annað stórt sjávarútvegsfyrirtæki, FISK Seafood, sem er í eigu
Kaupfélags Skagfirðinga, keyptu fyrr á þessu ári hvort sinn 37,5 prósenta
hlutinn í Olís. Svo virðist sem félögin tvö hafi greitt einn milljarð króna hvort
fyrir að eignast samtals þrjá fjórðu í Olís. Samkeppniseftirlitið samþykkti
kaupin í haust en setti kaupunum ýmis skilyrði.
Samherji hefur einnig fjárfest í Þórsmörk, eiganda Árvakurs, eiganda
Morgunblaðsins og Landsprents. Krossanes ehf., sem er að öllu leyti í
eigu Samherja, á 20,8 prósenta hlut í Þórsmörk og er næststærsti eigandi
félagsins ásamt Áramótum ehf., félags Óskars Magnússonar. Óskar, sem er
útgefandi Morgunblaðsins, situr einnig í stjórn Samherja.
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FULLT VERÐ: 79.950
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63.950
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GOLIATH - BORÐSTOFAN
Borð: B100 x L160 sm.
79.950 nú 63.950
Borð: B100 x L200 sm.
89.950 nú 71.950
Stækkunarplata: B100 x L50
sm. 12.950 nú 9.995
TOM stóll: 12.950 nú 9.995
Skenkur: B186 x H82 x D44
sm. 79.950 nú 63.950
Glerskápur: B110 x H190 x
D44 sm. 89.950 nú 71.950
Skenkur með glerhurð:
B138 x H82 x D44 sm.
69.950 nú 55.950
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35 X 200 SM.

ANDADÚNSÆNG+KODDI
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LJÓSAHRINGUR
Fallegur 60 ljósa
ljósahringur.

www.rumfatalagerinn.is
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Kínastjórn vill að flokksþing gangi snurðulaust:

Vatn í tónlist og myndlist
Vatn í listum er viðfangsefni hádegisfyrirlesturs í Þjóðminjasafninu,
miðvikudaginn 7. nóvember kl. 12:10. Þar fjallar Halldór Björn Runólfsson,
safnstjóri Listasafns Íslands, um vatn í myndlist og Karólína Eiríksdóttir tónskáld
fjallar um vatn í tónlist.
Vatn hefur ekki aðeins hagnýtt gildi fyrir manninn heldur hefur vatn í öllum
mögulegum myndum verið listamönnum innblástur í gegn um tíðina.
Þannig er vatn algengt viðfangsefni myndlistarmanna og heilu tónverkin hafa
verið samin um vatn.

Ekki rúm til mótmæla
KÍNA, AP Víðtækar öryggisráðstaf-

anir hafa verið gerðar í Peking nú
þegar 18. flokksþing kínverska
Kommúnistaflokksins nálgast.
Sumar kunna að koma einkennilega
fyrir sjónir. Ekki má skrúfa niður
rúður í leigubifreiðum í Peking,
ekki kaupa sér fjarstýrða flugvél
nema með leyfi lögreglu og bannað
er að sleppa dúfum úr búrum.
Þá er fullyrt að hnífar og blýantayddarar hafi verið fjarlægðir úr
hillum verslana og gengur orðrómur um að lögreglan skoði borðtenniskúlur vandlega til að ganga
úr skugga um að á þeim sé ekki að

finna nein skilaboð um mótmælaaðgerðir. Þá fullyrða mannréttindasamtök að einstaklingar, sem
þekktir eru fyrir að hafa staðið að
mótmælum eða undirskriftasöfnunum hafi verið handteknir.
Ekkert einsdæmi er að stjórnvöld víða um heim herði öryggisráðstafanir þegar stærri viðburðir
nálgast. Þetta gerði til dæmis borgarstjórnin í London þegar Ólympíuleikar voru haldnir þar. Ekki er
þó vitað til þess að leigubílstjórum
hafi fyrr verið gert að fjarlægja úr
bílum handföngin, sem notuð eru til
að skrúfa niður rúður.
- gb

Á fyrirlestrinum verða sýndar myndir af listaverkum þar sem vatn
kemur við sögu og tóndæmi leikin.
Fyrirlesturinn hefst kl. 12:10 og stendur til kl. 13:00.

Aðgangur er ókeypis og eru allir velkomnir.
Erindið er hið síðasta í röð hádegisfyrirlestra sem umhverﬁs- og
auðlindaráðuneytið, Umhverﬁsstofnun, Veðurstofa Íslands,
Landgræðsla ríkisins og Íslenska vatnafræðinefndin efna til í tilefni
af evrópsku ári vatnsins.

ÁHUGAVERÐAR TÖLUR Velferðarráðherra ætlar nú að kalla eftir upplýsingum frá
Landlækni varðandi sjálfsvíg og láta skoða þær innan ráðuneytisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Íris mun sýna
nokkrar greiðslur úr
ð og
bókinni, veita góð rá
fbjóða heppnum áhor
i
endum spennand
greiðslu.

„AÐGENGILEG, FRÆÐANDI
OG GLÆSILEG BÓK“
BRÓSI HÁRGREIÐSLUMEISTARI

DYNAMO REYKJAVÍK

Nú þarftu ekki að fara á hágreiðslustofu til að fá nýja og
spennandi greiðslu eða mikilvæg ráð um hvernig þú átt að
sinna hárinu þínu. Allt þetta finnurðu í þessari aðgengilegu
og ríkulega myndskreyttu bók!
„Þessi bók er best geymda fegurðarleyndarmálið mitt. …
Spennandi leyndarmál leynast á hverri síðu.“
TOBBA MARINÓS

ÍRIS SVEINSDÓTTIR

Lítið fer til
forvarna við
sjálfsvígum
Velferðarráðuneytinu hafa ekki verið birtar tölur
yfir komur á LSH vegna sjálfsvígstilrauna. Ráðherra
skoðar málið. Sjö milljónir á ári í forvarnir gegn
sjálfsvígum og 200 í varnir gegn umferðarslysum.
VELFERÐARMÁL Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra sá fyrst
tölur um sjálfsvígstilraunir hjá
Landspítalanum í Fréttablaðinu í
gær. Hann ætlar að skoða málið
og afla upplýsinga frá Landlæknisembættinu í kjölfar umfjöllunarinnar.
„Þetta eru nýjar tölur fyrir
okkur, við höfum aldrei fengið að
sjá þær áður. En þetta er eins og
með annað í heilbrigðiskerfinu
að skráningu er ábótavant,“ segir
hann. „Við munum skoða skráningar hjá Landlækni varðandi sjálfsvíg í kjölfar þessarar fréttar.“
Árlega fremja á bilinu 30 til 35
manns sjálfsvíg á Íslandi. Tíðnin
hefur staðið í stað undanfarinn
áratug og jókst ekki eftir efnahagshrunið.
Ríkið eyrnamerkir sjö milljónir á ári í forvarnir gegn sjálfsvígum. Féð rennur til Landlæknis
og í laun eins hjúkrunarfræðings
í hlutastarfi. Til samanburðar er
um 200 milljónum varið í forvarnir gegn umferðarslysum, en banaslysum í umferðinni hefur blessunarlega fækkað á undanförnum
árum og eru þau nú yfirleitt á
bilinu 10 til 20 á ári.
Landspítalinn tekur á móti um
500 tilfellum árlega vegna sjálfsvígstilrauna og hefur fjöldinn

7,0

milljónir króna
eru eyrnamerktar
forvörnum gegn
sjálfsvígum á ári hverju. 200
milljónum er varið í forvarnir
gegn umferðarslysum.
margfaldast síðan árið 2007. Eins
og greint var frá í Fréttablaðinu
í gær er þó talið að fjöldatölurnar hafi verið vanmetnar áður, þar
sem sjálfsvígum hefur ekki fjölgað
eins og skráðum tilraunum.
Guðbjartur segir mikla vinnu
vera unna varðandi forvarnir gegn
sjálfsvígum, bæði innan skóla- og
heilbrigðiskerfisins. Hann segir
jákvætt að fá nýjar upplýsingar
inn í þá vinnu en ítrekar nauðsyn
þess að vinna hlutina heildstætt
eins og áætlanir innan heilbrigðiskerfisins gera ráð fyrir, meðal
annars með innleiðingu rafrænnar sjúkraskrár.
Í Fréttablaðinu í gær sagði Páll
Matthíasson, framkvæmdastjóri
geðsviðs LSH, að tölur um fjölgun
sjálfsvígstilrauna gætu þýtt að um
hafi verið að ræða vanmat á fyrri
tölum, þar sem eiginlegum sjálfsvígum hafi ekki fjölgað jafnmikið.
sunna@frettabladid.is
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Við erum stoltur samstarfsaðili björgunarsveitanna
sem hafa klæðst fatnaði okkar frá árinu 1928.

Styðjum fjáröﬂun
björgunarsveitanna!

Ríflega 18 þúsund sjálfboðaliðar starfa undir
merkjum Slysavarnafélagsins Landsbjargar um
allt land. Í dag er 3.500 manna útkallshópur
tilbúinn að bregðast við þegar neyðarkallið berst.
Kaupum Neyðarkallinn hjá Slysavarnafélaginu
Landsbjörg um helgina.
Við getum treyst á þau. Nú treysta þau á okkur.
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Hriplekt og hræsnisfullt áfengisauglýsingabann:

Bannað en þó ekki

F

réttablaðið sagði frá því fyrr í vikunni að áfengisauglýsingar
frá íslenzkum áfengisframleiðendum og -birgjum færðust í
vaxandi mæli inn á Facebook og aðra samfélagsmiðla. Ólíkt
því sem tíðkast í blaða- og sjónvarpsauglýsingum fyrir léttöl
frá sömu framleiðendum og innflytjendum er ekki endilega
tekið fram í þessum auglýsingum að verið sé að auglýsa léttöl.
Þetta finnst Árna Guðmundssyni, formanni Foreldrasamtaka gegn
áfengisauglýsingum, slæmt og hann kallar eftir því að lögreglan taki
fyrir auglýsingarnar, enda séu þær bannaðar. Hann telur að ástæðan
fyrir því að auglýsingarnar birtist sé sú að lögreglan taki bannið ekki
nógu alvarlega.
Ástæðan er miklu frekar sú að
SKOÐUN
bannið við áfengisauglýsingum
Ólafur Þ.
heldur ekki í raun og getur ekki
Stephensen
gert það. Auglýsingar um áfenga
olafur@frettabladid.is
drykki birtast í útlendum blöðum
og tímaritum, á erlendum vefsíðum sem Íslendingar skoða, á
íþróttavöllum sem sjónvarpað er
frá í íslenzku sjónvarpi og þannig mætti áfram telja. Áfengis- og
tóbaksverzlunin auglýsir meira að segja glaðhlakkalega bolluuppskriftir sem „hressa upp á samkvæmið“ í bæklingum sínum.
Það er kannski ekkert skrýtið að lögreglan leggi ekki mikið á sig
við að stöðva auglýsingu á Facebook þegar sams konar auglýsingar
eru í þúsundum útlendra tímarita í hillum bókabúðanna og rúmast
innan ramma laganna.
Samkvæmt áfengislögum er bannað að auglýsa áfenga drykki með
meira en 2,25% áfengismagni. Léttöl má hins vegar auglýsa. Þetta
notfæra áfengisframleiðendur og -birgjar sér og auglýsa vörumerki
sín grimmt undir þeim formerkjum að verið sé að auglýsa léttöl.
Nú vill Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra loka þeirri smugu í
lögunum og banna líka auglýsingar á óáfengum drykkjum sem eru
seldir í umbúðum sem eru „svo líkar umbúðum áfengra drykkja að
hætta sé á ruglingi á áfengu vörunni og hinni óáfengu“.
Afleiðingarnar af því banni yrðu eingöngu þær að skaða hagsmuni innlendra framleiðenda, sem mættu ekki auglýsa vöru sem
þó er löglegt að framleiða og selja í almennum verzlunum. Erlendir
framleiðendur hefðu áfram óheftan aðgang að íslenzkum neytendum
í gegnum áðurnefndar leiðir og myndu að sjálfsögðu nýta sér hann.
Þetta væri ekki sízt bjánalegt vegna þess að framleiðsla áfengra
drykkja er einn af vaxtarsprotum atvinnulífsins. Undanfarin ár hafa
sprottið upp lítil brugghús víða um land sem eru umhverfisvæn,
höfða til ferðamanna, nota innlent hráefni og skapa atvinnu í heimabyggð – algjörlega eftir sniðmáti atvinnustefnu flokks innanríkisráðherrans.
Vegna þess að áfengisauglýsingar eru í orði kveðnu bannaðar eru
ekki til neinar reglur, sambærilegar og í nágrannalöndum okkar, um
hvernig þær eiga að vera. Það væri nær að hætta tvískinnunginum
og hræsninni og leyfa áfengisauglýsingar, en setja í staðinn skilyrði
um hvernig á að hátta birtingu þeirra. Það mætti til dæmis kveða á
um að þær mættu ekki birtast í sjónvarpi fyrr en seint á kvöldin og
að auglýsendur væru skyldaðir til að upplýsa neytendur um skaðsemi ofneyzlu áfengis. Slík stefna myndi þjóna betur markmiðinu
um að vernda börn og unglinga fyrir skaðlegum áhrifum áfengis en
núverandi ástand.

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

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

Fyrirtæki snúa posanum
að viðskiptavinum
Með notkun örgjörvaposa sem snúa að viðskiptavinum og tengingu við afgreiðslukerﬁð frá Advania
er rekstraráhæa tengd kortaviðskiptum takmörkuð.
Advania á tilbúnar posalausnir og aðstoðar við
innleiðingu á örgjörvaposum.
Nánari upplýsingar á www.advania.is/pinnid
eða í síma 440 9428.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Er allt smjör gæðasmjör?

S

amkvæmt þeirri siðferðisreglu sem mótar lífsafstöðu
þjóðlíf og löggjöf á Íslandi,
þá er skylt annaðhvort að
láta afskiftalaust ellegar hæla uppí
hástert sérhverju verki sem unnið
er lakar en í meðallagi. Sé unnið
betur, er verið að brjóta grundvallarboðorð þjóðfélagsins um lýðræðislegt meðallag og þar með vakin
upp lýðræðisleg öfund; og opinberir
aðiljar verða að skerast í leikinn og
úrskurða alt smjör gæðasmjör.“
Þessar setningar úr Íslendingaspjalli Halldórs Laxness eru að
sönnu settar á blað löngu áður en
menn tóku að rífast um stjórnarskrána á Alþingi. En öll meðferð

þess máls bendir til að siðferðisregl a n sem
skáldið lýsir lifi
enn góðu lífi
hálfum fimmta
áratug síðar.
S á sk a m m i
tími sem stjórnl a ga ráði va r
ÞORSTEINN
ætlaður leyfði
PÁLSSON
ekki þau vönduðu vinnubrögð sem endurskoðun stjórnarskrár krefst. Pólitísk
ábyrgð á því verklagi hvílir á herðum forsætisráðherra. Hann hefur
nú úrskurðað að hálfnað verk sé
fullkomin stjórnarskrá, samin af

þjóðinni sjálfri og þar af leiðandi
hafin yfir gagnrýni.
Engum dettur lengur í hug að
setja smjör á markað án þess að
hreinlæti við framleiðsluna sé vottað og það standist gæðapróf sérfróðra manna. Þetta er gert til að
vernda neytendur, án þess að nokkur hafi borið brigður á bragðskyn
þeirra. Í manna minnum hefur enginn mjólkurbússtjóri hafnað gæðaeftirliti með þeim rökum að það
væri móðgun við neytendur.
Forsætisráðherra vill hins vegar
ekki að sérfræðingar segi álit sitt
á stjórnarskrárgerðinni því að það
feli í sér vantraust á fólkið í landinu.

Ruglandi og róttækni

S

tjórnarskrárhugmyndirnar eru róttækar um flest
þau atriði sem ekki eiga
heima í stjórnarskrá heldur almennum lögum eða stefnuyfirlýsingum stjórnmálaflokka.
Þar er til að mynda verið að lofa
ómældum útgjöldum úr ríkissjóði
og mæla fyrir um stjórn fiskveiða.
Þetta eru viðfangsefni sem
sner ta hugmyndafræði legar
átakalínur stjórnmálanna. Stjórnarskráin á hins vegar að geyma
þær leikreglur sem slíkar ákvarðanir eru teknar eftir á hverjum
tíma. Kjósendur velja þingmenn til
að taka þær ákvarðanir á grund-

velli stefnuyfirlýsinga. Þeir skipa
þeim málum síðan með almennum
lögum.
Þegar meirihlutinn ætlar að
festa eigin pólitík sína í stjórnarskrá, þannig að örðugra verði að
skipta um stjórnarstefnu í almennum kosningum, er verið að eyðileggja stjórnarskrána. Hún er
þá ekki lengur skipulagsskrá eða
grundvallarlög. Lýðræðið veikist
að sama skapi.
Þegar kemur að þeim efnisatriðum sem lúta beint að stjórnskipulagi ríkisins fer lítið fyrir róttækum hugmyndum en því meir fyrir
ruglingslegri hugsun og skorti á

rökvísi. Ýmis álitamál hafa verið
rædd á undanförnum árum varðandi vald forseta Íslands og stöðu
Alþingis. Vissulega er gerð tilraun
til að taka á þeim viðfangsefnum.
Af gögnum stjórnlagaráðs má
ráða að margvíslegar hugmyndir hafa verið uppi. Trúlega er það
vegna tímaskorts að lausnin hefur
verið sú að hræra þeim saman
fremur en að greina í sundur.
Niðurstaðan er óvissa um margt
og skortur á rökrænu samhengi.
Frekar er dregið úr pólitískri
ábyrgð en að auka, og ákvarðanataka verður óskilvirkari þegar
þörf er á skilvirkni.

Að hæla í hástert

Þ

ó að veigamikil rök mæli
með viðhaldi þingræðisreglunnar mátti rökræða
róttækar hugmyndir eins
og aðskilnað löggjafarvalds og
framkvæmdavalds og jafnvel leyfa
fólki að taka afstöðu til þeirra.
Þess í stað er lagt til að fjölga
þingmönnum stjórnarflokka til
að ráðherrar þurfi ekki að mæta
við atkvæðagreiðslur á Alþingi.
Öll skynsemi mælir þó með því að
fækka þingmönnum verulega.
Veigamikil rök hníga í þá átt að
sameina forsetaembættið stöðu

forseta Alþingis eða fela forsætisráðherra að gegna þjóðhöfðingjaskyldunum. Þá er það tímaskekkja
að lög séu háð undirritun handhafa
framkvæmdavaldsins. Með öllu
er sneitt hjá róttækri hugsun um
stjórnskipuleg efni af þessu tagi.
Nú má einnig endurskoða stjórnarskrána með hófsemd. Eigi að
síður þurfa breytingarnar að fullnægja kröfum um aukinn skýrleika, skilvirkni og ríkari pólitíska
ábyrgð. Helsta áhugaverða nýmælið snýr að kosningafyrirkomulaginu. Þó að þær hugmyndir kalli á

stjórnmálafræðilega úttekt miða
þær að því að brjóta upp meingallað kerfi og verðskulda því frekari
skoðun og umræðu.
Spurningin er þessi: Er ekki
vegur að forystumenn stjórnlagaráðsins og sérfræðingar í lögum,
stjórnmálafræðum og hagvísindum taki að sér það hlutverk sem
mjólkurbússtjórar og gæðaeftirlitsmenn hafa á sínu sviði og knýi á
um að vinnslu stjórnarskrármálsins verði lyft úr því fari að hæla í
hástert því sem unnið er lakar en
í meðallagi?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Elín Albertsdóttir elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

Er fjölskyldan rétt tryggð ef áföll
verða? Á bornogforeldrar.tm.is sérð
þú hversu mikla vernd þú þarft.

bornogforeldrar.tm.is
Við gerðum einfalda reiknivél þar sem þú
getur séð hversu mikla vernd þú þarft fyrir
þig og fjölskylduna og hvað hún kostar.

> Sjúkdómatrygging veitir fjölskyldunni
fjárhagslegan stuðning ef alvarleg
veikindi ber að garði.

> Sjúkra- og slysatrygging bætir tekjumissi ef þú verður óvinnufær.
Slysum og sjúkdómum fylgir álag á fjölskyldur. Tekjumissir og aukin útgjöld geta haft
veruleg áhrif á daglega lífið og heimilisbókhaldið. Þess vegna er fjárhagslegt öryggi fjölskyldunnar sennilega mikilvægasta ástæðan
fyrir því að vera tryggður.

> Líftrygging veitir fjölskyldunni fjárhagslegan stuðning við fráfall.

> Barnatrygging bætir tjón sem gæti haft
áhrif á framtíðarvelferð barnanna þinna.

Tryggingamiðstöðin Síðumúla 24 Sími 515 2000 tm@tm.is tm.is
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Mikilvægasta
ástæðan fyrir
því að vera
vel tryggður
Ánægðustu viðskiptavinir tryggingafélaga
Gott samband TM og viðskiptavina er byggt á
trausti og öflugu samstarfi. Við vitum að góð
ráðgjöf er forsenda fyrir réttri tryggingavernd
og þekkjum mikilvægi þess að bregðast skjótt
og rétt við ef til tjóns kemur.
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Á afhverju.tm.is getur þú séð umsagnir
viðskiptavina sem notið hafa þjónustu TM.
Ef eitthvað kemur fyrir,
þá viltu vera hjá TM.

HELGAR
OPIÐ ALLA HELGINA

50”

PLASMA

Panasonic TXP50X50
50” HD Ready Plasma sjónvarp með 1024x768p upplausn,
Vreal Plus Engine tækni, 600Hz Sub-field Drive, Dýnamísk
Real Black Drive 3.500.000:1 skerpu, 24p Playback og Viera
Link, háskerpu HDTV DVB-T stafrænum móttakara (MPEG4),
USB og SD/SDHC/SDXC kortalesara o.fl.

600Hz SUB-FIELD DRIVE

TILBOÐ

159.995
FULLT VERÐ 179
179.995
995

PHILIPS FIDELIO A9

ÞRÁÐLAUSIR HÁTALARAR
BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLAR

20% AFSLÁTTUR
HRÆRIVÉLAR
15% AFSLÁTTUR

Hágæða hljómgæði beint
frá Apple eða Android
símum og spjaldtölvum

SJÓNAUKAR

20% AFSLÁTTUR
FULL BÚÐ AF NÝJUM
OG SPENNANDI VÖRUM

www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ - www.ht.is - ÞÚSUNDIR VÖRUTEGUNDA - www.ht.is - FRÁBÆR TILBOÐ - www.ht.is - SJÁ ALLT VÖRUÚRVALIÐ

RTILBOÐ
LAUGARDAG 11-16 og SUNNUDAG 13-17

MOTH EYE

46”

BEST
TA LED SJÓNVARP
EVRÓ
ÓPU ER LENT
Úr ú
úrs
rskur
urði EISA dómnefndarinnar
Á hver
verjuu árii fáum
m við á markaðinn nýjar gerðir af Philips sjónvarpstækjum
með tæ
me
ækniný
nýjunngum og ár eftir ár kemur Philips okkur á óvart með betri
fraamm
fr
mmisstööðuu. Phhilips 46PFL9707 býður upp á endurbætta Moth Eye síu sem
mmi
dreeguurr umtal
dr
alsveert úr skjáendurkasti og LED baklýsingu með svæðisbundinni
stýýriinggu
gu á ljóósmaagni sem gefur kost á djúpum svörtum lit og hámarks birtu á
ssam
ma tím
ma. Hreyyfimyndatæknin er frábær og Flicker Free gleraugnatæknin gerir
þér
ér kklleifft að njótta 3D kvikmynda án þess að upplifa óþægindi sem oft verða
þeeg
þegar
eg r umhveerfisslýsing er flöktandi. Loks ber að nefna hina byltingarkenndu
fjaarst
fj
stýr
ýrinngu meðð lyklaborði á baklhliðinni sem gerir alla almenna stjórnun
viðm
við
mótsin
ótsins og Sm
martTv möguleikanna í tækinu léttari og einfaldari.

DIRECT LED
2012-2013
BEST EUROPEAN LED-TV
Philips 46PFL9707S

KAFFI KYNNING

UM HELGINA
Komið og kynnist nýju
sjálfvirku DeLonghi
Dolce Gusto kaffivélunum!

Komið og skoðið nýju
Wilfa safapressun
na
• Slow Juicer safapressa
• Næringarefni haldast betur
• Djúsinn skilur sig ekki í glasinnu
• Auðvelt að þrífa

Wilfa SJ150W
Vönduð 150w safapressa. Tekur hart
grænmeti og ávexti. Stiglaus hraðastillir.
Keramik kvörn tryggir að safinn skilur sig
ekki. Stór matari. 1L safakanna.

Philips BDP2900
Full HD Blu-ray spilari með 1080p DVD uppskölun.
24FPS fyrir kvikmyndahúss upplifun. Dolby True HD,
Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital. Audio L/R,
Ethernet, Composite, Digital Coaxial, USB og HDMI.

TILBOÐ

19.995
FULLT VERÐ 24
24.995
995

ht.iis
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7RVKLED&'
Hagkvæm Windows 8 fartölva sem hentar vel fyrir alla
hefðbundna tölvuvinnslu. 15,6” skjár,
Intel Dual Core örgjörvi,
4GB vinnsluminni og 320 GB
hörðum diski.
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$&(5$2
Mjög létt og nett með Intel Pentium örgjörva.
11,6” skjár, 4GB vinnsluminni og stór 500 GB
harður diskur. Kemur
uppsett með nýja Windows 8
stýrikerﬁnu.
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Einstaklega gott verð fyrir fartölvu
með Intel Pentium og 15,6”
skjá með stórum 500GB
hörðum diski.
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Kem
Ke
mur með öﬂugum AM
MD E2 örgjörva, HDD7340G
skjáákjarna, 6 GB vinnsluminni
og stórum 6440GB hörðum
m
diskki. USB 3.00 tengi.



),00
67-±5185

$6868;$5+
726+,%$/:
Öﬂuggur Intel Core i7 örgjöörvi með 15,6” skjáá, Intel
Öﬂu
40000 sjástýringu og 500GGB
harðaan disk. Gerð fyrir
kröfttuga og hrraða vinnsluu.



Allt það besta. Örþunn og létt, verðlaunahönnun, 3GHz
Turbo Intel i7 örgjörvi, 128GB SSD diskur, 13,3“ IPS skjár
með ótrúlegum litgæðum,
Bang & Olufsen hljóð og allt
að 7 tíma rafhlöðuending.
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Mjög ﬂott rauð fartölva með Intel
Pentium örgjörva, 6GB minni, Intel HD
Graphics skjákorti, USB3
og HDMI tengi og stórum
640GB hörðum diski.



Haggkvæmastta Intel farttölvan frá Acer meeð
15,66” skjá. Mjög nett ogg
meððfærileg.
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Mikið fyrir peninginn í þessari kraftmiklu 15,6”
fartölvu sem kemur með Intel i5 örgjörva.
Sérstaklega skemmtilega
hönnuð í ﬂottum hvítum lit.
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17,33” skjár ogg Intel Core i3 örgjörvi. Vandaað 1GB AMD
Raddeon HD76610M skjákoort fyrir betri graffíkvinnslu.
6GBB vinnslum
minni og 5000GB
harðður diskurr.
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Að hafa styrk til að sækja fram, fjárfesta og skapa störf
Efnahagsmál
Páll
Harðarson
forstjóri NASDAQ OMX
Iceland

A

ukið eigið fé íslenskra fyrirtækja gæti haft afgerandi
áhrif á íslenskt efnahagslíf. Stöðugleiki gæti orðið meiri. Traustur
efnahagur kemur í veg fyrir kollsteypur þegar á móti blæs í þjóðarbúskapnum. Hann dregur einnig
úr kerfisáhættu í fjármálakerfinu. Vel fjármögnuð fyrirtæki eru

áhættuminni lántakar. En það sem
mestu máli skiptir er að þau hafa
styrk til að sækja fram af krafti,
fjárfesta og skapa störf. Nýsköpun gæti aukist, framleiðni vaxið og
góðum störfum fjölgað.
Eiginfjárhlutfall íslenskra fyrirtækja er nú að meðaltali um 30%.
Þetta má m.a. ráða af niðurstöðum könnunar Samkeppniseftirlitsins meðal 120 stærstu fyrirtækja landsins um efnahag í árslok
2011. Samantekt Hagstofunnar
fyrir árið 2010 dregur upp svipaða mynd, en hún nær til allflestra
fyrirtækja landsins. Íslensk fyrirtæki hafa löngum reitt sig um of

Ísland og Evrópa:
Samband á tímamótum
Þriggja kvölda námskeið um Evrópumál
út frá sjónarhóli Íslands.
Fyrir alla sem hafa áhuga á Evrópumálum og þjóðmálum
almennt. Engrar sérþekkingar er krafist.
Staðnámskeið hefst 14. nóvember
– skráningarfrestur til 6. nóvember

Fjarnámskeið hefst 26. nóvember
– skráningarfrestur til 16. nóvember

Námskeiðsgjald aðeins 3000 krónur
Nánari upplýsingar og skráning á endurmenntun.is
eða í síma 525 4444

á lánsfjármögnun en ef vel tekst
til getur fjármögnun þeirra tekið
stakkaskiptum. Hlutabréfamarkaður gegnir þar lykilhlutverki.
Nú yppa vafalítið einhverjir
öxlum. Eiginfjárhlutfall í námunda
við 30% hefur þótt sæmilegt hér
á landi og auðvitað veltur æskileg eigin fjármögnun á efnum og
aðstæðum. Sem meðaltal fyrir
atvinnulífið í heild er þetta hlutfall þó afar lágt í alþjóðlegum
samanburði. Skýtur það skökku
við því sveiflukennt rekstrarumhverfi hérlendis krefst einstaklega
traustrar eiginfjárstöðu.
Hversu mikið viðbótar eigið fé
þarf íslenskt efnahagslíf til að
ná framangreindum markmiðum? Sé tekið mið af hlutföllum í
þeim löndum sem við viljum bera
okkur saman við gæti fjárhæðin
numið 300-600 milljörðum króna.
Rekstrargrunnur okkar mikilvægustu fyrirtækja myndi styrkjast.
Tiltölulega smá og millistór vaxtarfyrirtæki myndu þó e.t.v. hafa
hlutfallslega mestan hag af traustari fjármögnun.
Hlutabréfamarkaður er mikilvæg uppspretta eigin fjár og aflvaki fjárfestingar. Mikið er því
í húfi að endurreisn hlutabréfamarkaðar gangi vel fyrir sig. Það
er vart orðum aukið að hún sé forsenda þess að breytingar í þá veru
sem hér eru nefndar geti orðið að
veruleika.

Framsýn stefnumörkun og ábyrg
umgengni ráða úrslitum
Afar brýnt er að ryðja úr vegi
hindrunum sem gætu teflt framangreindri framtíðarsýn í tvísýnu
og þar hefur löggjafinn mikið

að segja. Vil ég nefna tvennt í
þessu sambandi. Annars vegar er
útfærsla auðlegðarskatts með þeim
hætti að eigendur margra fyrirtækja sem ættu erindi á markað
gefa þeim möguleika lítinn gaum.
Ástæðan er sú að stofn til auðlegðarskatts miðast við skattalegt
eigið fé ef um óskráð fyrirtæki er
að ræða, en markaðsvirði ef fyrirtækið er skráð á hlutabréfamarkaði. Allmörg óskráð fyrirtæki hér
á landi eru í þeirri stöðu að við
skráningu á markað yrði markaðsvirði þeirra langtum hærra en

Lítilsháttar rýmkun heimilda
lífeyrissjóðanna til fjárfestinga
á hliðarmarkaði Kauphallarinnar, First North, gæti einnig haft
mikla þýðingu fyrir smá og miðlungsstór fyrirtæki. First North,
fremur en Aðalmarkaður Kauphallarinnar, er eðlilegur kostur
fyrir mörg þessara fyrirtækja.
Með þessari breytingu gæti First
North verið sá stökkpallur fyrir
vaxtarfyrirtæki sem hann hefur
reynst á Norðurlöndum.
Endurreisn hlutabréfamarkaðar mun að miklu leyti velta á

Almennir fjárfestar verða að njóta ávinnings til jafns við aðra. Markaðsumhverfið
verður að vera til þess fallið að laða að
jafnt innlent sem erlent fjármagn.
skattalegt eigið fé. Á þetta bæði við
um smá og stór fyrirtæki. Ástæða
er til að hafa sérstakar áhyggjur
af efnilegum vaxtarfyrirtækjum
í þessu sambandi. Algengt er að
markaðsvirði slíkra fyrirtækja sé
margfalt skattalegt eigið fé. Eigendur þeirra standa því frammi
fyrir því að að kalla yfir sig stóraukna skattheimtu við það eitt að
skrá félag sitt á markað. Þetta eru
einmitt þau fyrirtæki þar sem
skráning gæti gagnast þjóðfélaginu mest til framtíðar í formi aukinnar fjárfestingar og atvinnusköpunar. Ætlun löggjafans hefur
örugglega ekki verið að setja upp
slíkan vegatálma fyrir okkar efnilegustu fyrirtæki.

því hvort tekst að endurvinna
traust fjárfesta. Hver mistök eru
dýr og brýnt að allir þátttakendur á markaði starfi af kostgæfni.
Almennir fjárfestar verða að njóta
ávinnings til jafns við aðra. Markaðsumhverfið verður að vera til
þess fallið að laða að jafnt innlent sem erlent fjármagn. Þetta er
ögrandi verkefni sem getur haft
víðtæk og jákvæð áhrif á íslenskt
atvinnulíf til framtíðar. Umgengni
við þessa sameiginlegu auðlind og
stefnumörkun þarf að einkennast
af ábyrgð og framsýni. Von mín er
að þetta verði leiðarljós allra sem
að þessu verkefni koma.

Fjárfesting til framtíðar
Menntamál
Kristín
Ingólfsdóttir
rektor Háskóla Íslands

Þ

au ánægjulegu tíðindi bárust
í byrjun október að Háskóli
Íslands hefði færst ofar á lista
Times Higher Education yfir
fremstu háskóla í heimi. Skól-

TIL LEIGU
1500 FERMETRA STÓRGLÆSILEGT
Æ EGT
ÆSIL
GT
VERSLUNARHÚSNÆÐI Á DALVEGI
10-14
DALVEGI
VEGI
EG 10

Uppl. Pétur 660-1771 eða petur@klettas.is

inn er nú í 271. sæti. Um 17.000
háskólar eru starfandi í heiminum og er Háskóla Íslands skipað
í hóp þeirra tveggja prósenta
háskóla sem fá hæstu einkunn.
Þetta er stórkostlegur árangur fyrir 320.000 manna þjóð.
Árangur Háskóla Íslands er
glöggur vitnisburður um faglegan metnað og ósérhlífni starfsfólks og nemenda og til vitnis
um styrk mikilvægra samstarfsaðila skólans. Það er hins vegar
mikilvægt að átta sig á því að
röðun Times Higher Education
byggir á gögnum undangenginna ára. Áhrifa niðurskurðarins í kjölfar efnahagshrunsins
gætir því aðeins að litlu leyti í

um 18%. Þetta samsvarar um
2/3 af heildarfjölda nemenda
við Háskólann í Reykjavík eða
samanlögðum fjölda nemenda
við Háskólann á Akureyri og á
Hólum. Að óbreyttu blasir við að
um 600 nemendur stundi nám í
Háskóla Íslands án þess að hið
opinbera greiði fyrir kennsluna.
Opinber framlög til Háskóla
Íslands í heild hafa lækkað um
18% að raungildi frá hruni. Þá
er ekki talið með að niður féll
áformuð tveggja milljarða króna
skuldbinding af hálfu ríkisins
samkvæmt sérstökum árangurstengdum samningi um kennslu
og rannsóknir.
Íslenskt samfélag hefur geng-

Háskóli Íslands hefur sýnt í verki að hann
er reiðubúinn að axla ábyrgð við uppbyggingu íslensks efnahags- og atvinnulífs
til framtíðar.
mati ársins 2012. Nú þegar eru
hins vegar að koma í ljós skýr
merki um áhrif niðurskurðarins á starf háskólans. Ef ekki er
horfst í augu við hættuna getur
markvisst uppbyggingarstarf
undangenginna ára skaðast.
Í allri umræðu um framtíðarmöguleika og framtíðarvelsæld Íslands kemur fram skýr
þverpólitískur skilningur á því
að uppbygging og fjárfesting í
háskólastarfi er lykilatriði. Það
er því afar brýnt að þessi skilningur birtist í verki, meðal annars í afgreiðslu fjárlaga fyrir
árið 2013. Vitaskuld er ljóst að
Ísland hefur minna umleikis en
á árunum fyrir hrun, en þeim
mun brýnna er að forgangsröðunin tryggi að við sköpum
grundvöll fyrir nýja verðmætasköpun.
Háskóli Íslands brást skjótt
við áskorun stjórnvalda um að
opna dyr sínar fyrir stórum hópi
ungs fólks sem missti vinnuna
í kjölfar hrunsins. Á tímabilinu
2008–2012 hefur ársnemendum
(nemendum í fullu námi) við
skólann fjölgað um 1.430, eða

ið í gegnum miklar hremmingar og full þörf verið á að allir
legðust fast á árarnar. Það hefur
háskólafólk sannarlega gert og
í mótlætinu náð nýjum áföngum og skilað meiri árangri. En
þannig getum við ekki unnið til
lengdar. Nú verður að horfa til
framtíðar. Ef ekki verður hafist
handa um aukna fjárfestingu
í háskólastarfi er raunveruleg
hætta á að Háskóli Íslands missi
sitt besta starfsfólk og nái ekki
að endurnýja kraftana vegna
bágra launakjara og aðbúnaðar.
Háskóli Íslands hefur sýnt í
verki að hann er reiðubúinn að
axla ábyrgð við uppbyggingu
íslensks efnahags- og atvinnulífs til framtíðar. Á ögurstundu
hefur starfsfólk hans axlað
byrðarnar með samfélaginu og í
raun unnið þrekvirki. Dýrmætasta framlag Háskóla Íslands til
samfélagsins er að hvika ekki
frá settu marki heldur stefna
áfram að afburðaárangri í
menntun, vísindum og nýsköpun. Framlag íslensks samfélags
til Háskóla Íslands er fjárfesting til framtíðar.
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Komdu og leyfðu Avis að
létta þér útborgunina.

Við erum á
N

ýbýlavegin
(gamla Toy
um!
ota húsið)
sími 571 6
222
Opið lau

gar
Opið virka d. 3. nóv. frá 13-17
d
Lokadagu aga frá 12-17
r fimmtud
ag 8. nóv.

Sem dæmi þá getur þú eignast VW Polo með aðeins
226.000 kr. útborgun eða Nissan Qashqai með aðeins 495.000 kr. útborgun.
Reiknaðu dæmið til enda og sjáðu hvernig Avis léttir þér bílakaupin.
Nissan Qashqai 2011

VW Polo 1.2 2011
Söluverð

1.880.000 kr.
1.504.000
04.000 kr.

Bílafjárm. Landsbankans
(Meðalgreiðsla á mán. í sjö ár:
r: 24.548 k
kr.)

Eftirstöðvar

Avis hluti
Þín útborgun
Heildarverð til þín

www.avisbilasala.is

376.000 kr.
150.000 kr.
226.000 kr.
1.730.000 kr.

Söluverð

4.150.000 kr.
3.320.000
0.000 k
kr.

Bílafjárm. Landsbankans
(Meðalgreiðsla á mán. í sjö ár:
r: 5
56.438 kr.)

Eftirstöðvar

Avis hluti
Þín útborgun
Heildarverð til þín

830.000 kr.
335.000 kr.
495.000 kr.
3.815.000 kr.
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Varnarsamvinna
og Norðurlöndin
Varnarmál

Styrkir til blindra og sjónskertra
nemenda við HÍ
STY R K TA R S J ÓÐ IR

Þórsteinssjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki
úr sjóðnum.
Tilgangur Þórsteinssjóðs er að styrkja blinda og sjónskerta til náms við Háskóla
Íslands og að eﬂa rannsóknir á fræðasviðum sem aukið geta þekkingu á blindu
og skertri sýn, einkum í félags- og hugvísindum.

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember 2012.
Í ár verða veittir námsstyrkir til blindra eða sjónskertra stúdenta sem stunda nám
eða hyggja á nám við Háskóla Íslands skólaárið 2013–2014. Heildarfjárhæð
styrkja er að hámarki tvær milljónir króna.
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Frekari upplýsingar um styrkveitingu og úthlutun er að ﬁnna á heimasíðu HÍ,
hi.is og sjóðavef HÍ, sjodir.hi.is. Einnig hjá Helgu Brá Árnadóttur, verkefnastjóra
styrktarsjóða og hollvina, helgab@hi.is, sími 525 5894.

Einar
Benediktsson
fv. sendiherra

Í

slendingar eiga því láni að
fagna á þessu herrans ári að
ekki steðjar hætta að landinu af
hernaðarógn. Öðru máli gegndi
vissulega á árum kalda stríðsins
þegar Ísland skipaði sér í varnarsamstarf lýðræðisþjóða í Atlantshafsbandalaginu. Aðildin varð
mesta átakamál íslenskra stjórnmála en öfgaöfl á vinstri vængnum með Þjóðviljann sem málgagn
börðust af ákefð gegn varnarliðinu
og NATO sem tryggði friðinn. Og
eitthvað eimir enn eftir af NATOóvild, ef merkja má ummæli Árna
Þórs Sigurðssonar, formanns utanríkismálanefndar Alþingis, í RÚV
30.11. um þátttöku Svía og Finna í
loftrýmisgæslunni sem um samdist við brottför Bandaríkjahers
héðan 2006.
Norðurlandaríkin hafa stigið
það spor, þeim og öðrum til gæfu
og gagns, að eiga samstarf á sviði
varnarmála á tímum umróts í
heimsmálum. Upphaf þessa máls
var skýrsla nefndar sem Thorvald Stoltenberg stýrði og er
sögulegt frumkvæði um nýtt átak
Norðurlandaríkjanna. Við brottför Bandaríkjahers frá Keflavík
2006 má heita að öll umræða á
Íslandi um öryggismál hafi dottið
í dúnalogn og margt tekið að falla
í gleymsku. Friður eða alþjóðlegur stöðugleiki eru markmið, sem
vinna verður að með þjóðum sem
við eigum með hugsjónalega samleið um þjóðfélagslegt frelsi. Ekkert er sjálfgefið varðandi þá ógn,
sem að kann að steðja og ræða ber
á grundvelli greininga sem Íslend-

ingar sjálfir geta lagt til. Þetta var
eitt hlutverk Varnarmálastofnunar
sem illu heilli var lögð niður.
Raunveruleikinn býður ekki
upp á annað en árvekni. Ísland er
við norðurskautið, sem er ríkt af
ónýttri orku, og þess er skammt
að bíða að við verðum í alfaraleið
mikilla sjóflutninga. Lega okkar
dregur að sér aðra sem hér vilja
varanlega aðstöðu og gætu gengið
hart fram. Þá eru á ferðinni nýjar
ógnir eins og skipulögð glæpastarfsemi, hryðjuverk, umhverfisslys og fjarskipta- eða netárásir.
Orkuöryggi má heita lífsskilyrði
í einangruðu landi. Í NATO eru
Eistlendingar í broddi fylkingar
varðandi samvinnu um netöryggi
enda orðið fyrir árásum Rússa á
því sviði.
Árni Þór boðar skýrslu um
þjóðaröryggi þar sem vænta má
að sú eina sýnilega vernd sem
við njótum, loftrýmiseftirlit af
hálfu vinaríkja, verði afþökkuð.
Hvernig verður samvinnu varðandi norðurskautið háttað? Vonandi sendi skáldið Huang Nubo
okkur lokakveðjuna í Der Spiegel
fyrir nokkrum dögum. Þá snertir
aðild að ESB einnig öryggismál.
Þótt Evrópusambandið sé ekki
varnarbandalag felst óumdeilanlega öryggi í að vera innan sameiginlegra landamæra þess. Efnahagslegt öryggi Íslands er háð
þátttöku í frjálsum innri markaði
Evrópusambandsins. Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið
tryggir ekki það meginmarkmið,
hvorki í náinni bráð eða til framtíðar. Það krefst ESB-aðildar sem
þjóðinni ber að samþykkja eða
hafna þegar fyrir liggur samningur þar um, sem tekur tillit til
séraðstæðna okkar.
Verða alþingiskosningarnar
2013 örlagatími um stefnu Íslands
í öryggis- og varnarmálum?

Meirihluti fyrirtækja
gerir upp í evrum
Evrópumál
Andrés
Pétursson
fjármálastjóri
Rannsóknaþjónustu
Háskóla Íslands
og formaður
Evrópusamtakanna

Í

nýlegri frétt í Tíund, fréttablaði
Ríkisskattstjóra, kemur fram að
árið 2011 hafi í fyrsta skipti meirihluti íslenskra fyrirtækja sem
gera upp í erlendri mynt ákveðið að gera upp ársreikning sinn í
evrum. Hingað til hefur Bandaríkjadollarinn verið vinsælasta
uppgjörsmyntin. Þetta er áhugaverð staðreynd því dómsdagsspámenn í bloggheimum og einstaka
fjölmiðill hafa í langan tíma reynt
að sannfæra íslenskan almenning að evran sé ótækur gjaldmiðill og að Evrópa standi í ljósum
logum. Það er greinilegt að þessi
íslensku stórfyrirtæki eru ekki á
sama máli.
Þegar Alþingi ákvað árið 2009
að sækja um aðild að Evrópusambandinu var eitt af markmiðunum
að kanna möguleika á því að taka
upp evru og koma þannig á stöðugleika í íslensku efnahagslífi. Síðan
þá hefur ýmislegt gerst í evrópsku
efnahagslífi og aðildarviðræðurnar dregist á langinn. En það hefur
ekkert breyst varðandi þá staðreynd að íslenskt efnahagslíf er
í fjötrum gjaldeyrishafta og fátt
bendir til annars en að við þurfum
á utanaðkomandi aðstoð að halda
til að koma okkur út úr þeirri úlfakreppu.
Hvort það er aðild að Evrópusambandinu sem getur aðstoðað
okkur á eftir að koma í ljós því ekki
er búið að ljúka viðræðunum. En

eina leiðin til að komast að því er að
ganga þá götu til enda sem Alþingi
ákvað fyrir rúmum þremur árum.
Síðan er það íslensku þjóðarinnar
að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu
hvort hún er sátt við það sem úr
þeim viðræðum kemur.
Það er því sorgleg staðreynd að
til séu pólitískir flokkar og hagsmunasamtök sem hamast eins
og rjúpan við staurinn að útiloka
íslenska þjóð frá því að kjósa um
þetta stóra hagsmunamál íslensks
almennings. Ekki er ljóst hverra
erinda sumir forráðamenn þessara afla ganga því þeir hafa lýst
því yfir að þeir myndu alltaf segja
nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, sama
hve hagstæður samningur við ESB
væri fyrir íslenskt samfélag! Mikil
er ábyrgð þeirra manna sem halda
þessu blákalt fram.
Nýlega kom hópur áhrifafólks úr
atvinnulífinu, verkalýðshreyfingunni, háskólasamfélaginu og öllum
helstu stjórnmálaöflunum saman
og sendi frá sér mjög beinskeytta
yfirlýsingu. Þar er meðal annars
skorað á stjórnvöld að halda áfram
með aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið og að taka upp ný
vinnubrögð í íslenskri pólitík. Lokaorð þeirrar yfirlýsingar eru mjög
sterk og langar mig að gera þau að
mínum lokaorðum í þessari grein;
„Ekki er rökrétt að veikja stöðu
Íslands með því að loka á einstaka
kosti meðan ekki er vitað að aðrir
séu færir. Við skorum því á fólkið í
landinu að taka höndum saman um
öfgalaus viðhorf, að beita áhrifum
sínum til að þrýsta á stjórnmálaflokkana og treysta samstöðu um
þjóðarhagsmuni, festu í alþjóðasamskiptum og eflingu hagstjórnar
á Íslandi. Þannig verða samkeppnishæfni og ásættanleg lífskjör þjóðarinnar tryggð til framtíðar.“

KALT
ER
ÚTI
LÁTTU ÚLPUNA KLÆÐA
AF ÞÉR KÓLNANDI VEÐUR
ÚRVAL AF ÚLPUM FRÁ
THE NORTH FACE, ZO-ON, HELLY HANSEN,
DIDRIKSONS, QUIKSILVER OG ROXY.
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LISTAKONAN „Ég á eldgamla sláturnál uppi á hillu, hún er heimagerð og það er í henni smá þráður. Í mínum huga mundi hún sóma sér vel við hliðina á Bing og Gröndal,“ segir Þórunn Elísabet sem einnig gegnir nafn-

inu Tóta.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hef óbilandi ást á arfleifðinni

Heimili Þórunnar Elísabetar Sveinsdóttur listakonu líkist ævintýraveröld þar sem ótal hlutir mynda eina heild. Jafnvel baðkar
í eldhúsinu virðist fullkomlega eðlilegt. Myndverk Þórunnar verða til í þessu umhverfi, sýning á þeim verður opnuð í Hafnarborg
í dag og bók tileinkuð henni er nýkomin út í 101 eintaki. Gunnþóra Gunnarsdóttir kíkti í heimsókn.

Þ

órunn Elísabet, búni nga hön nuðu r og
myndlistarkona sem
margir kalla Tótu,
býr ásamt manni
sínum, Tómasi Jónssyni, í virðulegu húsi sem byggt
var árið 1903 í miðbæ Reykjavíkur.
Ljúf tónlist læðist að eyrum og reykelsisilmur að vitum þegar komið er
inn í borðstofuna þar sem settlegir
postulínsbollar hanga neðan í hillu
og rautt tréílát frá Tíbet kallast á
við íslenskan refil, rósaleppa og
fleira fágætt. „Ég á eldgamla sláturnál uppi á hillu, hún er heimagerð og það er í henni smá þráður.
Í mínum huga mundi hún sóma sér
vel við hliðina á Bing og Gröndal,“
segir Tóta þegar hún sér undrunar- og aðdáunarsvip blaðamanns og
gerir svo grein fyrir uppruna innbúsins. „Þegar við Tommi bjuggum
í Bretlandi fyrir áratugum voru
búðir með gamlan varning opnar
vissa daga og ég vaknaði stundum
æst til að fara í fjársjóðsleiðangur!
Svo af því að ég hef svo gaman af
að handleika gamla hluti þá réttir fólk mér sitthvað og börnin mín
gefa mér svona gjafir. Sumt er líka
úr Fríðu frænku og Kolaportinu.“
Tóta kveðst alltaf hafa verið fagurkeri og líka mikið náttúrubarn.
„Ég elska sjóinn og vindinn og moldina, fékk það allt í æð í uppvextinum … fæddist á Siglufirði, ólst upp
þar og suður með sjó og var svo í
sveit á sumrin í Eyjafirði og austur
í Skaftafellssýslu. En ég hef heyrt
svo mikið frá uppvaxtarárum foreldra minna að ég geri ekki alltaf
greinarmun á þeim og mínum, enda
fer ég lauslega með staðreyndir og
er sjálfsagt mikið skáld. Er alin
upp við sögur sem mér voru sagðar og sögur sem ég sagði mér sjálf.

Svo var ég mikill lestrarhestur, las
meðal annars ævisögur. Það þótti nú
pínu skrítið þegar maður var barn
að lesa um Margréti frá Öxnafelli
og eldgamlar sögur eftir Selmu Lagerlöv.“

Örlítið ung en alveg nógu gömul
Tóta og Tómas kynntust í Menntaskólanum á Akureyri, „örlítið ung
en alveg nógu gömul,“ eins og Tóta
orðar það. „Það var líka annar
hugsanagangur þá en nú. Maður
var farinn að pipra ef maður var
ekki komin með maka 17 ára.“ En
hvað skyldu þau hafa verið að gera

En aftur til Leicester. „Ég fékk að
sitja á öxlinni á Tomma í skólanum
og valsa dálítið um, kynnast prentverki, skóhönnun, silfursmíði og
fleiri listgreinum auk þess sem ég
skoðaði söfn og sýningar og þegar
ég kom heim var ég ákveðin í að
fara í myndlistarskólann. Nýlistadeildin varð fyrir valinu því mér
fannst ég vera orðin svo gömul og
hélt ég þyrfti meira fjör í ímyndunaraflið. Um leið og skólanum lauk
var ég komin inn í leikhús í búningahönnunina. Helga Hjörvar hélt fast
utan um mig í skólanum og lét mig
hafa verkefni eftir verkefni í leik-

ið eins og að æfa einhvern vöðva.
Nema þjálfunin snýst um augað, tilfinninguna og samhæfinguna. Að
leyfa sér að dreyma dagdrauma og
vera svo lánsamur að geta hrifsað
þá til sín í hina vakandi vitund, þora
að elta þá og vinna úr þeim eitthvað
áþreifanlegt og hugsa: „Já, þetta
var svolítið skemmtilegt, best að
sjá hvert það leiðir mig.“ Svo verð
ég stundum fyrir uppljómun, ýmist
innra með mér, frá öðrum eða frá
náttúrunni. Ég er alltaf svo þakklát fyrir það.“
Efnin sem Tóta vinnur úr segir
hún misþjál. „Yfirleitt er ég með

Þetta var hippatíminn. Það voru forréttindi að fá að lifa
þá tíma, trúandi á ástina. Það fylgir mér enn þá. Ég get
ekkert gert að því hver ég er.
í Bretlandi? „Tommi var í myndlistarnámi sem snerist upp í grafíska hönnun fyrir myndmiðla, fyrst
í Birmingham og síðan Leicester.
Ég hafði hugsað mér að læra smink,
var orðin snyrtifræðingur hér á
Íslandi en fannst svo komið nóg af
því, fékk mér vinnu og bjó til barnafatnað og seldi. Þetta var hippatíminn. Það voru forréttindi að fá að
lifa þá tíma, trúandi á ástina. Það
fylgir mér enn þá. Ég get ekkert
gert að því hver ég er. Í Leicester
leigðum við skammt frá skólanum
hans Tomma, þá komin með tvö lítil
börn. Seinna eignuðumst við tvö í
viðbót og fimmta barnið er stelpa
sem hoppaði inn í líf okkar. Hún
var að passa yngstu dóttur okkar
og ílengdist þannig að hún á okkur
og við eigum hana. Nú er þetta fólk
allt flogið úr hreiðrinu.“

húsinu. Sama gerði Stefán Baldursson. Á námskeiði hjá honum fékk
ég fyrst skilning á því hvað er að
vinna þrívítt úr texta,“ segir Tóta
sem kveðst lesa vel leikritin áður
en hún byrjar að fást við búningana.
„Ég verð að kynnast persónum og
andrúmslofti verkanna. En ég er
bara skrúfjárn því allt byggist á
dásamlegri samvinnu við leikstjórann og leikendurna. Svo er þetta
lifandi myndlist á sviði og sumt af
henni hreyfist.“

Það er þessi árans ótti
Tóta kveðst vakna til hvers nýs
dags með fullt af hugmyndum og
viðfangsefnum fyrir framan sig,
ef ekki utan heimilis þá innan þess
því þar skapar hún sín myndverk, í
saumaherberginu og á eldhúsgólfinu. „Að vera listamaður er svolít-

eitthvað sem öðrum finnst drasl
en mér gersemar. Ég hef óbilandi
ást á arfleifðinni og elska pappír
og gamla stafi sem konur saumuðu
út, milliverk og mynstur. Allt þetta
geymdu þær í kistum sínum, alltaf að búa í haginn fyrir fjölskyldur sínar. Ég er ekkert öðruvísi en
þessar konur.“
Tómas hefur verið að gera bók
um Tótu og hún kemur út í dag. „Ég
hef alltaf skrifað eitthvað svolítið og
bókin birtir eina og eina hugleiðingu
eftir mig en það er erfitt að opna
minnisbækurnar og verða svona
allsber. Það er líka þessi árans ótti
sem sækir á mann um að maður sé
ekki nóg. En sem sagt, Tommi er
dásamlegur ljósmyndari og hann
hefur verið að taka myndir í gegnum tíðina af því sem honum finnst
fallegt. Honum finnst ég falleg líka

(hlær) þannig að hann hefur tekið
helling af myndum af mér, umhverfi
okkar og því sem ég hef verið að
gera hverju sinni. Mér fannst þetta
erfitt en þegar Tommi var farinn að
vinna við bókina þá átti ég ekkert
í henni lengur. Svona aftengist ég
hlutum, það finn ég líka þegar ég
læt verk mín af hendi.“

Efnin segja söguna
Tóta er líka að opna sýningu í Hafnarborg í Hafnarfirði í dag. Þar eru
meðal annars veggteppi úr gömlum
kvenbúningum. „Ég nota peysufatapils sem ég hef keypt og fengið
gefins, slitin pils, svuntur sem eru
nánast búnar, slifsi og brjóst. Ég set
þetta allt í nýtt samhengi en efnin
segja söguna. Eitt teppi er úr milliverkum úr sængurfatnaði, ég var
búin að safna þeim héðan og þaðan
en ætlaði svo ekki að hafa mig í
að vinna úr þeim. En einn daginn
kom vinkona mín með milliverk
sem hún fann þegar hún var að
gera upp dánarbú mömmu sinnar
og nokkrum dögum síðar kom eldri
dama og rétti mér lítinn kassa með
fíneríi. Ég tók þessu sem vísbendingu og hugsaði: „Allt í lagi Guð,
ég skal gera þetta teppi.“ Svona er
ég. Þegar ég upplifi ást sem er lögð
í hluti og gefnir eru af ást finnst
mér það miklu meiri sannleikur en
eitthvað sem verið er að reyna að
sannfæra mig um. Einhvers staðar á þessu svæði er ég svo að búa
til sannleika eins og ég sé hann.
Það er listin. Þetta er svipað og
með tónlistina. Hún er stakir tónar
sem mynda dásamlega heild sem
maður getur tárast yfir og jafnvel orðið óttasleginn ef hún er of
ómstríð. Fyrir mér er listin sú að
fanga tilfinningar og koma þeim í
fast form.“

AFÞREYING
OG ÆVINTÝRI
UM HELGINA

Tilboðsverð kr.
Frábært hár
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Tilboð gildir til og með 07.11.12. * Vildarverð er tilboð til Vildarklúbbsins og gildir út mánuðinn.
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Lestu fyrsta kafla bókarinnar Reykjavíkurnætur eftir Arnald Indriðason á Eymundsson.is

ARNE OG CARLOS
KOMA Í HEIMSÓKN
Norsku hönnuðirnir ARNE
& CARLOS hafa slegið í gegn
með bók sinni, Jólakúlur,
sem hefur verið geﬁn út
í fjölmörgum löndum.
Kapparnir koma í heimsókn
í dag og kenna viðskiptavinum að prjóna jólakúlur.
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Æsispenna á endasprettinum
Forsetakosningar í Bandaríkjunum fara fram á þriðjudag. Með þeim lýkur langri og óvæginni kosningabaráttu og enn er óvíst
hvort Barack Obama eða Mitt Romney muni fara með sigur af hólmi. Þorgils Jónsson kynnti sér stöðu mála í skoðanakönnunum
og áherslurnar hjá frambjóðendunum á síðustu dögunum til að tryggja stuðning kjósenda í lykilríkjunum sem allt snýst nú um.

N

ú líður senn að úrslitastund
í Bandaríkjunum þar sem
kjósendur munu gera upp
á milli Baracks Obama og
Mitts Romney í forsetakosningunum sem fara
fram á þriðjudag. Kosningabaráttan hefur
verið gríðarlega hatrömm og löng. Enn er
tvísýnt með úrslitin og ekki útséð um hver
muni halda um stjórnartaumana í Hvíta
húsinu næstu fjögur árin.
Eftir hamfarirnar sem fylgdu fellibylnum Sandy á norðausturströnd landsins
eru frambjóðendurnir og þeirra föruneyti
komnir á fullt til að tryggja sigur í lykilríkjunum, þeim um það bil tíu ríkjum þar
sem gæti brugðið til beggja vona og það
ráðið úrslitum þegar upp er staðið. Eins
og margir vita er forseti Bandaríkjanna
ekki kjörinn með beinni kosningu, heldur
tilnefna ríkin kjörmenn sem kjósa forsetann. Kjörmenn eru í nær öllum tilfellum
allir bundnir sigurvegara í sínu ríki og
fjöldi kjörmanna er í samræmi við íbúafjölda ríkjanna. Kjörmennirnir eru alls
538 og þarf því stuðning 270 kjörmanna
til að tryggja sigurinn. Úrslit eru frekar
fyrirsjáanleg í flestum ríkjunum og hefur
kastljósið síðustu vikur og mánuði í keppninni sífellt beinst meir að hylli kjósenda í
lykilríkjunum.
Stærstu bitarnir sem slegist verður um
síðustu dagana eru Flórída, Iowa, Pennsylvanía, Colorado, Michigan, Nevada, Virginía
og New Hampshire að ógleymdu Ohio, sem
er líklegast til að vera það ríki sem ríður
baggamuninn en þar er lokabaráttan hafin
og mun standa allt fram á þriðjudag.

201 Obama með forystu

89 Obama með
nauma forystu

Washington 12

270

Mitt Romney

57 Romney með
nauma forystu

Norður-Dakóta 3 Minnesota 10

Montana 3

Ohio 18

4
7
New Jersey
14
Delaware
3
Washington DC 3
Maryland
10
Virginía
13
Rhode Island

Idaho 4

Connecticut

Wyoming 3
Iowa 6

Nebraska 5

Nevada 6
Utah 6

Arizona

Illinois
Colorado 9

NýjaMexíkó

11

20
Missouri
10

Kansas 6

Kentucky 8
Tennessee 11

Oklahoma

Vestur-Virginía

7

Kalifornía 55

Suður-Karólína

38

Alabama 9
Mississippi 6

Alaska 3

Louisiana 8

Havaí 4

Obama í betri stöðu
Þegar litið er á stöðu frambjóðendanna í skoðanakönnunum fyrir lokaáfangann eru þeir
hnífjafnir hvað varðar heildarfylgi á landsvísu, samkvæmt vefnum RealClearPolitics,
sem tekur saman helstu kannanir.
Hvað varðar kjörmenn er Obama í eilítið
betri stöðu með 201 kjörmann vísan, en Romney hefur 191. Af þeim 146 kjörmönnum sem
eftir standa er Obama líklegri til að ná 89,
sem myndi tryggja honum sigur. Í raun myndi
honum nægja að taka Ohio, Nevada, Iowa og
Wisconsin til að ná settu marki. Romney
■ LÍKA

Framlög frá einstaklingum

Safngjafar*

$180,1m

Safngjafar*

þyrfti hins vegar nauðsynlega að taka Ohio,
þar sem Obama hefur haft forskot alla baráttuna, og að minnsta kosti eitt af minni ríkjunum, til dæmis Colorado eða Iowa, auk þess
að halda „sínum“ ríkjum. Án Ohio yrði leið
Romneys að marki afar torsótt.
Tölfræðingurinn Nate Silver, sem hefur
hannað gríðarumfangsmikið reiknilíkan til
að spá fyrir um úrslitin í kosningunum (og
hefur sannað forspárgildi sitt í síðustu tveimur kosningum), er á því að Obama sé talsvert
líklegri til að halda sjó á lokametrunum. Að
hans mati ætti forsetinn að fá um 300 kjör-

Kosninganefndir flokksins

$5.000

Eigið framlag $52.500

■ MÁL

BARIST UM ÞINGSÆTI

$360m

748
milljónir dala
ÞINGHEIMUR ALLUR Kosið verður um öll sætin í
Áætluð útgjöld
„SuperPAC“
styrktarsjóða
sem eru óháð
takmörkunum á
fjárframlögum.

970

milljónir dala

SuperPAC
framlög.
„Skuggaframlög“ sem
alríkiskjörstjórn
hefur ekki
yfirsýn yfir.

ÞINGKOSNINGAR

743
milljónir
Framlög til framboða í öldungadeild.

1.100
milljónir dala
Framlög til
framboða í
fulltrúadeild.

142
milljónir
Opinber framlög til
stjórnmálaflokkanna.

*Styrktaraðilar sem leggja til meira en 50.000 dali.
MYNDIR/AP, Heimild: Center for Responsive Politics, ©Graphic News

MÁLANNA

F

$384,9m

(mat)

445
milljónir

29

Allt getur enn gerst
Þrátt fyrir allt eru skoðanakannanir einmitt
bara kannanir og óvíst hvað mun koma upp
úr kjörkössunum. Úrslitin gætu til dæmis að
miklu leyti oltið á kjörsókn og fleiri þáttum.
Fram undan eru hins vegar lyktir á einum
lengstu, óvægnustu og ófyrirsjáanlegustu
kosningum seinni ára þar sem Bandaríkjamenn munu velja sér leiðtoga til næstu fjögurra ára hið minnsta.

$3,1m

500
milljónir dala

Flórída

menn kjörna, að því gefnu að engin meiriháttar uppákoma eigi sér stað á næstu dögum.

Ekki gefið upp

$553m

1.400
milljónir dala

16

Arkansas 6

Mitt Romney (Repúblikani)

Annað

Georgía

Á þessu korti, sem er unnið upp af vef RealClearPolitics, eru ríkin merkt kjörmannafjölda og þeim frambjóðanda sem hefur forskot þar, samkvæmt nýjustu könnunum. Dökku litirnir gefa til kynna nokkuð örugga stöðu annars hvors frambjóðandans, en í ríkjunum með ljósari litum er mjórra á munum og víða er munurinn
innan skekkjumarka og úrslit gætu farið á hvorn veginn sem er.

$631,7m

$521.859

9

Texas

Framlög frá einstaklingum

Annað

5

Norður-Karólína 15

5

FORSETAKOSNINGAR

Eigið framlag

Maine

Oregon 7

Kostnaður vegna kosningabaráttu til þings og forseta í Bandaríkjunum
gæti numið allt að sex milljörðum dala (um 750 milljörðum króna) í ár.
Það er meira en nokkru sinni fyrr og 700 milljónum meira en fyrra met
sem sett var árið 2008.

Kosninganefndir flokksins

3
4
New Hampshire 4
Massachusetts 11
Vermont

Pennsylvania 20
Indíana 11

KOSNINGAR ALLRA TÍMA

Barack Obama (Demókrati)

191 Romney með forystu

Michigan 16 New York 29

Wisconsin 10

South Dakota 3

Misjöfn sýn á málefnin
Obama hamrar á því sem hann hefur þó
náð í gegn, umbótum á heilbrigðiskerfinu, vel heppnuðum björgunaraðgerðum í
efnahagsmálum á fyrstu mánuðum sínum
í embætti, auknum réttindum kvenna og
samkynhneigðra, lokum Íraksstríðsins,
minnkandi umsvifum í Afganistan og drápum á helstu leiðtogum Al-Kaída og bættu
regluverki í fjármálastarfsemi innanlands.
Barátta Romneys snýst hins vegar um að
sýna fram á að Obama hafi ekki náð tökum
á efnahagsmálum á kjörtímabilinu og að
stefnumál forsetans séu ekki til þess fallin
að auka hagvöxt, draga úr fjárlagahalla og
ríkisskuldum og fjölga störfum.
■ DÝRUSTU

Fjöldi kjörmanna sem þarf til sigurs:

Barack Obama

fulltrúadeild bandaríska þingsins og 33 sæti af 100 í
öldungadeildinni meðfram forsetakjörinu á þriðjudag.
NORDICPHOTOS/AFP

F

orsetakosningarnar hafa að sjálfsögðu
verið í forgrunni í því kosningaferli sem
nú er brátt á enda, en ekki má gleymast að
kjósendur velja sér líka þingmenn, bæði í fulltrúadeildina og öldungadeild. Valdahlutföllin
þar geta ekki síður skipt sköpum í framtíðarstefnumótun og lagasetningu, en eins og er
hafa repúblikanar meirihluta í fulltrúadeildinni og demókratar í öldungadeildinni.
Kosið er um öll 435 þingsætin í fulltrúadeildinni og 33 sæti af hundrað í öldungadeildinni eru undir að þessu sinni.
Staða repúblikana í fulltrúadeildinni er
nokkuð sterk þar sem þeir hafa 240 fulltrúa og ekkert útlit fyrir annað en að þeir
haldi meirihluta sínum þar, þó eitthvað gæti
saxast á. Sömuleiðis eru demókratar nokkuð
öruggir með að halda meirihlutanum í öldungadeildinni, en eins og stendur er útlit
fyrir að repúblikanar gætu bætt við sig einu
sæti og hefðu þá 48.

435

yrir utan kosningarnar til
forseta og þings eru fjölmörg
önnur málefni sem kjósendur
í einstökum ríkjum geta tekið
afstöðu til. 38 ríki eru með alls
176 aukamál á kjörseðlinum að
þessu sinni.
Sex ríki kjósa um lögleiðingu
kannabisefna, fimm ríki kjósa
um hjónaband samkynhneigðra
(sum um hvort eigi að banna
slíkt, önnur um að leyfa) og einstök atriði heilbrigðislaga Obama
forseta eru lögð fyrir kjósendur
í fjórum ríkjum. Þá eru fjölmörg
mál tengd skattheimtu á kjörseðlum víða.
Meðal athyglisverðra mála í
einstökum ríkjum má nefna að
Kaliforníubúar taka afstöðu til
afnáms dauðarefsingar, íbúar
Massachusetts til lögleiðingar
líknardráps og í Oklahoma er
kosið um tillögu þar sem jákvæð
mismunun er gerð ólögleg.

sæti eru í fulltrúadeild
bandaríska þingsins
og er kosið um þau
öll á tveggja ára fresti.

100
sæti eru í öldungadeild bandaríska
þingsins. Öldungadeildarþingmenn
eru kjörnir til sex ára
í senn. Kosið er um
þriðjung þingsætanna
á tveggja ára fresti.

AÐ KJÖRBORÐINU Bandarískir kjósendur

geta tekið afstöðu til fjölbreyttra málefna auk kosninga til þings og forseta.
NORDICPHOTOS/AFP
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Hér mætti gera góða hluti betri
Eftir ár í Noregi kom Sigurjón H. Birgisson fangavörður reynslunni ríkari heim á ný. Óli Kristján Ármannsson tók Sigurjón tali um
reynsluna af því að hafa starfað í tveimur norskum fangelsum. Annað er Ila, þar sem fjöldamorðinginn Anders Behring Breivik er
vistaður. Sigurjón segir frá fyrstu árásinni á átján ára starfsferli sínum og hvað hann telur okkur geta lært af Norðmönnum.

L

öngunin til að breyta til og
sækja sér nýja reynslu, sem nýtast myndi jafnt í einkalífi sem
starfi, varð til þess að Sigurjón
Halldór Birgisson, fangavörður
á Litla-Hrauni, sótti um ársleyfi
frá störfum og hélt til Noregs. Sigurjón segir
Íslendinga geta lært ýmislegt af Norðmönnum, en úti lenti hann í því í fyrsta sinn á átján
ára starfsferli að á hann væri ráðist í öryggisfangelsinu þar sem hann starfaði, sama
öryggisfangelsi og hýsir fjöldamorðingjann
Anders Behring Breivik.
„Ég sá fyrir mér að fínt væri að komast í
vinnu sem maður þekkti þótt maður væri ekki
alveg með tungumálið á hreinu,“ segir Sigurjón, sem hélt utan 29. september í fyrra með
tvö meðmælabréf frá Fangelsismálastofnun.
Hann fékk fyrsta kastið inni hjá vinafólki úti
og örfáum dögum síðar, hinn 3. október, var
hann svo farinn að vinna í einu af nýjustu
fangelsum Noregs, Halden-fangelsinu, eftir
að hafa farið þangað í atvinnuviðtal. „Ég kom
mér í viðtal og þóttist kunna norsku,“ segir
hann kankvís.
Í Halden starfaði Sigurjón rétt fram yfir
áramót, en þá var hann búinn að ráða sig
áfram til Ila-fangelsins, að áeggjan vinnufélaga sem hann kynntist í Halden. „Ég var með
töluverða fordóma í garð Ila, var búinn að
heyra alls konar sögur og hélt að þetta hlyti
að vera eitthvert helvíti á jörð.“ Saga fangelsisins er nefnilega nokkuð löng og ófögur á
köflum. Ila-fangelsið var nýbyggt þegar Þjóðverjar hernámu Noreg og þeir notuðu það
fyrir pólitíska fanga. Fólk var pyntað þarna
og tekið af lífi. „Og það eru til margar sögur
af reimleikum þarna,“ segir Sigurjón, sem þó
varð aldrei var við neitt misjafnt sjálfur. „En
það kom mér á óvart hvað andinn var góður
á staðnum og hvað ég kunni vel við mig. Mér
fannst líka mjög merkilegt að ganga þarna
um og sjá í vissum álmum ummerki frá því í
stríðinu. Svo bjó ég líka alveg ofan í fangelsinu, í lítilli íbúð rétt fyrir utan aðalhliðið að
fangelsinu.“

Breivik hinum megin við vegginn
Fangelsið útvegar starfsfólki sínu húsnæði á
kjörum sem eru töluvert betri en leiguverð
almennt á svæðinu, sem er í um það bil tíu
mínútna fjarlægð með bíl frá miðborg Óslóar.
„Nokkuð algengt er að fangelsi útvegi fangavörðum húsnæði, bæði einstaklingum og fólki
með fjölskyldu, en þarna úti er miklu algengara en hér að verðir færi sig á milli fangelsa.
Þau eru líka miklu fleiri en hér,“ segir Sigurjón.
Um leið lýsir Sigurjón því hvernig honum
hafi strax liðið vel í starfi í Ila. Þar hafi starfsemin líka verið í fastari skorðum en í Halden,
þar sem hann vann áður. „Ramminn utan um
starfsemina er allur í mjög föstum skorðum
og allir vita að hverju þeir ganga, bæði fangar
og starfsfólk,“ segir hann, en fangarnir vinna
til dæmis í mötuneyti fangelsisins og sjá svo
sjálfir um eigin mat á kvöldin.
Sigurjón var síðan á svokallaðri „forvaring“-deild, þar sem vistaðir eru öryggisgæslufangar. „En þarna inni lögðu menn sig
líka fram um að haga sér vel, kannski líka í
ljósi þess að hegðunin hefur áhrif á möguleika
þeirra á að sleppa úr fangelsi.“ Alltaf voru
tveir á vakt inni á deildinni og áttu fangaverðirnir mjög mikið saman við fangana að sælda.
■ NASISTARNIR

KASTAR KVEÐJU Sigurjón Birgisson hóf fyrst störf í fangelsinu á Litla-Hrauni árið 1994. Hann ber starfseminni þar vel söguna en telur þó að með auknu fjármagni

mætti gera enn betur í fangelsismálum. Hér kastar hann kveðju á félaga sína áður en haldið er heim að lokinni næturvakt.

„Við borðuðum með þeim hádegismat sem var
eldaður af föngum í fangelsinu.“
Anders Breivik var síðan vistaður í annarri álmu og sérstakt starfsfólk annaðist
gæslu hans. „Ég varð ekkert var við hann,
aðallega bara fjölmiðlahasarinn fyrir utan þegar verið var að
flytja hann í dómhúsið.“ Sigurjón
segir þó að hugsunin um gífurlega
glæpi Breiviks hafi aðeins sótt á
hann á næturvakt, þar sem hann
vissi að hinum megin við vegg
varðstofunnar var klefi Breiviks.
„Það var svolítið skrítið að vita af
honum hinum megin við vegginn.“
Einhverjir fangaverðir höfðu hins
vegar fengið fyrirspurnir frá fjölmiðlum um Breivik. „En það var
bara búið að fara vel yfir málin
áður. Rétt eins og hér tjá fangaverðir sig ekki um hluti sem ekki
eiga erindi út fyrir fangelsismúrana.“
Vistin ytra gekk þó ekki alveg
áfallalaust fyrir sig, því Sigurjón varð fyrir sinni fyrstu árás
í fangelsinu. „Ég var að flytja
fanga til læknis, en við höfðum
orðið þess varir um skeið að hann
var að veikjast og fyllast af einhverjum ranghugmyndum. Árásinni átti ég hins vegar alls ekki von á. Fyrsta
hugsunin var eiginlega: Hvað gengur manninum til?“ Þegar Sigurjón var með manninn

á milligangi þar sem þeir biðu eftir að opnað
yrði fyrir þeim vissi hann ekki fyrr en maðurinn sló hann bylmingshögg á bringuna með
rafmagnskló á kapli sem hann hafði falið á
sér. „Ég náði honum bara niður og menn voru
komnir til að hjálpa mér á örskotsstund. Allt kerfi tengt neyðarboði
og aðstoð virkaði óaðfinnanlega,“
segir Sigurjón, sem þó meiddist
í árásinni, með mar á bringu og
brákað rif. Sigurjón segir atvikið
þó ekki hafa haft mikil áhrif, enda
hafi öll eftirfylgni, læknisaðstoð,
áfallahjálp og slíkt verið í góðu
lagi. „Þetta slapp vel til og má
kannski líta á þetta sem áminningu um að halda vöku sinni í
starfinu.“

Ég var með
töluverða fordóma í garð
Ila … og hélt
að þetta hlyti
að vera eitthvert helvíti
á jörð.

Eftirfylgnin skiptir mestu máli
Sigurjón segir ýmislegt öðruvísi í
Noregi en hér. „Það er meiri peningur í norska fangelsiskerfinu,
þótt þar sé líka kvartað undan
peningaleysi. Í Ila eru sögð dýrustu fangaplássin í Noregi, en
þetta er náttúrlega hámarksöryggisfangelsi með sértækri endurhæfingu og öryggisgæsludeild.“
Um leið leggur Sigurjón áherslu á
að hér heima sé margt virkilega
vel gert, sér í lagi miðað við þá fjármuni sem
fari í fangelsismál. „Og margt er í raun stórkostlegt starf sem unnið er í fangelsismálum

la-fangelsið í nágrenni Óslóar á sér um margt skuggalega og litríka sögu. Norðmenn
sem starfa í fangelsinu segja
sumir að þar sé reimt.
Að því er fram kemur á vef
Ila-fangelsisins hófst bygging þess árið 1938 og stóð til
að reisa kvennafangelsi fyrir
rúmlega hundrað konur. Það
hafði samt ekki verið tekið í
notkun þegar seinni heimsstyrjöldin braust út. Þjóðverjar hertóku Noreg og notuðu,
sumarið 1941, nýbyggt fangelsið til að hýsa stríðsfanga.
Þá nefndist fangelsið Grini.
Aðstæður voru hroðalegar
og frásagnir af bæði pyntingum og aftökum þar innan
dyra. Þá var troðið í fangelsið
fólki umfram allt sem sæmilegt getur talist. Sex voru
hafðir saman í hverjum klefa
og fangabröggum hent upp á

UTAN GIRÐINGAR Rétt við aðalhlið Ila er íbúðarhúsnæði sem starfsmenn leigja.
Hér má sjá brunað með Anders Behring Breivik í dómhúsið, fram hjá húsinu
sem Sigurjón Birgisson dvaldi í þegar hann starfaði í fangelsinu. NORDICPHOTOS/AFP

völlum fangelsisins. Við stríðslok voru yfir 5.000 manns í
fangelsinu, bæði karlar og
konur. Þá var tíundi hver sem
fangelsaður var á þessum tíma
sendur áfram í önnur fangelsi
og útrýmingarbúðir í Þýskalandi, Póllandi eða Frakklandi.

„Margir þeirra áttu aldrei
afturkvæmt,“ segir á vef Ila.
Í tíð Þjóðverja hýsti fangelsið
nærri 20 þúsund fanga, mest
norska ríkisborgara.
Í stríðslok í maíbyrjun 1945
var svo taflinu snúið við, föngum sleppt og fangelsið notað

hér, bæði í öryggisgæslu og betrun.“ En meðal
þess sem helst mætti læra af starfsemi eins
og í Ila segir Sigurjón vera nálgun í öryggismálum. „Þótt frjálsræði sé um margt mikið
er allur rammi í starfseminni sýnilegri og
stífari, bæði fyrir fanga og fangaverði.“ Sem
dæmi fá fangar ekki að hafa hjá sér tölvur en
fá aðstoð hjá vörðum ef þeir þurfa að komast á
netið, til dæmis til að panta ferðir vegna dagleyfa eða eitthvað slíkt. „Svo er miklu meira
um innilokanir þar. Ef fangi sem á að vera í
vinnu mætir ekki í hana, er veikur eða eitthvað, þá er hann bara í innilokun. Þarna vita
allir að hverju þeir ganga á hverjum degi vikunnar og allt vinnulag er í mjög föstum skorðum.“
Litla-Hraun segir Sigurjón hins vegar
varla standa undir nafni sem öryggisfangelsi, enda aðstaða og aðbúnaður allur annar.
„En menn sníða sér náttúrlega stakk eftir
vexti, sérstaklega á tímum eins og nú þegar
fjármunir eru ekki til.“ Meginmarkmiðið
í fangelsismálum sé hins vegar að hjálpa
mönnum þannig að þeir komi ekki aftur í
fangelsi. Leiðin að því marki telur Sigurjón
að sé mun meiri eftirfylgni og aðstoð þegar
fangar hafa lokið afplánun. „Það hlýtur að
vera þjóðhagslega hagkvæmt því það er ekki
lítill skaði af manni sem hverfur á ný inn í
heim fíkniefnaneyslu og afbrota og svo aftur
í fangelsi. Það er ekki nóg að vinna gott starf
í fangelsinu og hjálpa mönnum að snúa við
blaðinu þar. Menn þurfa aðstoð þegar þeir
koma aftur út.“

HVAÐ ER FORVARING?

TÓKU YFIR NÝBYGGT KVENNAFANGELSI

I

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

til að vista föðurlandssvikara.
Grini-nafninu var líka hent og
tekið upp nafnið „Ilebu landssvikleir“. Í júlí 1945 voru
fangar þar flestir eftir stríð,
um 3.500 og fækkaði svo stöðugt eftir það. Árið 1950 var
svo „föðurlandssvikarafangelsið“ lagt niður og um áramót
var stofnað öryggisfangelsið
Ila. Síðan þá hefur hlutverk
fangelsins verið í þróun. Og
þótt það eigi sér alla þessa
sögu, og hluta þess megi ekki
eiga við vegna þess að þar er
að finna stríðsminjar, er fangelsið nú með þeim fremstu í
heimi og sinnir jafnt almennri
fangavörslu, öryggisvistun og
vistun fyrir geðsjúka afbrotamenn. Fangapláss í Ila eru
enda sögð þau dýrustu í Noregi, bæði vegna endurhæfingarstarfsins og mikilla öryggiskrafna.

Norðmenn hafa í refsilögum og framkvæmd
þeirra skýr ákvæði um sérstaka öryggisgæslu (forvaring) sérlega hættulegra fanga
sem talið er líklegt að brjóti af sér á ný. Brot
mannanna varða þá refsivistun að fimmtán
árum hið minnsta. Að því loknu er lausn
þeirra úr fangelsi háð því að nefnd telji
þá ólíklega til að brjóta af sér á ný. Fjöldamorðinginn Anders Behring Breivik var í ár
dæmdur til slíkrar refsingar.
Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðiprófessor, segir ákvæði í lögum hér sem náð
geti yfir brotamenn sem taldir séu hættulegir
umhverfinu. „Í refsidómi má ákveða að sakborningur verði beittur öryggisráðstöfunum
ef sýnt þykir af undanfarandi breytni hans
eða öðru að hann muni brjóta af sér á ný,“
segir hann en bætir við að ráðstafanir af slíku
tagi, eða stofnun við hæfi, hafi þó ekki verið
til staðar hér á landi og ákvæðunum afar
sjaldan verið beitt. „Endurhæfing hættulegra
brotamanna er þó mjög mikilvæg og brýnt
fyrir okkur að leita allra leiða til að koma í
veg fyrir að þeir brjóti aftur af sér.“

Vinsælu Lemax jólavörurnar samanstanda af
ótrúlega breiðu úrvali af húsum, landslagi og
fallegum styttum. Hægt er að bæta við og
byggja upp jólaþorpin ár frá ári.
Aðeins í BYKO Breidd og Akureyri.
ÚTILJÓS

HANDLAUGARTÆKI

kr.

EINNIG TIL HVÍTT
OG VIÐARLITAÐ

kr.

4 LÍTRAR
GLJÁSTIG 10
ALLIR LITIR

AÐVENTULJÓS

INNIMÁLNING

BÆTTU Í SAFNIÐ!

kr.

kr.

LÁGT VERÐ

Vnr. 88165979
Snjóbolti með
50 ljósum, 12 cm.

Vnr. 8816628
88166284
MONA stjarn
stjarna,
15 ljós, hvít.

1.590

3.590

kr.

Vnr. 65103200
SINBO hraðsuðukanna,
1,7 l, 2000W.

2.390

kr.

kr.

Vnr. 65103221
SINBO samlokugrill,
700W.

2.990

kr.

V 88949550-619
Vnr.
88949550 619
Inniseríur, 10/20/35/50
eða 100 ljósa, glærar,
rauðar eða mislitar.

Vnr. 65103223
SINBO
eggjasuðutæki.

Vnr. 88167107
Ljóspíramídi,
20 ljós, 40 cm.

2.490

Verð frá:

299

kr.

2.290

kr.

kr.

Vnr. 65103207
SINBO brauðrist,
stál, 700W.

1.990

kr.

VÖFFLUR OG KAFFI
Í BYKO BREIDD
Vnr. 52237207-8
CADIZ borðlampi,
hvítur/króm eða
svartur/króm,
E14 pera, 42W.

2.990

kr.

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Boðið upp á gómsætar,
nýbakaðar vöfﬂur og
kafﬁ á laugardaginn
milli kl. 13 og 16.
Vnr. 88886210-3
Litaðar ljósaperur,
E27, 25W.

190

kr.

Vnr. 52237190-1
Skynjarapera, E27,
11 eða 15W.

1.890

kr.

www.EXPO.is / EXPO auglýsingastofa

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

– ALLA DAGA
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Kai Kuikkaniemi

Vel dúðaðir

Finnland
„Fyrsta sinn á
Airwaves.“

tónleikagestir
Þrátt fyrir veður og vind setja gestir tónlistarhátíðarinnar Airwaves svip sinn á Reykjavíkurborg þessa
helgina. Í ár einkennist fatnaður tónleikagesta af
hlýjum peysum, treflum og pelsum. Sara McMahon
og Álfrún Pálsdóttir fóru á stúfana og leituðu uppi
vel klædda tónlistarunnendur.
Anja Ísabella
Ísland
„Fimmta sinn á Airwaves.“

Angi Wu
Bandaríkin
„Þetta er í fyrsta sinn
sem ég fer á Airwaves.“

Ashvind Guness
Danmörk
„Þetta er annað skiptið
mitt á Airwaves.“

Rakel Jensdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/KLARA

Reykjavík
„Þrisvar sinnum á Airwaves.“

Nína Guðrún Geirsdóttir
Ísafjörður
„Fjórða sinn á Airwaves.“

Anika Laufey

Eyrún Ásgeirsdóttir

Reykjavík
„Þetta er í þriðja
sinn sem ég mæti á
Airwaves.“

Bolungarvík
„Þriðja sinn á Airwaves.“

Aron Freyr
Flosason
Keflavík
„Annað sinn á
Airwaves.“

Mark Flintager
Danmörk
„Þetta er annað skiptið
mitt á Airwaves.“

FORD FOCUS 1.0 EcoBoost Veldu sparneytinn bensínbíl með bestu vél ársins 2012**
Kauptu nýjan Ford Focus með nýjustu spartækni bestu vélar ársins 2012. EcoBoost 1.0
er vél ársins 2012 að mati Engine Technology International Magazine.** Finndu hvað
vélin er öﬂug og þýð. Minnkaðu rekstrarkostnaðinn. Með lágmarks útblæstri og hámarks
sparneytni færðu frítt í stæði í Reykjavík í 90 mínútur í senn. Tengdu farsímann með
Bluetooth og prófaðu raddstýringuna á hljómtækjum, síma, miðstöð og tónhlöðu. Allt
þetta og allt að 5 ára verksmiðjuábyrgð, frábær endursala og einstök þjónusta Brimborgar gerir Ford Focus að góðum kaupum. Veldu Ford, nýtt tákn um gæði.
ford.is
**

U
NT

http://corporate.ford.com/news-center/press-releases-detail/pr-ford26rsquos-10liter-ecoboost-wins-36658
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FORD FOCUS
FRÁ
FR
Á

3.450.000 kr.
FRÁ

24.256 kr./mán.

*

* Ford Focus Trend 5 dyra 1,0 EcoBoost bensín, 125 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km. Miðað
er við óverðtryggðan grænan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 2.000.000 kr. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Hlutfallstala
kostnaðar 10,56%. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

ULPERUJ 5H\NMDYtN %tOGVK|IÌD
D VtPL_%ULPERUJ$NXUH\UL 7U
7U\JJYDEUDXWVtPL   _ IRUGLV
1ÎLURJQRWDÌLUEtODU6|OXGHLOGLUHUXRSQDUDOODYLUNDGDJDNORJODXJDUGDJDNO
$XNLQÐMyQXVWD%tOGVK|IÌD9DUDKOXWDYHUVOXQRJYHUNVWÌLVPyWWDNDHUHLQQLJRSLQODXJDUGDJDNO
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NORÐURLÖND: 60 ára samstarf

1z

4z

HÚSAKYNNI Á NORÐURLÖNDUM

11%

2010

45%

21%

22%

■ 1 herbergi með eldhúsi
■ 2 herbergi með eldhúsi

6z

24%

19%

1960
25%

■ 3 herbergi með eldhúsi
■ 4 herbergi með eldhúsi

28%

11%
6%
39%

2011
44%

7% 3%

■ Ógiftir
■ Giftir
■ Ekklar/ekkjur
■ Fráskilin

29%

1962
61%

■ 2010 ■ 1960

10
8

Sala á áfengi hefur margfaldast
á Norðurlöndum ef litið er yfir
tímabilið, sérstaklega á Íslandi
og í Finnlandi.

6

0

73z

● Í ár halda Norrænar hagtölur upp á 50 ára afmæli. Af því tilefni hafa verið
teknar saman ýmiss konar upplýsingar um breytingar á tímabilinu og eru hér
á síðunni örfá dæmi um þær.
HEIMILD: NORDEN.ORG

FJÖLDI KVIKMYNDAHÚSA Á 100.000 ÍBÚA
30

● Alls búa 24,9 milljónir manns
í Danmörku, Finnlandi, Noregi,
Svíþjóð, á Íslandi og á sjálfstjórnarsvæðunum Færeyjum, Grænlandi
og Álandseyjum.
● Norðurlönd eru strjálbýlt svæði.
Danmörk er eina undantekningin
en þar búa 127 manns á hverjum
ferkílómetra. Í Svíþjóð, Noregi og
Finnlandi búa milli 15 og 22 manns
á hverjum ferkílómetra, á Íslandi
3,4 en aðeins 0,14 Grænlendingar
búa á hverjum ferkílómetra á þeim
hluta Grænlands sem er íslaus.

4
2

■ Ekki skráð

Hlutfall stórra húsa er hæst í Noregi en lægst í Finnlandi.

HJÚSKAPARSTAÐA

12

4%

Lítrar á mann á ári

1%

STRJÁLBÝLT SVÆÐI

SALA ÁFENGIS Á HVERN ÍBÚA

● Íbúafjöldi á Norðurlöndum hefur
aukist um 1,6 milljónir frá árinu
1990. Mest hefur fólksfjölgunin
verið á Íslandi eða 20 prósent, og
síðan í Noregi og á Álandseyjum
eða 10 prósent.

■ 2010 ■ 1960

25
20
15

● Ástæður fólksfjölgunarinnar er
fjölgun fæðinga en einnig sú að
fleiri flytja til Norðurlanda en frá
þeim.

10
5
0

Norðurlöndin

HEIMILD: NORDEN.ORG

Samstarf Norðurlanda verðmætt
Norðurlandasamstarf er ein af styrkustu stoðum íslensks samfélags, segir Halldór Ásgrímsson, framkvæmdastjóri Norrænu
ráðherranefndarinnar. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Halldór um samstarf nágrannaþjóða sem á sér áratugalanga sögu.

Þ

að væri erfitt fyrir litla
þjóð á borð við Íslendinga að komast af án
samstarfs við Norðurlöndin. Það skiptir
miklu máli fyrir Íslendinga að vera hluti af þessari heild og
að vera það á jafnréttisgrundvelli,“
segir Halldór Ásgrímsson, framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar. Halldór hefur verið
æðsti maður ráðsins frá haustinu
2006. Hann segir að af mörgu sé
að taka þegar litið er yfir umfang
samstarfs Norðurlandanna, þar sé
margt sem skipti máli og efli ríkin.
„Forsætisráðherrar hafa komið
miklu sterkar inn í samstarfið undanfarin ár, sem hefur styrkt það
enda bera þeir meginábyrgð á samstarfinu. En auðvitað byggjum við
á áratugalöngu samstarfi. Norðurlandaráð er 60 ára í ár og Norræna
ráðherranefndin 41 árs. Á þessum
tíma hefur byggst upp gríðarlega
sterkt tengslanet sem er mjög verðmætt.“

Velferðarmál á dagskrá
Mörg ný verkefni hafa sprottið upp
á síðustu áratugum sem gera samstarfið enn mikilvægara en fyrr,
segir Halldór. „Hundruð háskóla á
Norðurlöndum tengjast til að mynda
svokallaðri öndvegisrannsóknar-

áætlun, við höfum líka á okkar
könnu ýmis verkefni sem tengjast
grænum hagvexti og nú er verið
að hefja verkefni sem tengjast norrænum velferðarmálum. Í því verður sérstaklega fjallað um atvinnuleysi ungs fólks á Norðurlöndum en
Svíar, sem verða í forystu í Norðurlandaráði á næsta ári, ætla að leggja
mikla áherslu á að bregðast við því.
Samvinna er mjög mikil undir hatti
Nordplus sem margir þekkja og þar
taka þátt bæði nemendur og kennarar.“
Margvíslegur ávinningur er af
þessari samvinnu og ýmsir hagræðingarmöguleikar sem liggja í aukinni samvinnu. „Rannsóknir á sviði
heilbrigðismála eru til að mynda
dýrar og mikill ávinningur yrði af
því að leysa þær með sameiginlegum hætti,“ segir Halldór.
Margir þekkja þessa samvinnu
Norðurlandanna en Halldór segir
samstarf Norðurlandanna við önnur
ríki hafa aukist verulega. „Því er
ekki að neita að það er vaxandi
áhugi á norrænu samstarfi annars
staðar í heiminum. Ég er til dæmis
nýkominn úr ferð frá Suður-Kóreu
þar sem ég hitti fulltrúa nýstofnaðra svæðasamtaka Kína, Japans
og Kóreu. Þeir eru að byggja upp
skrifstofu í Seúl og vilja samstarf
við Norðurlönd, sem er óneitanlega

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Segir margvíslegan ávinning af Norðurlandasamstarfi.
MYND/NORDEN.ORG

áhugavert. Þessar þjóðir eru 20%
af mannkyni og með 20% af heimsframleiðslunni. Þá hefur Evrópusambandið í vaxandi mæli falast
eftir samstarfi við okkur. Ráðherranefndin ber til að mynda ábyrgð á
styrktarsjóði European Humanities
-háskólans, háskóla sem er í útlegð
frá Hvíta-Rússlandi. Lukashenko,
forseti landsins, lokaði honum og
fluttist hann í framhaldinu frá
Minsk til Vilníus í Litháen. Skólinn
er fjármagnaður að stærstum hluta
af Evrópusambandinu og Norrænu
ráðherranefndinni. Í framhaldi af

þessu samstarfi höfum við átt margvíslegt samstarf við ESB. Þá hefur
samstarf við ríki á heimskautasvæðum aukist en ráðherranefndin
hefur viljað beina sjónum að íbúum
á þeim landsvæðum.“

Standa okkur næst
Halldór segir Íslendinga njóta mjög
góðs af samstarfinu. „Þessar þjóðir eru okkur skyldastar og standa
okkur næst á margan máta. Það er
líka ómetanlegt fyrir Íslendinga að
geta nýtt sér aðgengi að háskólum
Norðurlanda, þeir standa okkur

opnir og þekkingin í dönsku gerir
Íslendingum kleift að stunda nám
alls staðar á Norðurlöndum,“ segir
Halldór sem segir að þrátt fyrir
vaxandi þrýsting um að nota ensku
í samstarfinu séu Norðurlandamál
mikilvæg í sambandinu.
Halldór lætur af störfum sem
framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar á næsta ári. Þá
ætlar hann að flytja til Íslands á ný.
„Ég sakna vatnsins, fjölskyldunnar
og fjallanna,“ segir hann. Spurður
hvort hann fylgist með þróun mála
á Íslandi segir hann svo ekki vera.
„Ég stunda bara einhvers konar
yfirborðslestur á samfélaginu, en
vil ekki dæma um neina þróun á því,
enda hef ég ekki þá grunnþekkingu
sem til þarf. Ég þekki ekki heldur
þetta nýja Alþingi, flestir ef ekki
allir mínir félagar eru hættir í pólitík,“ segir Halldór sem ætlar sér
ekki að setjast algjörlega í helgan
stein er Norðurlandastörfum lýkur.
„Ég er í ráðherrahópi Aspen-stofnunarinnar sem er samstarfshópur fyrrverandi utanríkisráðherra
undir forystu Madeleine Albright,
fyrrverandi utanríkisráðherra
Bandaríkjanna. Við notum þekkingu okkar til að gefa ráð á alþjóðlegum vettvangi stjórnmála. Ég hef
gaman af þessu og ætla að taka þátt
í því áfram.“

MENNING OG MANNLÍF

Með DAVÍÐ KRISTINSSYNI næringar- og lífsstílsþjálfara.
Frábær leið til að byggja upp heilbrigðan lífsstíl án
skyndilausna. Yfir 4000 íslendingar hafa farið í gegnum
30 daga hreinsun. Byrjaðu núna!

Mánudaginn 12. nóvember
Námskeiðið er haldið í Heilsuhúsinu, Lágmúla 5, kl. 19:30 - 21:30
Innifalið er uppfærð handbók með öllum upplýsingum sem þú
þarft og 30 daga framhaldsmatseðill.
Námskeiðsgjald aðeins kr. 5.500,Nánari upplýsingar á www.30.is og í síma 864 9155.
www.heilsuhusid.is

Norðurlandaráð fagnar 60 ára afmæli á þessu ári en hið formlega samstarf
ríkjanna má rekja til þeirrar óskar ráðamanna að lokinni heimsstyrjöldinni
síðari að styrkja rödd Norðurlanda á alþjóðavettvangi á óvissutímum. Samkomulag náðist svo um stofnun ráðsins árið 1952. Hið formlega samstarf
fer fram í Norðurlandaráði annars vegar og Norrænu ráðherranefndinni hins
vegar.
Norðurlandaráð er opinber starfsvettvangur þingsamstarfs á Norðurlöndunum. Á tveimur árlegum fundum ráðsins, hefðbundnu þingi og vorþingi,
fara fram pólitískar umræður fulltrúa ríkisstjórna Norðurlandanna fimm og
Færeyja, Grænlands og Álandseyja.
Norrænu ráðherranefndinni var komið á laggirnar árið 1971 og er
samstarfsvettvangur norrænu ríkisstjórnanna. Forsætisráðherrarnir bera
endanlega ábyrgð á samstarfi norrænu ríkisstjórnanna. Þeir hafa þó falið
samstarfsráðherrum Norðurlanda og Norrænu samstarfsnefndinni að sjá
um daglega samhæfingu opinbers samstarfs landanna.
Þetta samstarf ríkjanna á sér margvíslegar hliðar sem fjallað verður um á
næstu vikum í greinum um menningu og mannlíf á Norðurlöndum.

FYRIR LÍSU EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

REYFARI, FARSI, HARMLEIKUR
Martin Montag ákveður að hafa uppi á stúlku sem hann kynntist
ungur læknanemi, en það hrindir af stað atburðarás sem hann
missir alla stjórn á. Úr verður reyfari, farsi, harmleikur. Sjálfstætt
framhald skáldsögunnar Jójó, sem fór sigurför á síðasta ári.

„Einstök bók,
einstakur höfundur.“
LE MONDE,,
UM TÍMAÞJÓFINN

Kemur
út í dag!

D YN AM O R EYKJ AV ÍK

Jójó, síðasta
bók höfundar, var
bók ársins að mati bóksala.
Var tilnefnd til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna og
Fjöruverðlaunanna
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BERFÆTT Á FLUGI YFIR FRANSKRI STRÖND „Þetta er algjörlega ný sýn á lífið.“

AFRÍKA Table Mountain í Höfðaborg, Anita er þessi á appelsínugula vængnum fremst.

TIL Í SLAGINN Anita algölluð og tilbúin að

takast á loft.

FEGURÐ Kvöldsólarflug í Herdísarvík.

SJÓNARHORN FUGLSINS Á flugi í Úlfarsfelli séð yfir til Reykjavíkur.

MYNDIR/EINKASAFN

Óhljóð og andköf af hamingju
Anita Hafdís Björnsdóttir byrjaði að fljúga á svifvæng fyrir fimm árum, heillaðist gjörsamlega, sagði upp vinnunni og hefur
síðan verið á flugi hér og þar um heiminn. Nú býr hún í Suður-Afríku og flýgur með farþega á svifvængnum sínum. Hún sagði
Friðriku Benónýsdóttur frá fluginu, frelsinu, flakkinu og nýju ævintýri sem er í uppsiglingu.

E

inn sólríkan vormorgun
árið 2007 vaknaði ég
snemma, teygði úr
mér í svefnrofunum
og fyrsta hugsunin
sem kom upp í kollinn var: Ég verð að fljúga,“ segir
Anita Hafdís Björnsdóttir, forfallinn svifvængjafíkill. „Ég vissi
ekkert hvernig ég ætti að fara að
því, en stökk fram úr og gúgglaði svifdrekaflug, fann símanúmer og hringdi um leið. Þeir
bentu mér á að það væri svolítið
vesen að fara að fljúga á svifdreka og spurðu hvort ég þekkti
svifvængjaflug. Ég hafði aldrei
heyrt á það minnst en það hljómaði vel og ég skráði mig á námskeið. Eftir það varð ekki aftur
snúið.“
Flugbakterían heltók Anitu og
tveimur árum seinna sagði hún
upp vinnunni og lagðist í flakk
til að geta flogið sem víðast.
„Við ákváðum tvær vinkonur að
ferðast um allan heiminn í tvö
ár og fljúga. Það plan breyttist
reyndar pínulítið, við höfðum
ekki fjármagn í meira en sex
mánuði en vorum ákveðnar í því
að við hlytum að fá vinnu hér
og þar á leiðinni. Það plan gekk
ekki alveg upp. Okkar leiðir
skildi því eftir sex mánuði en við
héldum báðar áfram að ferðast
og finna okkur vinnu hingað og
þangað, sem þýddi að stoppin á
hverjum stað urðu lengri en við
höfðum planað í upphafi. Það var
allt í lagi og við fengum vinnu
hvor í sínu lagi hjá svifvængjafyrirtækjum sem sjá um ferðir
fyrir hópa. Núna er ég búin að
verða mér úti um kennararéttindi á svifvængi og vinn við það
í Höfðaborg í Suður-Afríku. Sú
vinna eiginlega bara datt upp í
hendurnar á mér í fyrravetur en
þá hafði ég hugsað mér að vera
heima yfir veturinn og borga upp
skuldirnar frá ferðalaginu, fá
mér vinnu og vera almennileg. Ég
gat samt alls ekki slegið hendinni

á móti þessu tilboði sem fólst í því
að búa í Suður-Afríku og læra að
fljúga með farþega gegn því að
vinna frítt hjá svifvængjafyrirtæki. Þar vann ég í þrjá mánuði
og upp úr því bauðst mér vinna
við farþegaflugið núna í vetur.“
Varstu á einhverjum tímamótum í lífinu þarna 2009? „Nei,
alls ekki. Ég var alveg súpersátt
við líf mitt þá. Fannst
ég svakalega heppin
að hafa rúmlega þrítug loksins fundið
það sem mig langaði
að vinna við. Það var
grafísk hönnun og ég
fór og menntaði mig
í henni, kom heim og
fékk æðislega vinnu
og bara gat ekki verið
lukkulegri. En svo
uppgötvaði ég flugið
og það tók yfir líf mitt,
má segja.“
Hvað er svona æðislegt við að fljúga? „Það
er pínulítið erfitt að
útskýra það, en frelsistilfinningin er engu
lík og líka það að vera
algjörlega í núinu. Þú
ert ekkert að fást við
neitt annað á meðan þú
flýgur, bara þú og náttúruöflin, engin vél, og
meiri jarðtengingu hef
ég varla fundið annars staðar en í loftinu þótt ótrúlegt megi virðast. Maður sér lífið
frá algjörlega nýju sjónarhorni.
Þegar maður flýgur í fyrsta skipti
upplifir maður eiginlega yfir sig,
tekur andköf og hljóðar af hamingju og geðshræringu. Þetta er
algjörlega ný sýn á lífið.“
Er svifvængjasamfélagið á Íslandi orðið stórt? „Það er óðum
að stækka. Bara á þessum fimm
árum sem ég hef flogið hefur svifvængjafólki fjölgað alveg ótrúlega mikið, að minnsta kosti um
helming. Núna eru það í kringum hundrað manns á landinu öllu

sem fljúga á svifvængjum, mismikið en allir eitthvað.“
Hvar er skemmtilegast að
f ljúga? „Eins frábært og það er
að ferðast og fljúga erlendis, þá
er Ísland alltaf uppáhalds flugstaðurinn minn. Flugveðrið er
ekki gefins og maður er alltaf sérstaklega þakklátur þegar maður
kemst í loftið. Hér upplifi ég líka
mesta frelsið. Endalaust af fjöllum og
engin tré til að flækja
málin með lendingarsvæði.“
E n n ú e r f ra m
undan nýtt ævintýri
í Tansaníu eftir áramótin, ekki satt? „Jú,
29. janúar legg ég
fótgangandi af stað
með vænginn minn
upp K i li ma nja ro í
Tansaníu, hæsta frístandandi fjall heims,
tæplega sex þúsund
metrar. Áætlað flugtak af toppnum er svo
5. febrúar. Ég verð eini
Íslendingurinn í 200
manna alþjóðlegum
hópi sem mun slá alls
konar heimsmet með
uppátækinu og safna
einni milljón dollara
til góðgerðarmála á
svæðinu. Ég hef hingað til ekki verið sérstaklega mikil fjallgöngumanneskja, hef til dæmis aldrei farið
upp Esjuna nema fljúgandi, svo
fram undan eru stífar æfingar og
mikill undirbúningur. En ég er
voðalega veik fyrir ævintýrum
og hafði enga góða ástæðu til að
segja nei þegar mér bauðst að fara
með. Eftir að hafa ferðast frjáls
um heiminn og upplifað alls konar
aðstæður sem annað fólk býr við
finnst mér ómetanlegt að fá þetta
tækifæri til að gefa smá til baka.
Að henda mér fram af hæsta fjalli
Afríku fyrir góð málefni er bara
upplagt.“

Ég teygði úr
mér í svefnrofunum og
fyrsta hugsunin sem
kom upp í
kollinn var:
Ég verð að
fljúga.

STUTTA STUND Á JÖRÐU NIÐRI Anita var á Íslandi í sumar en er nú farin á ný til
Suður-Afríku, þar sem ný ævintýri bíða hennar.
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Þú kaupir búnt af sokkum úti í búð og sérð þá úlpu á tilboði og af því það er einmitt að koma vetur
kippir þú henni með líka og þannig batnar afkoma verslunarinnar og kaupmaðurinn hefur efni á að
auglýsa í blaðinu sem þú ert að lesa og þannig skapar þú grundvöll fyrir öfluga fjölmiðlun í landinu.
Þú heldur hagkerfinu gangandi.
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á mjöðmina og þannig næst meira
kjöt af lundunum með hryggnum
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Ekkert mjög heilsusamlegt líf
Í hinni nýútkomnu bók Stuð vors lands fjallar poppfræðingurinn Dr. Gunni um sögu dægurtónlistar á Íslandi allt frá 19. öld og
fram til dagsins í dag. Fréttablaðið grípur hér niður í kafla um hljómsveitina Mínus og rokkbylgjuna miklu um aldamótin.

R

okk drepst ekki. Það
bara þróast og stökkbreytist. Um aldamótin
fór hljómsveitin Mínus
fyrir glerharðri rokkbylgju, en valdi sér
snemma að stinga af, fara frumlegar
leiðir og ekki hjakka í gömlum skít. Um
tíma tók hljómsveitin verulega þétt á
því í útlöndum, en eins og í mörgum
köflum hér fyrr í bókinni reyndist
meik-eplið súrt.

Harðkjarni
Í kringum 1980 – um það bil þegar
strákarnir í Mínus voru að fæðast –
var farið að kalla þungt en pönkað
rokk „hard core“ í Bandaríkjunum.
Bönd eins og Black Flag, Minor Threat
og síðar Fugazi leiddu hard corið og
harður andkapítalískur andi fylgdi í
pakkanum, menn gerðu hlutina sjálfir
– allt frá því að hanna boli, gefa út
plötur og skipuleggja túra – og að selja
sig stórfyrirtækjum og „kerfinu“ var
fjarlæg martröð. Tuttugu árum síðar
varð andlega skyld sena að veruleika á
Íslandi. Þar sullaðist þó margt saman,
en hratt þungarokk og pönk var alltaf
í forgrunni.
„Hópurinn sem fílar þessa músík er
allaf að verða stærri og stærri,“ sögðu
Mínus-strákarnir í DV Fókus skömmu
eftir sigurinn í Músíktilraunum um
vorið 1999. Bandið hafði orðið til
nokkrum mánuðum fyrr. „Það er stór
hópur sem kemur á alla tónleika með
okkur. Svo fáum við Forgarð helvítis,
Sólstafi, Vígspá, Bisund og Muffuna til
að spila með okkur. Við erum að búa til
hardkor-senu hérna. Það hefur aldrei
verið neitt svona hérna áður. Það síðasta sem var, var dauðarokksenan.“
Fyrsti vísir að harðkjarna-senu
hafði byrjað nokkrum misserum
áður með sveitunum Spitsign og Bisund, sem bræðurnir Birkir Fjalar og
Andri Freyr Viðarssynir voru í. Senan
fékk góða innspýtingu þegar Sigvaldi
Jónsson – Valli Dordingull – opnaði
vefsíðuna Dordingull.com, og síðar
Hardkjarni.com, sem urðu félagsmiðstöðvar svipað þenkjandi krakka. Sérstakir þættir á Rás 2 og Radio X kyntu
undir, en annars fór starfsemin aðallega fram í grasrótinni. Tónleikar
voru helst haldnir á vínlausum stöðum
vegna þess að krakkarnir í markhópnum voru svo ungir og alls konar
útlendir pennavinir í hljómsveitum
komu til að spila og gista á gólfum hjá
vinum sínum.
Í Mínus voru Krummi (Oddur Hrafn)
söngvari, Kristján Frosti Logason gítarleikari og Ívar Snorrason bassaleikari, sem höfðu verið í hljómsveitinni
Ungblóð, og Björn Stefánsson trommari
og Bjarni Sigurðsson gítarleikari, sem
voru áður í Spitsign, meðal annars með
Bóasi Hallgrímssyni og Smára „Tarfi“.
Tveir meðlimanna eru synir poppara,
Krummi er náttúrlega sonur Björgvins
Halldórssonar og Bjössi trommari er
sonur Stefáns Jóhannssonar, trommara
Dáta. Strákarnir voru vel að sér í rokksögunni, sögðust fíla Ham og Purrkinn
og höfðu mætt á alla dauðarokkstónleika nokkrum árum fyrr.
Strákarnir töluðu mikið um að vera
„extreme“ og hún var vissulega öfgakennd fyrsta platan, Hey, Johnny!, sem
kom út fyrir jólin 1999. Jón Skuggi
tók hana upp, Dennis (hliðarmerki
Skífunnar) gaf hana út, og inn á milli
öskrandi harðra laga mátti heyra hljóðbúta úr gömlum film noir-myndum. Á
svipuðum tíma stóð Mínus fyrir útgáfu
á safndisknum Msk, sem bauð m.a.
upp á Bisund, gömlu dauðahundana í
Sororicide og eyðimerkur-rokkarana í
Brain Police.
Boltar rúlla
Mínus-strákar vildu alltaf ögra sjálfum
sér og mikið heillaspor í þróuninni var
stigið þegar þeir tóku upp samstarf við
„hávaðalistamanninn“ Curver Thoroddsen. Bandið hafði fyrst fengið hann
til að búa til hávaða á milli laga á tónleikum, en svo tók Curver tók upp plötuna Jesus Christ Bobby, sem Smekkleysa gaf út fyrir jólin 2000. Platan var
tekin upp í herbergi Frosta í Garðabæ
og í litlum upptökuskúr sem Curver

NÁTTÚRUTALENTAR „Hópurinn sem fílar þessa músík er allaf að verða stærri og stærri,“ sögðu Mínus-strákarnir í viðtali skömmu eftir sigurinn í Músíktilraunum um vorið
1999. Frá vinstri: Björn, Bjarni, Krummi, Frosti og Þröstur.
MYND/ÁRNI TORFASON

Strákarnir
báru sig vel,
þótt það
væri ekki
beinlínis eins
og bankareikningarnir
þeirra væru
að sligast
þrátt fyrir
allt harkið.
Sumir voru
komnir með
skuldahala,
en mamma
og pabbi
réttu hjálparhönd, enda
meikið alltaf
handan við
hornið.

leigði á Njarðargötunni. Mikil þróun
hafði átt sér stað, tónlistin var tilraunakenndari og fjölbreyttari. Fyrri platan
hafði verið einstrengingslegt byrjendaverk, en nú var kíkt á margt með
miklum krafti og bæði boðið upp á áður
ótoppaðan trylling og rokkballöður. Þá
söng Krummi stundum, en öskraði ekki
bara eins og áður.
Nú fóru ýmsir boltar að rúlla. Bandaríska harðkjarnamerkið Victory
Records gaf út Jesus Christ Bobby (og
síðar Halldór Laxness) og enska rokkblaðið Kerrang tók miklu ástfóstri
við bandið, gaf nýju plötunni fimm
stjörnur og fékk Mínus á túr um England. Mínusmenn tóku rokklífinu auðvitað fagnandi, enda ungir menn sem
voru búnir að stefna að þessu markmiði síðan þeir voru litlir. Mínus var
í nokkur ár á linnulitlum þeytingi á
milli borga og landa, og stundaði stífan
rokklifnað hver í annars táfýlu. Sveitin
flæktist á eigin vegum um smáklúbba
Evrópu, eða hitaði upp fyrir stærri
bönd eins og Papa Roach og The Distillers.
Babb kom í bátinn þegar bassaleikarinn Ívar hætti til að fara í sálfræði í Háskólanum. Eftir nokkra leit
þótti vænlegast að fá gítarleikarann
úr Klink til að spila á bassa. Þetta var
gamall vinur frá Reyðarfirði, bassafanturinn Þröstur Heiðar Jónsson.
Hljómsveitin Klink hafði þjösnast
um skeið með ofsafengið rokk og gerði
fjögurra laga plötuna 666°N árið 2001
með Curver. Sveitin er enn starfandi
og meðal meðlima eru Guðni, sem var
einnig í alræmda rafbandinu Dr. Mister & Mr. Handsome, og Frosti Jr.,
sem elti Mínus löngum með kameru í
því augnamiði að gera heimildarmynd
um bandið. Myndin, sem dregur ekkert undan, hefur verið sýnd nokkrum
sinnum á kvikmyndahátíðum.
Sú uppskrift sem kynnt hafði verið
á Jesus Christ Bobby var krydduð enn
meira á næstu plötu, meistaraverkinu
Halldór Laxness, sem kom út 2003. Enn
var Curver á tökkunum en nú með Ken

Thomas sér við hlið. Tekið var upp í
Sýrlandi. Á plötunni gekk allt upp. Tilraunakennda melódíska suddarokkið
átti upp á pallborðið og plötunni var
alls staðar hampað sem bestu íslensku
plötu ársins. Bandið var auðvitað orðið
svívirðalega þétt eftir allt harkið og
framtíðin virtist björt. Sony keypti
útgáfuréttinn og gaf Laxness út í Evrópu árið 2004 með nýju umslagi.

Algjört rótleysi
Strákarnir báru sig vel, þótt það væri
ekki beinlínis eins og bankareikningarnir þeirra væru að sligast þrátt fyrir
allt harkið. Sumir voru komnir með
skuldahala, en mamma og pabbi réttu
hjálparhönd, enda meikið alltaf handan
við hornið. „Þetta er búið að vera að
byggjast upp svona smátt og smátt,“
sagði Krummi í Munin, skólablaði MA,
árið 2004. „Við stefnum að því að reyna
að komast nær „mainstreaminu“ til að
komast á almennilegt skrið svo við
getum farið að lifa af þessu og komið
tónlistinni okkar til fleira fólks.“
Leitin að meginstraumnum skilaði
Mínus að lokum til glysborgarinnar
Los Angeles. Umboðsmaðurinn reddaði
árslöngu vinnuleyfi og bransalið mætti
á „showcase“, þar sem Mínus spilaði
fyrir jakkafötin í hádeginu og „leið
eins og fábjánum“. Niðurstaða bransaliðsins var að það vantaði ekki kúreka
frá Íslandi akkúrat í augnablikinu. Í
LA tók hljómsveitin upp fjórðu plötuna
sína, The Great Northern Whalekill,
með forframaða stúdíó-Íslendingnum
S. Husky Höskulds og miklu rokkmenni, Joe Barresi, sem hafði tekið
upp fínar rokkplötur, m.a. með Queens
of the Stone Age og Tool.
Platan kom út um mitt ár 2007 og
var ætlað að ná inn í „mainstreamið“.
Gefinn var afsláttur af fyrri tilraunamennsku og tuddast á fremur hefðbundnum rokkslóðum. „Við tókum ekki
stórt skref í einhverri djöflasýru. Þetta
er bara fín rokkplata sem við erum
mjög sáttir við,“ sagði Bjössi trommari í Fréttablaðinu 2007. Platan náði

ekki tilætluðum árangri. Krummi fékk
djobb við að leika Jesús í Borgarleikhúsinu, og Bjössi og Bjarni voru orðnir
pabbar svo það var rólegt hjá hljómsveitinni. Þetta hafði verið þeytingur í
mörg ár og menn voru orðnir þreyttir.
„Við höfum tekið túra sem við vorum
ekki sáttir við,“ sagði Bjössi. „Kannski
keyrt í tíu klukkutíma til að spila fyrir
einn áhorfanda. Þá fer maður að hugsa:
Kannski gæti ég bara verið heima hjá
mér að vaska upp. Þetta var algjört rótleysi í tvö ár. Ég bjó hvergi, maður kom
kannski heim í tvær vikur og svo bara
aftur út. Ég bjó í barnaherbergi lítillar
frænku minnar í tvo mánuði. Það var
ekkert voðalega heilsusamlegt líf að
vera alltaf á flækingi og borða bara
einhvern mat og sofa bara einhvers
staðar. En þetta var gaman og ég er
reynslunni ríkari.“
Frosti gítarleikari var löngu hættur
að sjá bandið fyrir sér sem ævistarf og
lagði til að það yrði sett á ís um óákveðinn tíma. Hinir voru ekki fúsir til að
loka bandinu á þennan hátt svo Frosti
hætti og skráði sig í stjórnmálafræði í
Háskólanum. Þröstur bassafantur hætti
með honum og fór á sjóinn. Frosti hafði
samið megnið af gítarriffunum á plötum Mínus svo þetta var mikil blóðtaka.
Menn reyndu fyrir sér á nýjum vígstöðum. Bjössi gekk í Motion Boys,
fágað silkipoppband undir áhrifum frá
Roxy Music, sem Birgir Ísleifur Gunnarsson (áður í Byltunni) hafði stofnað.
Hljómsveitin vakti nokkra lukku með
smáskífum, en náði ekki að halda þeim
dampi með plötunni Hang On árið 2008.
Bjössi hefur einnig brugðið sér í gervi
Micks Jaggers í kóverbandinu Stóns.
Krummi sýslaði við fenjablúsrokk með
Daníel Ágústi og fleirum í hljómsveitinni Esju og heldur áfram veginn undir
nöfnunum Krummi og Legend.
Án Frosta og Þrastar birtist Mínus
fljótlega aftur sem kvartett með bassaleikarann Sigurður Oddsson úr Future
Future. Ný Mínus-plata, sem verður
að sögn mjög frábrugðin fyrra efni, er
sennilega væntanleg.
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1. RAFMÖGNUÐ NÁTTÚRA Ljósainnsetning Zotes fyrir Vetrarhátíð var innblásin af höfuðskepnunum eldi, vatni, lofti og jörðu. Ásýnd Hallgrímskirkju breyttist þannig á degi hverjum þá fjóra daga sem innsetningin stóð
yfir. Myndina tók Jón Óskar Hauksson. 2. TÝR Gestir sem lögðu leið sína í varðskipið Tý á Menningarnótt sáu varðskipið sannarlega í nýju ljósi. 3. (E)MISSION Innblástur að þessu verki kom frá vangaveltum um eftirlits-

myndavélar. Zotes varpaði ljósi þegar vegfarendur gengu undir myndavél á Landsbankanum og vakti þannig athygli þeirra á því að fylgst væri með þeim. „Rýmið varð svið, leikhús,“ segir Zotes.

Verk sem breyta umhverfinu
Spænski arkitektinn Marcos Zotes hefur sett svip sinn á Reykjavík á árinu. Verk hans Rafmögnuð náttúra umbreytti Hallgrímskirkju á Vetrarhátíð í Reykjavík og ljósainnsetning hans um borði í Varðskipinu Tý á menningarnótt vakti athygli. Zotes hefur
sett upp ljósagjörninga víðar en hér á landi en hugmyndin er sú að fólk gefi almannarými meiri gaum en ella.

M

arkmið verka
minna er að
skoða hvernig
við notum rými
í b o r g u nu m
okkar. Með því
að nota þekkt kennileiti í borgum
í ljósainnsetningar er ég að hvetja
fólk til að endurhugsa almannarými í sinni heimabyggð og hvernig þau eru notuð. Þannig gef ég
íbúum tækifæri til þess að tengjast
kennileitunum á nýjan leik og virkja
rýmið á nýjan hátt,“ segir Marcos
Zotes.
Zotes er spænskur arkitekt sem
er búsettur hér á landi. „Ég er arkitekt og lít ekki á mig sem listamann þó að ég hafi fengist við listræn verkefni. Mér líkar hins vegar
mjög vel við það að fást við ljósainnsetningarnar. Það er mjög gaman að
geta bara framkvæmt strax það sem
maður er að hugsa, í stað þess að
þurfa að fást við viðskiptavini eins
og er raunin í hefðbundinni vinnu

arkitekts,“ segir Zotes sem rekur
hönnunar- og rannsóknarstofuna
Unstable sem „rannsakar félagslegar og pólitískar hliðar arkitektúrs í samhengi borgarinnar“ eins
og segir á heimasíðu Zotes unstablespace.com í lauslegri þýðingu.
En hvernig lá leið Zotes til
Íslands? „Ég kynntist konunni
minni Guðrúnu Sveinsdóttur á
Spáni árið 2000. Við bjuggum svo
hér um tíma en líka í New York og
London. Við fluttum síðan hingað
nýverið á nýjan leik. Mér líkar mjög
vel hér.“ Auk þess að sinna innsetningarverkefnum vinnur Zotes
hjá Basalt arkitektum og kennir
í Listaháskóla Íslands. Hann fer
líka víða með verkefni sín eins og
myndirnar sínar og þess má geta að
hann er einn fyrirlesara á ráðstefnunni You are in control sem haldin
er í Hörpu um helgina, en á henni
er stefnt saman sköpun og tækni og
rýnt í tækifæri skapandi geirans á
tímum stafrænnar byltingar.

MARCOS ZOTES Zotes
framdi ljósagjörning
á framhlið bókasafns
Columbia-háskóla
í New York í óþökk
yfirvalda skólans, sem
álitu ekki við hæfi að
nota bygginguna með
þessum hætti. Zotes
kom sér fyrir í byggingu
rétt hjá og vakti þannig
athygli vegfaranda á
togstreitunni um þetta
tiltekna rými.
MYND/BERNARDO GARCIA

FYRSTA SÓLÓPLATAN
Friðrik Ómar kynnir nýja plötu sína á útgáfutónleikum
í Hamraborg, Hofi á Akureyri í kvöld kl. 21.00. Friðrik
Ómar flytur efni af plötunni ásamt hljómsveit sinni en
bakraddir skipa Ingunn Hlín Friðriksdóttir og Elísabet
Ormslev. Þetta er fyrsta sólóplata Friðriks Ómars.
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Leðurhanskar
með kanínuskinni
frá

7.990 kr.

BRIT REYNIST VEL

Leðurhanskar

3.250

kr.
frá
yﬁr 100 litir í boði

VÖRUSEL EHF KYNNIR Brit, hágæðagæludýrafóður fyrir allar tegundir hunda
og katta. Frí heimsending um allt land gegnum síðuna www.petmax.is.

Pantið á smartboutique.is eða í síma 551-1040
Laugavegur 55, sími 551-1040
Sendum FRÍTT um allt land í nóvember !

www.smartboutique.is

Ný sending
Kjólar, túnikur, mussur
Str. 36 - 56/58
kr. 12.900

kr. 10.900

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6
S. 554 7030
Opið í dag kl. 10-16

Eddufelli 2
S. 557 1730
Lokað í dag

G

æludýraeigendur hafa fundið
mikið fyrir því í gegnum tíðina að
allt betra fóður á markaðnum er
oft mjög dýrt. Það hefur vantað hágæða
fóður á markaðinn á góðu verði,“ segir
Magnús Gylfason hundaeigandi, en hann
hóf sjálfur að flytja inn gæludýrafóður
fyrir þremur árum.
„Ég stofnaði Vörusel ehf. með það
að markmiði að bjóða gott fóður fyrir
hunda og ketti á góðu verði. Fyrr á
þessu ári fór ég að flytja inn fóður frá
Tékklandi sem heitir Brit, sem er allt að
fimmtíu prósentum ódýrara en mörg af
dýrari merkjunum í gæludýrafóðri. Brit
hefur fengið mjög góðar viðtökur og er
að reynast fólki og dýrum mjög vel,“
segir Magnús.
„Slagorð Brit-merkisins er „Forvarnir
með næringu“ og það er að skila sér.
Dýrin þrífast vel, feldurinn verður
fallegur og almenn heilsa mjög góð.
Brit-fóðrið er notað bæði af hunda- og
kattaræktendum og þeir hundaeigendur
sem eiga stærri hunda og fleiri en einn
hafa tekið Brit-fóðrinu fagnandi, þar sem
fóðurkostnaðurinn er margfalt minni en
ekki á kostnað gæða.“
Mikil breidd er í úrvali Brit-fóðursins
og segir Magnús það henta öllum tegundum hunda og katta á öllum aldri.

GÆÐAFÓÐUR Á
GÓÐU VERÐI Magnús
Gylfason, eigandi Vörusels ehf, flytur inn Britgæludýrafóður.
MYND/VILHELM

ÚTSÖLUSTAÐIR
BRIT-FÓÐURSINS
■

Kjötinnihald fóðursins er hátt, um 45
prósent. „Þetta er hreint og náttúrulegt
fóður en í það er notað ferskt kjúklingakjöt. Það inniheldur öll helstu næringarefni og í því finnast engin aukaefni.
Framleiðandinn hefur alla helstu gæðastaðla, meðal annars ISO 9001 og TÜVmerkinguna,“ segir Magnús.
„Það hefur verið markmið mitt frá
upphafi að bjóða gott verð og ég get það
með því að halda öllum rekstri hjá mér
sem ódýrustum svo kaupandinn njóti
kjaranna. Þessi lína frá framleiðandanum er svokölluð premium-lína, sem
þýðir að fólk er að kaupa vöruna en
ekki allt auglýsingaskrumið sem fylgir
gjarnan dýrari vörum. Allri yfirbyggingu
kringum vöruna er haldið í lágmarki svo
fólk njóti betri kjara. Verðið á fóðrinu
hefur komið fólki skemmtilega á óvart.“

■
■
■

Garðheimar
í Mjódd
Hundaheimur
í Mosfellsbæ
Stapafell
í Keflavík
Gæludýr.is
á Smáratorgi og
á Korputorgi.

Vefverslun Gæludýr.
is býður fría heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu og á
Akureyri.
Brit-gæludýrafóðrið
er einnig hægt að
panta gegnum netsíðu fyrirtækisins
sem er www.petmax.is. Frí heimsending hvert á land
sem er.

NÝ SENDING
AF UNDIRFATNAÐI
ÚR 100% SILKI.

Stofnuð 1916
Laugavegi 82 (á horni Barónsstíg) • Sími 551 4473
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LÁTTU ÞETTA EKKI
FJÚKA FRÁ ÞÉR
Aðeins opið þessa helgi
Laugardag 13-17
Sunnnudag 13-15

Nýjar jólavörur
Skart,töskur
Kjólar,vesti peysur, buxur.
Stærðir S-XXL
Leggings.
Frábært verð.
Herrapeysur , vesti.
Þitt tækifæri á að versla í dag.
LOGY ehf.

Lyngháls 10 • sími 661 2580
(húsið við hlið Heiðrúnar,
ÁTVR að neðanverðu)

Gjafamarkaður
ALLA
SUNNUDAGA
FRÁ KL. 11-17

MIKIÐ ÚRVAL AF:
•Heilsuvörum
•Handgerðri list
•Postulíni
•Borðdúkum
•Kínafötum
•Gólfteppum
•Lömpum
•Blómapottum
•Te og tesettum
ofl. ofl.

GJAFAVÖRUR
FRÁ 500 KR.
Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

ÚTHVERF STJARNA?
HÆFILEIKARÍKUR Sindri Eldon hefur verið undir smásjá þjóðarinnar síðan í
móðurkviði. Hann syngur með Sindri Eldon & The Ways á Airwaves í nótt.

A

nnaðhvort verð ég í dýpstu forarpyttum ölæðis á Airwaves í kvöld
eða heima að drekka rauðvín og
hlusta á Elliot Smith. Eitt er víst, að áfengi
tengist því einhvern veginn,“ segir Sindri,
sem í nótt klukkan tvö stígur á stokk með
hljómsveit sinni The Ways á Amsterdam.
„Ætli ég verði ekki rólegur fram eftir
kvöldi því ég vil ekki verða of fullur fyrir
tónleikana. Ég opna kannski eina rauðvín
heima og rölti svo niður í bæ um eittleytið,“ segir Sindri og bætir við að ekkert
saki að fara örlítið mjúkur upp á svið.
„Þegar þangað er komið veit maður
hvort eð er aldrei hvað gerist. Gjörbreytist
ég í úthverfa rokkstjörnu eða verð vandræðalegur fálmandi í skyrtulafinu? Ég er
hættur að reyna að reikna það út og fer
bara með flæðinu vel æfður á svið.“
Sindri segist heimakær um helgar og að
miðbæjarslarkið togi ekki í hann.
„Ég græt það rosalega hversu fáir taka
að sér að fara í Ríkið og drekka heima hjá
sér eins og siðmenntað fólk í stað þess að
láta eins og geðsjúklingar niðri í bæ. Mér
finnst því fínt að vera í heimahúsum með
vinum því maður týnir þeim yfirleitt á
djamminu.“

SPIL, MATUR OG KOKKTEILAR
Upp á síðkastið hefur Sindri haft uppi misgóðar tilraunir við blöndun kokkteila.
„Í þá tilraunamennsku hefur farið stór
peningur og ég því búinn að gefast upp.
Í mér situr mjög slæmt kvöld þegar ég
reyndi að blanda Mai Tai. Það fór illa með
mig og kostaði yfir tuttugu þúsund kall í
rándýrum líkjörum og rommi, auk þess að
smakkast hræðilega. Sú upphæð toppar
flest kvöld í bænum hjá mér.“
Um helgar hefur Sindri einnig yndi af
borðspilunum Risk og Arkham Horror.
„Sé ég í mjög metnaðarfullu skapi og
vil gera vel við mig í mat elda ég lasagna
en annars elda ég fátt og aðallega pasta,“
útskýrir Sindri þar sem hann maular girnilega beyglu á Café París. „Eini maturinn
sem ég geri mér ferð út af í bæinn er æðisleg laxabeyglan á Café París. Annars er ég
ekki það efnaður að geta farið eins oft út
að borða og ég vildi en finnst gott að fara
á Ban Thai og Austur-Indíafjelagið þegar
það á við.“
VILL EINBEITA SÉR AÐ TÓNLIST
Sindri Eldon & The Ways spila rokk með

sterkum poppáhrifum. „Mig dreymir um
að semja eftirminnileg, vinsæl popplög og
reyni ekki að gera neitt framandi. Sándlega get ég þó verið svolítill perri og er
til dæmis að taka upp plötu í hljóðveri
þar sem farið hafa tuttugu gítarar í eitt
lag. Lagasmíðina vil ég hafa hefðbundna í
melódískum og grípandi popplögum. Mér
tekst það ekki alltaf en er að reyna það.“
Sindri tók nýlega ákvörðun um að vinna
eingöngu að tónlist og hætta við allt annað.
„Það var löng og erfið ákvörðun. Ég var
orðinn skúffaður á að vera með of mörg
járn í eldinum því þá verður ekkert úr
neinu. Mig langaði að verða kvikmyndagerðarmaður, blaðamaður og fleira en
tónlistin er það eina sem ég hef alltaf
fengið ánægju úr að gera. Hún er mín hilla
og nú reyni ég að hátta lífi mínu algjörlega í
kringum hana. Allt annað er aukaatriði.”
Fyrir þremur árum skrifaði Sindri handrit að kvikmynd í fullri lengd.
„En ég gerði mér enga grein fyrir því
hversu fáránlega erfið kvikmyndagerð
er og ekkert varð úr. Því ætla ég að gefa
söguna út í handritsformi, binda sjálfur
og selja jafnvel í Útúrdúr. Við vinkona mín
sviðsetjum nú og ljósmyndum atriði úr
myndinni til myndskreytingar og kannski
kemur bókin út fyrir jól.“

MEÐ SÖNGHÆFILEIKA MÖMMU
Með The Ways syngur Sindri, semur og
spilar á gítar. „Ég lærði á píanó en ekki á
gítar og ekki að syngja. Það hrjáir mig í
starfi hvern einasta dag. Mér finnst mig
ekkert skorta að vera ómenntaður gítarleikari en hefði viljað læra röddun og
tónfræði. Það kitlar mig að læra þetta nú
þegar ég ætla að leggja tónlist fyrir mig.“
Sindri telur útilokað að starfa í tónlistarbransanum án þess að hafa gaman af því
að koma fram. „En það veit eiginlega enginn hver ég er og skiptir mig engu máli. Ég
vil bara búa til músík og er jafn sáttur ef
þrjár manneskjur skemmta sér yfir henni á
tónleikum eða heima hjá sér.“
En hvaðan erfir Sindri tónlistarhæfileikana, verandi sonur tveggja mikils metinna
tónlistarmanna, Þórs Eldon og Bjarkar
Guðmundsdóttur?
„Ég fíla tónlistina hans pabba betur en
mömmu og hef því sennilega tónlistarpælingarnar frá honum. Hins vegar er ég mun
betri söngvari en pabbi og þarf ekki að
giska á hvaðan ég erfi það.“ ■ thordis@365.is

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

POPPAÐUR „Ég vil
semja hefðbundin, eftirminnileg og grípandi
popplög og er voða hrifinn af sænska tónlistarmanninum Magnusi
Uggla, sem samið hefur
æðisleg popplög í fjörutíu ár og verður bara
betri með tímanum.“
MYND/ANTON

AIRWAVES Í
NÓTT
Sindri Eldon &
The Ways eru
með tónleika á
Café Amsterdam,
Hafnarstræti 5
klukkan 2.00 í
nótt.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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ÚTLENDINGAR FJÖLMENNA Á AIRWAVES
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves setur svip sinn á Reykjavík um helgina.
Um 7.000 gestir sækja hátíðina, sem
nú er haldin í fjórtánda skiptið. Í ár eru
erlendir gestir í fyrsta sinn fleiri en Íslendingar, en búið er að selja um 4.000
miða til erlendra gesta í ár.
Á síðasta ári eyddu erlendir gestir
um 650 milljónum króna yfir hátíðina
og gera aðstandendur Iceland Airwaves ráð fyrir að sú tala hækki í um einn
milljarð í ár. Flestir erlendir gestir á
síðasta ári komu frá Bandaríkjunum
og Bretar og Þjóðverjar voru líka

fjölmennir. Hátíðargestir frá þessum
þremur löndum voru um 55 prósent
erlendra gesta á síðasta ári. Meðalaldur erlendra gesta var tæplega 29
ár í fyrra og er stærstur hluti þeirra á
aldursbilinu 18-34 ára. Karlmenn eru
í meirihluta erlendra gesta, tæplega
sextíu prósent. Uppselt er á hátíðina
en þeir sem eiga ekki miða geta þó
notið fjölda ókeypis viðburða á vegum
hátíðarinnar víðs vegar um borgina.
Hátíðinni lýkur á sunnudaginn.

MYND/RÚNAR S. SIGURJÓNSSON

NUTRILENK

RÚSSNESK
VETRARSÚPA
Þessi kraftmikla og holla
súpa er frá Úkraínu og
er afar vinsæl í mörgum
austurevrópskum
löndum.

NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Rauðrófur leika stórt hlutverk í þessari súpu, en þær eru
afar hollar og góðar. Þetta er
stór uppskrift sem gæti dugað
mörgum en einnig er gott að
hita súpuna daginn eftir.
2 l vatn
6 nautakjötsteningar
6 rauðrófur
Hvítkál
3 kartöflur
1 sellerístilkur
2 gulrætur
4 lárviðarlauf
3 msk. olía
1 hvítlauksrif
Salt og pipar
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Sjóðið upp vatn með súputeningunum. Skrælið rauðrófurnar
og skerið í litla bita (notið
hanska), skerið niður hvítkál,
gulrætur, kartöflur og sellerí.
Setjið grænmetið út í pottinn og
bragðbætið með olíu, salti og
pipar. Látið súpuna malla í að
minnsta kosti eina klukkustund.

Brjóskskemmdir í hné
hömluðu hreyfingu
Fyrir átta árum var ég í veiði - datt og laskaðist á hné.
Brjóskskemmdir urðu til þess að ég
hætti að geta gert ýmsa hluti sem ég
gat áður eins og að hlaupa og öll
almenn leikfimi varð ofraun fyrir hnéð.
Ég starfa mikið við kennslu/þjálfun
sem kostar miklar stöður, átti hnéð til
að bólgna mikið upp. Góður vinur
benti mér svo á NutriLenk Gold.

Prjónaæðinu eru engin
takmörk sett.

Við mikið álag og með árunum getur brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir
slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin
byrja að núast saman, sérstaklega í liðamótum
eins og í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum.
Þess vegna er allt til vinnandi að styrkja
liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Jón Halldórsson
- Dale Carnegie þjálfari / ráðgjafi. 42 ára

Fór strax að geta reynt á hnéð
eftir að ég byrjaði á NutriLenk

JÓLAKÚLUR Í
ALLRI SINNI DÝRÐ

79,5;<50:

Höfundar bókarinnar Jólakúlur, sem nýverið kom út í íslenskri þýðingu, kynna bókina
og breiða út prjónaboðskapinn
með því að heimsækja A4 á
Smáratorgi í hádeginu í dag.
Þá verða þeir í Eymundsson í
Kringlunni og Smáralind eftir
hádegi. Á morgun halda þeir
kynningu í Norræna húsinu,
þar sem þeir segja frá hönnun
sinni, hugmyndinni að baki
jólakúlum og hvert þeir sækja
innblástur. Kynningin hefst
kl. 14. Þar munu höfundarnir
Arne & Carlos verða til taks til
skrafs og ráðagerðar.

Ég mæli eindregið með því að fólk
prófi NutriLenk sem er að kljást við
liðverki og brjóskskemmdir og finni
hvort að það virki. Þetta er toppefni
og náttúrulegt í þokkabót.

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Nánast strax eftir að ég fór að nota
NutriLenk fann ég mikinn mun, fór
strax að geta reynt meira á hnéð. Nú
get ég æft af fullri ákefð eins og mér
einum er lagið og er ekkert mál að
þola langar stöður þegar ég er að
kenna og þjálfa.
Það er klárt mál að þetta efni er að
virka, því ef ég sleppi að taka það inn
þá finn ég aftur fyrir óþægindum í
hnénu.
NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum,
Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup, Krónunni, Þín verslun Seljabraut
og Vöruvali Vestmanneyjum

Heilbrigður liður

Liður með slitnum
brjóskvef

Náttúrulegt byggingarefni fyrir
liðbrjóskið og beinin
NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni
fyrir brjóskvefinn og er mjög góður valkostur
fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið
úr sérvöldum fiskibeinum úr hafinu sem hefur
sýnt fram á að vera fyrsta flokks byggingarefni til
að styðja við brjóskvefinn og viðhalda honum.
NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.
Prófið sjálf-upplifið breytinguna!
Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

FÓLK|
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Í HLJÓÐVERI
Guðni Einarsson
er annar tveggja
eigenda Hljóðheima,
sem bjóða upp á
allar helstu lausnir í
hljóðvinnslu.
MYND/ANTON

NÝTT HLJÓÐVER
HLJÓÐHEIMAR KYNNA Hljóðheimar er nýtt hljóðver sem stofnað var í júní
af Guðna Einarssyni og Kristni Evertssyni og er staðsett í Höfðatúni 12b.

H

JÓLABLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS
Meðal efnis
Í blaðinu:

Jólaljósin, kökur, sætindi,
skraut, föndur, matur,
borðhald, jólasiðir og venjur.

ljóðheimar bjóða upp á allar
helstu lausnir í hljóðvinnslu,
svo sem upptökur á tónlist
fyrir hljómsveitir, hljóðblöndun,
„masteringar“, „overdub“ og eftirvinnslu
á hljóði í kvikmyndum. „Við höfum útsett
tónlist fyrir einstaklinga og hljómsveitir.
Hljóðverið hjá okkur er líka til leigu og
hafa þá hljómsveitir og einstaklingar
komið og tekið upp sjálfir. Við höfum
einnig tekið upp tónleika fyrir ýmsa
tónlistarmenn bæði hér í Reykjavík
og á landsbyggðinni. Til dæmis voru
hljómsveitirnar Valdimar og Tilbury
nýlega að ljúka upptökum hér hjá okkur
í Hljóðheimum,“ segir Guðni Einarsson,
annar eigenda Hljóðheima.
Í byrjun hausts fóru strákarnir í
Hljóðheimum af stað með nokkurs konar
skóla þar sem þeir eru með námskeið í
tónlistarsköpun, plötusnúðanámskeið,
einstaklingskennslu í upptökum og
hljóðblöndun og gítarkennslu. Kennslan

er fyrir alla aldurshópa, unga sem
aldna. Á námskeiðunum er kennt á
tónlistarforritið Ableton Live.
„Það hefur verið metaðsókn í
námskeiðin og kennsluna og við höfum
þurft að setja fólk á biðlista fyrir næstu
námskeið og í kennsluna. Skemmtilegt
er að segja frá því að stelpur hafa verið
í auknum mæli að skrá sig og er það
góð þróun, þar sem strákar hafa yfirleitt
verið í meirihluta í þessum geira. Þekking
nemenda er misjöfn, allt frá algjörum
byrjendum upp í tónlistarmenn sem vilja
slípa eða bæta við þekkingu sína með
hjálp tölvutækninnar,“ segir Guðni.
Eins og er hafa Hljóðheimar einungis
verið með námskeið í Reykjavík
en laugardaginn 17. nóvember
næstkomandi verða þeir með námskeið
í tónlistarsköpun í Hljóðfærahúsinu á
Akureyri. Frekari upplýsingar má fá á
Hljóðheimar.is. og þar er einnig hægt að
skrá sig á öll námskeið og í kennslu.

KENNSLA
„Það hefur verið
metaðsókn í námskeiðin og kennsluna og við höfum
þurft að setja fólk á
biðlista fyrir næstu
námskeið og í
kennsluna.“

LISTALÍF Á ÍSAFIRÐI
Ísafjörður fyllist af fólki þessa dagana þegar menningar- og listahátíðin Veturnætur verður haldin í bænum sjöunda árið í röð.

M

Bókið auglýsingar tímanlega:
Atli Bergmann
atlib@365.is
512-5457
Benedikt Freyr Jónsson
benni@365.is
512 5411
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is
512 5427
Jónína María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is
512 5432

enningar- og listahátíðin Veturnætur hófst á Ísafirði fimmtudaginn 1. nóvember og stendur
yfir til morguns sunnudag. Hátíðin, sem
fyrst var haldin árið 1997, var upphaflega framtak öflugs áhugahóps sem
unnið hafði að menningar- og ferðamálum í bænum. Veturnætur voru
endurvaktar fyrir sjö árum og hafa
síðan verið fastur liður í bæjarlífinu.
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, upplýsingafulltrúi Ísafjarðarbæjar, segir hátíðina
vera nokkurs konar samheiti viðburða
sem haldnir séu í bænum þessa daga. „Í
raun eru það fyrirtækin og íbúar bæjarins sem eru nokkurs konar bakhjarlar
hátíðarinnar. Menningarvitar, búðareigendur og vertar í bænum reyna að
leggja sitt af mörkum, til dæmis í formi
lengri opnunartíma. Það er síðan helsta
hlutverk bæjaryfirvalda að taka dagskrána saman og stuðla að einstaka
viðburðum, sem við reynum þó að ættleiða hægt og rólega frá okkur.“

ÁRLEGIR PRJÓNYMPÍULEIKAR
Af viðburðum sem bærinn stendur fyrir
má nefna kertafleytingu í fjöruborðinu
í Neðstakaupstað og árlegum Prjónympíuleikum, en þar verður keppt í 10
garða sprettprjóni, 30 garða langprjóni
og 4x10 garða boðprjóni. Að öðru leyti
eru það einstaklingar auk fyrirtækja
og stofnana í bænum sem sjá um flesta
viðburði. Hálfdán nefnir þar helst til

sögunnar Tónlistarskóla Ísafjarðar
og Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar,
sem eru tvær stórar menningarstoðir í
bænum.

RÖLT Á MILLI HEIMILA
Meðal nýjunga í ár nefnir Hálfdán tónleika undir heitinu Heimilistónar, sem
eru margir stuttir tónleikar sem haldnir
verða á heimilum í bænum. Þar gefst
bæjarbúum kostur á að rölta milli húsa
og hlýða á tónlist ásamt því að njóta
kaffiveitinga.
Aðsókn á hátíðina hefur verið góð
undanfarin ár að sögn Hálfdáns og
hann býst við góðri þátttöku í ár.
Nánari upplýsingar má finna á www.
isafjordur.is/veturnaetur.

FJÖLBREYTT ATRIÐI
Öllum aldurshópum er
sinnt á Veturnætum.

HÁTÍÐ Í BÆ
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, upplýsingafulltrúi
Ísafjarðarbæjar.
MYNDIR/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

atvinna

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Markaðsdeild VÍS leitar að snjöllum, kraftmiklum og markaðsþenkjandi
starfsmanni með reynslu af grafískri hönnun til starfa. Í boði er
spennandi starf hjá framsæknu þjónustufyrirtæki sem hefur á að skipa
metnaðarfullum og samhentum hópi starfsmanna.
Óskað er eftir starfsmanni til að sinna fjölbreyttum verkefnum á sviði
markaðsmála s.s. hönnun, umbroti, textagerð, umsjón með auglýsingaefni
og samskiptum við samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Ţ Reynsla af hönnun og umbroti
Ţ Þekking á helstu hönnunarforritum
Ţ Brennandi áhugi á markaðsmálum
Ţ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg
Ţ Reynsla af markaðs- og kynningarstörfum er æskileg
Ţ Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
Ţ Skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni í starfi
Ţ Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember nk. og skulu umsækjendur sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 42 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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Ert þú vel hannaður markaðsmaður?

S: 511 1144
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Sölumaður nýrra bíla
Eitt af þekktari þjónustufyrirtækjum landsins óskar eftir að ráða sölumann fyrir nýja
bíla. Um fullt starf er að ræða sem felst í sölu, þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina
fyrirtækisins. Áhugi og reynsla af sölu og ráðgjöf er skilyrði. Leitað er að samviskusömum einstaklingi með ríka þjónustulund og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌůĞŝĝĂŶĚŝŚĄƚčŬŶŝĨǇƌŝƌƚčŬŝĄŚĞŝŵƐǀşƐƵşƊƌſƵŶ
ŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵĄďƷŶĂĝŝƟůŐƌĞŝŶŝŶŐĂƌĄƐǀĞĨŶƌƂƐŬƵŶƵŵ͘

sƂƌƵŇčĝŝƐͲŽŐframleiðslustjóri

sƂƌƵŵſƩĂŬĂŽŐǀƂƌƵĚƌĞŝĮŶŐ

Starfssvið:

Starfssvið:

ͻ^ƚũſƌŶƵŶĄǀƂƌƵŇčĝŝ
ͻčƚůƵŶĂƌŐĞƌĝǀĞŐŶĂĂĝĨĂŶŐĂŽŐŇčĝŝƐƊĞŝƌƌĂ
ͻ^ĂŵƐŬŝƉƟŽŐƐĂŵŶŝŶŐĂŐĞƌĝǀŝĝďŝƌŐũĂŽŐŇƵƚŶŝŶŐƐĂĝŝůĂ
ͻhŵƐũſŶŵĞĝůŽŬĂĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵŽŐǀƂƌƵƉƌſĨƵŶƵŵ
ͻDſƩĂŬĂƉĂŶƚĂŶĂ͕ĨŽƌŐĂŶŐƐƌƂĝƵŶĄĂĨŐƌĞŝĝƐůƵŽŐƐĂŵƐŬŝƉƟ
við viðskiptamenn

ͻDſƩĂŬĂĂĝĨĂŶŐĂĨƌĄďŝƌŐũƵŵ
ͻWƂŬŬƵŶŽŐƉƌſĨĂŶŝƌĄĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵǀƂƌƵŵ
ͻdŝůƚĞŬƚƉĂŶƚĂŶĂĂĨƐƂůƵůĂŐĞƌŽŐƉƂŬŬƵŶ
ͻhŶĚŝƌďƷŶŝŶŐƵƌĄƉƂŶƚƵŶƵŵƟůƷƞůƵƚŶŝŶŐƐ
ŽŐĂĨŐƌĞŝĝƐůĂƟůŇƵƚŶŝŶŐƐĂĝŝůĂ
ͻPŶŶƵƌƟůĨĂůůĂŶĚŝǀĞƌŬĞĨŶŝ

,čĨŶŝƐͲŽŐŵĞŶŶƚƵŶĂƌŬƌƂĨƵƌ͗

,čĨŶŝƐͲŽŐŵĞŶŶƚƵŶĂƌŬƌƂĨƵƌ͗

ͻ,ĄƐŬſůĂŵĞŶŶƚƵŶƐĞŵŶǉƟƐƚşƐƚĂƌĮƚ͘ĚǀŝĝƐŬŝƉƚĂĨƌčĝŝŵĞĝ
ĄŚĞƌƐůƵĄǀƂƌƵƐƚũſƌŶƵŶ͕ŝĝŶƚčŬŶŝĨƌčĝŝ͕ŝĝŶĂĝĂƌǀĞƌŬĨƌčĝŝ
ĞĝĂƂŶŶƵƌƐǀŝĝǀĞƌŬĨƌčĝŝ͘
ͻZĞǇŶƐůĂĂĨĞƌůĞŶĚƌŝŝŶŶŬĂƵƉĂƐƚǉƌŝŶŐƵĞĝĂĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵƐƚũſƌŶƵŶ
ͻ'ĞƟŵſƚĂĝŽŐǀŝĝŚĂůĚŝĝĂŐĂĄƂůůƵŵƐǀŝĝƵŵĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵ
ŽŐƐƚũſƌŶƵŶĂƌǀƂƌƵŇčĝŝƐ
ͻ'ĞƟƚĂůĂĝŽŐƌŝƚĂĝĄŐſĝƌŝĞŶƐŬƵ
ͻzĮƌŐƌŝƉƐŵŝŬŝůƚƂůǀƵŬƵŶŶĄƩĂŽŐƌĞǇŶƐůĂĂĨŶŽƚŬƵŶ
ſůşŬƌĂƵƉƉůǉƐŝŶŐĂŬĞƌĨĂ

ͻDĞŶŶƚƵŶ͕ƊĞŬŬŝŶŐĞĝĂƌĞǇŶƐůĂƐĞŵŶǉƟƐƚşƐƚĂƌĮ
ͻ'ſĝŚčĨŶŝşŵĂŶŶůĞŐƵŵƐĂŵƐŬŝƉƚƵŵ
ͻsĂŶĚǀŝƌŬŶŝŽŐŶĄŬǀčŵŶŝşƐƚĂƌĮ
ͻ,ĞŝůƐƵŚƌĞǇƐƟŽŐŐŽƩůşŬĂŵůĞŐƚĄƐŝŐŬŽŵƵůĂŐ
ͻ'ĞƟůĞƐŝĝŽŐƐŬŝůŝĝƌŝƚĂĝĂĞŶƐŬƵ
ͻdƂůǀƵĨčƌŶŝŽŐƚĂůŶĂƐŬŝůŶŝŶŐƵƌ
ͻ&ƌƵŵŬǀčĝŝŽŐƐũĄůĨƐƚčĝŝşǀŝŶŶƵďƌƂŐĝƵŵ

Nox Medical
Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu
ĄůčŬŶŝŶŐĂƚčŬũƵŵƐĞŵŶŽƚƵĝĞƌƵƟůŐƌĞŝŶŝŶŐĂƌĄƐǀĞĨŶƌƂƐŬƵŶƵŵ͘&ǇƌŝƌƚčŬŝĝǀĂƌ
ƐƚŽĨŶĂĝĄƌŝĝϮϬϬϲĂĨǀĞƌŬĨƌčĝŝŶŐƵŵ͕łĄƌĨĞƐƚƵŵŽŐƐĠƌĨƌčĝŝŶŐƵŵŵĞĝĄƌĂƚƵŐĂͲ
ůĂŶŐĂŽŐǀşĝƚčŬĂƌĞǇŶƐůƵşĂĝŚĂŶŶĂŽŐĨƌĂŵůĞŝĝĂǀƂƌƵƌƟůƐǀĞĨŶƌĂŶŶƐſŬŶĂŽŐ
ƐǀĞĨŶŐƌĞŝŶŝŶŐĂ͘hŵƐǀŝĨĨǇƌŝƌƚčŬŝƐŝŶƐŚĂĨĂǀĂǆŝĝũĂĨŶƚŽŐƊĠƩŽŐĞƌĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵǀƂƌƵŵ

hŵƐſŬŶ͕ĄƐĂŵƚĨĞƌŝůƐŬƌĄƐĞŶĚŝƐƚĨǇƌŝƌϭϮ͘ŶſǀĞŵďĞƌϮϬϭϮĄŶĞƞĂŶŐŝĝ
ǁŽƌŬΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ͘sŝŶƐĂŵůĞŐĂƐƚƐĞƚũŝĝşĞĨŶŝƐůşŶƵƚƂůǀƵƉſƐƚƐŝŶƐ
ŚǀĂĝĂƐƚĂƌĨĞƌƐſƩƵŵ͘&ƌĞŬĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵƐƚƂƌĮŶĨĄƐƚŵĞĝĂĝ
ƐĞŶĚĂĨǇƌŝƌƐƉƵƌŶĄƐĂŵĂŶĞƞĂŶŐ͘sŝĝŚǀĞƚũƵŵďčĝŝŬŽŶƵƌŽŐŬĂƌůĂ
ƟůĂĝƐčŬũĂƵŵ͘

ƊĞƐƐŶƷĚƌĞŝŌƵŵĂůůĂŶŚĞŝŵ͘EŽǆDĞĚŝĐĂůĞƌĂŶŶĂĝƚǀĞŐŐũĂşƐůĞŶƐŬƌĂĨĠůĂŐĂƐĞŵ
ŚůŽƟĝŚĞĨƵƌ/^KϭϯϰϴϱŐčĝĂǀŽƩƵŶƟůƊƌſƵŶĂƌŽŐĨƌĂŵůĞŝĝƐůƵĄůčŬŶŝŶŐĂǀƂƌƵŵ͘
EŽǆDĞĚŝĐĂůŚĞĨƵƌŚůŽƟĝłƂůĚĂǀĞƌĝůĂƵŶĂŽŐǀŝĝƵƌŬĞŶŶŝŶŐĂƐ͘Ɛ͘EǉƐŬƂƉƵŶĂƌͲ
ǀĞƌĝůĂƵŶĄƌƐŝŶƐϮϬϭϬŽŐsĂǆƚĂƌƐƉƌŽƚĂŶŶϮϬϭϬ͘EŽǆDĞĚŝĐĂůŇǇƚƵƌşĚĞƐĞŵďĞƌ
şŶǉũĂƌŽŐŐůčƐŝůĞŐĂƌŚƂĨƵĝƐƚƂĝǀĂƌş,ƂĨĝĂƚŽƌŐŝǀŝĝ<ĂƚƌşŶĂƌƚƷŶ͘

EŽǆDĞĚŝĐĂůͮsĂƚŶĂŐĂƌĝĂƌϭϴͮϭϬϰZĞǇŬũĂǀşŬͮϱϳϬϳϭϳϬͮŝŶĨŽΛŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵͮǁǁǁ͘ŶŽǆŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ
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Rafvirkjar

Hagstofa Íslands er sjálfstæð

Sérfræðingur við undirbúning gagnasöfnunar

stofnun sem gegnir forystuhlutverki á sínu sviði. Hún samhæﬁr opinbera hagskýrslugerð
á Íslandi og er virkur þátttakandi í alþjóðlegu samstarﬁ.
Hagstofan sinnir rannsóknum

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í Rannsóknir og
gagnasöfnun. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir
úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. Starﬁð felst í að setja upp
gagnasöfnunarferli og umsýslukerﬁ fyrir gagnasafnanir auk þess að forrita
spurningalista. Starﬁð er tímabundið til eins árs.

og safnar, vinnur og miðlar
áreiðanlegum hagtölum sem
lýsa samfélaginu. Stofnunin
stuðlar að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum með
því að tryggja öllum sama
aðgang að upplýsingum.

Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja
eða rafvirkjanema til starfa.
Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið
straumvirki@simnet.is

SMIÐIR

Hæfniskröfur
3 Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
3 Þekking á forritun.
3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL).
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur.
3 Reynsla af ferlavinnu er kostur.
3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur.
3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

Ans óskar eftir að ráða trésmiði til starfa
Einnig kemur til greina að semja við undirverktaka
Upplýsingar gefur Ívar Þór Þórisson í síma 840 0955
eða á ivar@ans.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2012
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá sem ráðinn verður geti haﬁð
störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og
hlutaðeigandi stéttarfélags.
PÓSTÁRITUN Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
NETFANG starfsumsokn@hagstofa.is
UPPLÝSINGAR Ólafur Arnar Þórðarson
[olafur.thordarson@hagstofa.is]
Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Snyrtivörukynningar/SALA
Heildverslun óskar eftir að ráða starfsfólk í kynningar á þekktum snyrtivörumerkjum í verslunum
á höfuðborgarsvæðinu. Kynningar fara fram eftir
hádegi í ca. 3 – 4 tíma í senn, aðallega ﬁmmtudaga, föstudaga og laugardaga.
Leitum að einstaklingum sem eru góðir í
mannlegum samskiptum, geta unnið sjálfstætt
og hafa sölumannshæﬁleika. Æskilegt er að
viðkomandi haﬁ haldgóða þekkingu á förðunarog snyrtivörum.
Frekari upplýsingar í síma: 5454 200 milli
kl. 10.00 – 14.00 virka daga.

STÆRSTI

V E T T VA N G U R

ALLRA

SEM

STARFA

Í

S J Á VA R Ú T V E G I N U M

HORFT
TIL FRAMTÍÐAR
Grand Hótel Reykjavík 8.– 9. nóvember
Skráning á www.sjavarutvegsradstefnan.is

2012
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Aðal styrktaraðilar Sjávarútvegsráðstefnunnar 2012
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Frá Kvennaskólanum í Reykjavík
Laust eru til umsóknar starf fjármálastjóra/skrifstofustjóra við skólann. Um er að ræða fullt starf.
Æskileg menntun er háskólapróf sem nýtist í starfinu. Einnig er
góð kunnátta á Oracle, fjárhags- og mannauðshluta, mjög æskileg. Leitað er að einstaklingi með góða hæfni í samskiptum.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf berist
skólanum að Fríkirkjuvegi 9. Umsóknarfrestur er til 16. nóv. n.k.
Ekki þarf sérstakt umsóknareyðublað. Ráðningartíminn er frá
1. janúar n.k. eða fyrr eftir samkomulegi. Launakjör eru eftir
samkomulagi.
Ingibjörg Guðmundsdóttir skólameistari veitir nánari upplýsingar
í síma 580-7600.
Skólameistari

LAUGARDAGUR 3. nóvember 2012

7

Það er nóg að gera í Noregi!

Upplýsingar veitir:

Norsk fyrirtæki leita með aðstoð Hagvangs að íslenskum stjórnendum
og sérfræðingum til starfa í Noregi og fleiri löndum.

Umsóknarfrestur er til
og með 28. nóvember nk.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Sjá nánar um störfin á heimasíðu
Hagvangs, hagvangur.is

Á undanförnum árum hefur uppgangur í Noregi verið mikill og hafa Norðmenn meðal annars öðlast mikla þekkingu á
sviði olíuvinnslu. Fyrirhugaður er fjöldi verklegra framkvæmda sem kalla á aukinn mannskap. Sóst er eftir metnaðarfullum
einstaklingum, bæði nýútskrifuðum og reyndum. Háskólamenntun á sviði verk-, tækni- og viðskiptafræði er skilyrði.
Þú gætir verið rétti einstaklingurinn í áhugavert starf sem eykur þekkingu þína og veitir þér reynslu á nýjum vettvangi.
Hafðu samband við ráðgjafann Sverri Briem og hann svarar þér fljótt og vel.
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Skálatúnsheimilið tekur að sér að veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélagið
Mosfellsbæ. Um er að ræða búsetuþjónustu samkv. VI. kafla laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks og
reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu auk þjónustu vegna atvinnu og hæfingar
samkv. XI. og XII. kafla nr. 59/1992 og reglugerð nr. 376/1996 um atvinnumál fatlaðra.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Framkvæmdastjóri

Umsóknarfrestur er til
og með 18. nóvember nk.

Skálatúnsheimilið óskar að ráða framkvæmdastjóra til starfa.
Framkvæmdastjóri starfar í umboði stjórnar Skálatúnsheimilisins.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is ásamt
fylgigögnum.

Yfirumsjón og ábyrgð á:

Menntunar- og hæfniskröfur:

B12*33926*0786.4,/?39789-*.2.1.7.37
B'93'(?04,78'6+72'33'-'1).
B"8/?634,927/?32*:.-'1).*.,3'
B6'20:E2)/?397897'23.3,7:.47+*117(E
B"'270.58.:.45.3(*6''.1':*,3'78'6+7*2.-*.2.1.7.37
B6'2+;1,.678*+3978/?63'6

B<70?1'2*338937*238.78>78'6+.
B*00.3,<2<1*+392+'81'6'E70.1*,
B!*;371''+6*0786.4,/?397893'97;31*,
BE+3.>2'331*,927'270.58923'97;31*,
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

EnerQuip AS er et datterselskap av Eiken Mekaniske Verksted, men har kontor i Lyngdal. EnerQuip er en
del av Strata Marine & Oﬀshore som er et konsern med kjernevirksomhet innen fabrikasjon av utstyr og
installasjoner til olje & gass sektoren, oﬀshore og subsea, maritim industri og fornybar energi.
EnerQuip AS & Eiken Mekaniske Verksted AS er en velutstyrt bedrift med ca. 75 fast ansatte som er
tilknyttet lokalsamfunnet. Bedriften ble startet i 1975 under navnet Skeie Mek. Verksted og ligger i
Hægebostad kommune. Les mer på www.enerquip.no

Et solid selskap med god økonomi og i sterk vekst søker
Vi gjør vannveien eﬀektiv

4&/*03*/(&/*3&3ʰ.&,"/*4,
Som ingeniør hos EnerQuip tar du del i hele produksjonslinjen fra prosjektoppstart til levering av sluttprodukt til kunde.
ANSVARSOMRÅDER
t Delta og gjennomføre prosjekter fra a til å
t Planlegge og designe iht. kundens behov
t Modulere i Inventor
t Innkjøp og dokumentasjon
t Delta ved utarbeidelse av tilbud

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER
t Bachelor/master/teknisk fagskole
t Minimum 5 års relevant yrkeserfaring som mekanisk ingeniør
t Bør ha solid erfaring med mekaniske løsninger, gjerne med bevegelige deler
t Evne til å jobbe i team i et hektisk arbeidsmiljø
t Trives i prosjekt, kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr en stilling i et selskap i vekst. EnerQuip ﬂytter inn i nye ﬂotte lokaler i løpet av 2013. Arbeidsted er Lyngdal. Selskapet er ledende i bransjen og
har meget god ordretilgang. For mer informasjon om stillingen kontakt ISS Personalhuset ved Jan Pedersen på tlf. 982 95 271, Hanne Hardeland på
tlf. 982 952 74, eller EnerQuip ved daglig leder Rune Haddeland på tlf. 90 99 52 84.

For å søke stillingene se www.personalhuset.no under ledige stillinger - Vest-Agder, eller www.ﬁnn.no.
Søknadsfrist: 19. november 2011.
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Blikksmíði ehf
Óskar eftir blikksmiðum eða vönum mönnum í
blikksmíðavinnu. Upplýsingar í síma: 893 4640 eða
blikksmidi@simnet.is

Umhverﬁs- og skipulagssvið

Yﬁrmaður Ræktunarstöðvar Reykjavíkur

Þjónustufulltrúi/innheimta
Nauðsynlegt er að viðkomandi haﬁ góða kunnáttu
á Navision tölvukerﬁ, sé vanur innheimtustörfum og
haﬁ góða þjónustulund. Starﬁð felur í sér samskipti
við viðskiptamenn, umsjón viðskiptamannabókhalds,
innheimtu og afstemmingar. Vinnutími er fyrri
hluta dags. Þarf að geta haﬁð störf þegar í stað.
Starfshlutfall er 60%. Umsókn ásamt ferilskrá sendist
til hreyﬁng@hreyﬁng.is fyrir 10. nóvember.

Umhverﬁs- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf yﬁrmanns Ræktunarstöðvar
Reykjavíkur. Næsti yﬁrmaður er skrifstofustjóri skrifstofu náttúru og útivistar.
Ræktunarstöð Reykjavíkur hefur umsjón með ræktun blóma, matjurta og trjágróðurs fyrir beð, ker, skrúðgarða og
útivistarsvæði borgarinnar. Í framtíðinni mun Ræktunarstöðin heyra undir skrifstofu rekstur og umhirðu borgarlands sem mun sjá um allan daglegan rekstur og umhirðu í borginni og útmörkum hennar. Skrifstofa reksturs og
umhirðu borgarlands er hluti af nýju sameinuðu umhverﬁs- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Í allri starfsemi
sviðsins eru gildin kraftur, hófsemd, samvinna og vinsemd höfð að leiðarljósi.
Helstu verkefni og ábyrgð yﬁrmanns:
• Stjórnun faglegrar vinnu Ræktunarstöðvarinnar og
dagleg verkstjórn
• Skipulagning og áætlanagerð í plöntuframleiðslu
• Ráðningar starfsmanna og launaskráning
• Ábyrgð á að framfylgja starfs- og fjárhagsáætlun
Ræktunarstöðvarinnar
• Samskipti út á við m.a. við verkstjóra bækistöðva, starfsmenn
sviðsins og aðrar stofnanir Reykjavíkurborgar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Garðyrkjufræðingur – æskilegast er að viðkomandi haﬁ
menntun af garðplöntubraut
• Mikil reynsla af ræktun garðplantna
• Hæfni og reynsla í stjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og metnaður í starﬁ

0HLUDSUyIVEtOVWMyULi$NUDQHVL
Olíudreiﬁng ehf. óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra
staðsettan Akranesi til framtíðarstarfa.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreiﬁngu ásamt
umsjón með olíubirgðarstöðinni á Akranesi.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember 2012 og eru umsækjendur beðnir um að sækja um starﬁð á
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Reykjavíkurborgar.

Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund, stundvísum
og vandvirkum. Reynsla af akstri stærri bifreiða er æskileg.

Upplýsingar um starﬁð veita Súsanna Sigríður Flygenring yﬁrmaður Ræktunarstöðvar Reykjavíkur, sími 411-8640,
netfang: susanna.ﬂygenring@reykjavik.is, og Steinunn Rögnvaldsdóttir fulltrúi við starfsmannamál á umhverﬁsog skipulagssviði, s. 411-8550, netfang: steinunn.rognvaldsdottir@reykjavik.is

Olíudreiﬁng greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.
Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember nk.
Umsóknir óskast sendar í tölvupósti á helgim@odr.is

Um er að ræða fullt starf og nauðsynlegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar
um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson
í síma 550 9937.
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Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreiﬁng.is

KOMDU TIL LIÐS
VIÐ OKKUR

Okkur vantar kröftuga og skemmtilega
einstaklinga til starfa á kafﬁhúsum Kafﬁtárs
í Reykjavík.

Störﬁn:
Kafﬁbarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

SÉRFRÆÐINGUR Í TÆKNIÞJÓNSTU
Laust er til umsóknar starf verkfræðings/sérfræðings í eftirliti með burðarvirki og
innréttingum flugvéla (Interior/Structures Engineer).
STARFSSVIÐ
Eftirlit með viðhaldi burðarvirkis, innréttinga og
lendingarbúnaðar flugvéla
Q Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga frá
framleiðendum
Q Verkfræðiaðstoð við viðhald flugvéla og
viðvarandi lofthæfi
Q Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi
lofthæfi flugvéla
Q Fylgjast með og skrá þyngdar- og
jafnvægisbreytingar
Q Mat á skemmdum á flugvélum og skráning
viðgerða
Q Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta
Q Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit
Q

HÆFNISKRÖFUR
Próf í verkfræði þar sem áhersla er lögð
á burðarvirki, t.d. flugvéla-, véla- eða
byggingarverkfræði.
Q Einstaklingar með próf í tæknifræði og flugvirkjar
með reynslu og áhuga á umræddu sviði koma
einnig til álita
Q Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
Q Mjög góð tölvukunnátta þ.m.t. kunnátta í notkun
teikni- og textaforrita
Q Góðir samskiptahæfileikar
Q Frumkvæði og sjálfstæði
Q

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita:
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
Ingigerður Erlingsdóttir I ingigerdure@its.is
+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 11. nóvember 2012.

Starfssvið:
Störﬁn felast í framreiðslu á kafﬁdrykkjum,
veitingum og sölu á úrvalskafﬁ og
kafﬁvörum.

Hæfniskröfur:
Við leitum að áhugasömum og
þjónustuljúfum einstaklingum með metnað
og frumkvæði. Starfsmenn munu fá
ómetanlega starfsþjálfun og kennslu í fagi
kafﬁbarþjónsins.
Umsóknum má skila með tölvupósti á
lilja@kafﬁtar.is. Frekari upplýsingar veitir
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.
Kafﬁtár framleiðir og selur einungis úrvalskafﬁ.
Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum
skemmtileg, alúðleg, umhverﬁsvæn, litaglöð og líka
röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta
okkar til að koma boðskap Kafﬁtárs til skila og tengjast
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum
kafﬁ án krókaleiða til að stuðla að þvi að við fáum
besta kafﬁ sem völ er á og að bændurnir fái
sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

LAUGARDAGUR 3. nóvember 2012
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Sölumaður óskast

Starfatorg.is

Okkur vantar duglegan og kraftmikinn sölumann
Í nýja gólfefnaverslun.
Góð laun fyrir réttan aðila. Áhugasamir sendið svar á
husgagnaverslun@gmail.com

Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna

Óska eftir tækjamönnum og mönnum vönum
fóðringum á frárennslislögnum.
Upplýsingar í síma 660-8870

Eina sjónvarpsstöðin
Ei
jón
ó
töði í heiminum
h i i
sem helguð
h lguð
ð er sönnum
ö
sakamálum
k ál
ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER Á STÖÐ
Ö 2 FJÖLVARP
Ö
| FÁÐU
Á ÞÉR
É ÁSKRIFT
Á
Á STOD2.IS

Starf

Stofnun

Staður

Nr.ávef

Fjármálastjóri, skrifstofustjóri
Sjúkraliði
Yfirlögfræðingur
Lyfjatæknir eða hjúkrunarfræðingur
Lífeindafræðingur
Læknakandídatar
Lögfræðingur
Lögfræðingur
Aðjúnkt
Verkefnastjóri
Rannsóknarstaða (PostDoc)
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Iðjuþjálfi
Sjúkraliði
Lífeindafræðingur
Lögreglufulltrúi
Safnstjóri
Skrifstofustjóri

Kvennaskólinn í Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Ríkiskaup
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun.
Háskólinn á Akureyri, auðlindadeild
Háskólinn á Akureyri, kennaradeild
Veðurstofa Íslands
LSH, lungnadeild
LSH, dag- og g.d. blóð- og kr.m.læ.
LSH, iðjuþjálfun H
LSH, rannsóknakjarni
LSH, rannsóknakjarni
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Náttúruminjasafn Íslands
Menntaskólinn við Sund

Reykjavík
Stykkishólmur
Reykjavík
Ísafjörður
Egilsstaðir
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjanesbær
Reykjavík
Reykjavík

201211/016
201211/015
201211/014
201211/013
201211/012
201211/011
201211/010
201211/009
201211/008
201211/007
201211/006
201211/005
201211/004
201211/003
201211/002
201211/001
201210/077
201210/076
201210/075

Skjárinn leitar að séníum sem elska sjónvarp!

SÖLUSTJÓRI SKJÁBÍÓ OG SKJÁHEIMS (Brand Manager)

FORSTÖÐUMAÐUR UPPLÝSINGATÆKNISVIÐS (CTO)

Skjárinn ehf. leitar að öflugum einstaklingi í starf sölustjóra (Brand

Skjárinn ehf. leitar að öflugum leiðtoga til að stýra þróun og rekstri

Manager). Í starfi sölustjóra felst umsjón með þróun vöruframboðs

á upplýsingatæknimálum Skjásins. Forstöðumaður ber ábyrgð

efnis á VOD-leigunni og miðlun erlendra sjónvarpsrása SkjáHeims.

á daglegum rekstri einingarinnar auk þess að hafa umsjón með

Gerð er krafa um að viðkomandi sölustjóri sé metnaðarfullur

rekstri tölvu- og upplýsingakerfa Skjásins ásamt tæknilegum

einstaklingur, mjög söluþenkjandi og hafi sýnt söluárangur í fyrra

rekstri miðla félagsins. Viðkomandi hefur einnig umsjón með

starfi. Skjárinn rekur stærstu vídeóleigu landsins (SkjárBíó) með um

rekstri á upplýsingakerfum tengdum áskriftum og á VOD-leigu

5.000 titla á Sjónvarpi Símans. Mikil sóknarfæri eru á þessu sviði

Skjásins.

ekki síst vegna örrar tækniþróunar á netinu. Viðkomandi sölustjóri
hefur tækifæri til að verða besti skemmtanastjóri landsins þar sem

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

heimsóknir leigunnar skipta hundruðum þúsunda á ári.

Háskólamenntun í tölvunarfræði eða
sambærilegum greinum æskileg.

MENNTUN OG HÆFNISKRÖFUR:

Reynsla af uppsetningu og rekstri upplýsingakerfa.

Háskólamenntun kostur en ekki skilyrði
Þekking á afþreyingarmiðlum, ekki síst netinu er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta sem og góð almenn
tölvukunnátta er skilyrði

Reynsla af rekstri á vefumhverfi, þekking á Python,
Django, Git og Linux æskileg.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

PIPAR\TBWA A
 

Hæfni til þess að vinna sjálfstætt sem og hæfni í
mannlegum samskiptum
Umsjón með ráðningu hafa Ragnheiður S. Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og
Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is)
hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember nk.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um
störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

VERTU MEÐ
Í FJÖRINU!
www.skjarinn.is – 595 6000

Skjárinn á og rekur SkjáEinn, SkjáBíó, SkjáHeim, SkjáGolf og K 100.5
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Umsjónarmaður opinna
og grænna svæða í
Grindavík

We are a dynamic airline proudly offering high quality,
profitable services to the leisure market.

IT SPECIALIST
Primera Air is looking for a service minded, resourceful and hardworking individual to join
our IT helpdesk team. Teamwork and good people’s skills are essential to fulfil the below job
requirements.

Hugsa sér!

The place of work is at our Head Office
ffice in Kópavogur, Iceland.
Iceland
AREAS OF RESPONSIB
SIBILITY
SIBI
- Be a member of the
e IT helpdesk team
am fo
for offices and
crew members

OT
T HER EXPERI
XPE RIE
E N CE A N D QUALIFICATIONS
A
R EQU IRED
R E FOR T HE JOB:
- Have
ave experience maintaining
m
IT system
tem
ems

- Be a member
er of
o IT systemss o
operations team

- General knowledge
edge of Microso
Microsoft
oft environm
env nm
nment

- Setup and
d manage
m
works
rkstations
- Provide
e user support
rt

- General knowledge
owledge of MS SQ
SQL datab
tabases and
nd SQL is
preferred
ed

- Comm
mm
municate with
th software vendors

- Fluency
uency in English a
and Icelandic

Having
ing an education in system engineering or Microsoft degrees will be considered an advantage.
Knowledge of Linux,
inux, Oracle or SQL is also beneficial.
To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is before end of
November 04, 2012. We look forward to receiving your application.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Fjöldi hæfra umsækjenda

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Verksvið og ábyrgð
• Viðhald grænna- og opinna svæða
• Viðhald með götugögnum, svo sem bekkjum,
borðum og tunnum
• Viðhald gatna, gangstétta, stíga og leikvalla
• Áætlunargerð og skipulagning
• Starfsmaður er yﬁrmaður vinnuskóla

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.
Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk.
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til Ingvar Þ.
Gunnlaugssonar sviðsstjóra skipulags- og umhverﬁssviðs á
ingvar@grindavik.is , nánari uppl. í síma 420 1107
Grindavíkurbær er um 2.830 íbúa samfélag í næsta
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla
á fjölskylduvænt umhverﬁ, íþróttastarf og heilsueﬂingu
í skóla og leikskóla. Grindavíkurbær starfar samkvæmt
eftirfarandi gildum

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Vinnusparnaður

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling sem
hefur reynslu og áhuga á fjölbreyttum verkefnum í umhverﬁsmálum.
Um framtíðarstarf er að ræða í þjónustumiðstöð Grindavíkurbæjar . Jafnræði er eitt af gildum Grindavíkurbæjar og
eru bæði kyn hvött til að sækja um starﬁð.

Hæfniskröfur
• Metnaður, öguð vinnubrögð
• Bílpróf, og vinnuvélaréttindi
• Þekking og reynsla af hellulögn og jarðvinnu skilyrði
• Sveinspróf í iðngrein eða jarðlagnatækni og a.m.k. 5 ára
starfsreynsla æskileg
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskipum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Grindavíkurbær óskar eftir umsjónarmanni
opinna og grænna svæða í þjónustumiðstöð

• Jafnræði
o Við höfum jafnrétti, samkennd og samvinnu
að leiðarljósi
• Jákvæðni
o Við erum uppbyggileg í samskiptum
• Þekking
o Við byggjum á menntun, reynslu og hugviti
• Framsækni
o Við erum forsjál, vinnusöm og skapandi
• Traust
o Við erum heiðarleg, vandvirk og orðheldin

LAUGARDAGUR 3. nóvember 2012

Við gerum meira fyrir þig

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Göngu- og hjólabrýr yﬁr Elliðaárósa, útboð nr. 12942.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupadeild

Útboð nr. 20105

Vátryggingar Landsvirkjunar

NÓATÚN
ÓSKAR EFTIR
KJÖTSTJÓRA
HELSTU VERKEFNI ERU:
˾ÏÜÕÝÞÔŇÜØĜÕÔŊÞÎÏÓÖÎ
˾ÇÔŇØßÝÞËàÓƒàÓƒÝÕÓÚÞËàÓØÓ
˾ ÔŊÞàÓØØÝÖË
˾ËÑÖÏÑßÜÜÏÕÝÞßÜ
˾ôƒËÏÐÞÓÜÖÓÞ
HÆFNISKRÖFUR:
˾ ÏØØÞßØÏƒËÑŇƒÜÏãØÝÖËĜÕÔŊÞÓƒØ
 ÏƒË×ËÞÜÏÓƒÝÖßÏÜÝÕÓÖãÜƒÓ
˾ ŇƒÒôÐØÓĜ×ËØØÖÏÑß×

 ÝË×ÝÕÓÚÞß×
˾ ÕÓÚßÖŊÑƒàÓØØßÌÜŊÑƒ

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í vátryggingar
fyrirtækisins.
Allar upplýsingar um vátryggingarnar eru í
útboðsgögnum nr. 20105.
Útboðsgögn verða afhent í móttöku
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,
frá og með miðvikudeginum 7. nóvember 2012
gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir
hvert eintak.

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖ͒͑˛ØŇàÏ×ÌÏÜ

Samningstími er þrjú ár (3) með heimild til
framlengingar um allt að eitt ár tvisvar sinnum.
Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan
12:00 þriðjudaginn 4. desember 2012.
Tilboð verða opnuð sama dag kl. 14:00 og lesin
upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.

Myndlistarmenn
Rithöfundar
Tónlistarmenn
MÍF-nefnd Hveragerðisbæjar auglýsir eftir umsóknum um dvöl
í húsinu Varmahlíð í Hveragerði. Íbúðarhúsið er búið öllum
húsgögnum og tækjum. Hveragerðisbær greiðir kostnað vegna
rafmagns og hita. Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af
húsinu. Engin vinnustofa fylgir húsnæðinu.
Óskað er eftir því að í skriﬂegum umsóknum, sem senda á til
menningar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Sunnumörk
2, 810 Hveragerði, komi fram æskilegt dvalartímabil og að hverju
listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni stendur.
Úthlutun dvalartímabila mun fara fram í desember og mun vera
úthlutað árið 2013.
Allar frekari upplýsingar svo og umsóknareyðublöð fást á
skrifstofum:
Sambands íslenskra myndlistarmanna
Hafnarstræti 16, sími 551 1346,
Rithöfundasambands Íslands, Gunnarshúsi,
Dyngjuvegi 8, sími 568 3190
Félagi íslenskra Hljómlistamanna,
Rauðagerði 27, sími 588-8255.
Einnig er hægt að leita upplýsinga hjá menningar- og frístundafulltrúa
Hveragerðisbæjar í síma 483 4000.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is
Umsóknarfrestur er til 1. desember n.k.
Menningar- og frístundafulltrúi Hveragerðisbæjar

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Af sérstökum ástæðum er til sölu
rekstur leikfangaverslunar og
vefverslun með leikföng.
S E LT J A R N A R N E S B Æ R

S E LT J A R N A R N E S B Æ R

Auglýsing um deiliskipulag á
Seltjarnarnesi
Sameining og breyting á gildandi deiliskipulagi
Suðurstrandar og Hrólfsskálamels
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum 24.
október 2012 að auglýst yrði breytt og sameinað deiliskipulag
Suðurstrandar og Hrólfsskálamels, sem samþykkt var 18. ágúst
hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd á Seltjarnarnesi í samræmi
við 41. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.
Tillaga að sameinuðu og breyttu deiliskipulagi Suðurstrandar
og Hrólfsskálamels, felur í sér eftirfarandi: að staðsetja bílastæði
við vallarhús knattspyrnusvæðis og aðlaga göngustíga. Fjölga
bílastæðum um þrjú stæði við lóð Skólabrautar 3-5. Stækka
byggingarreit við suðurgaﬂ Suðurstrandar 2-8 (íþróttamiðstöð)
vegna stækkunar á núverandi ﬁmleikasal, gólf íþróttasalar verði
lækkað til að ná 7 metra lofthæð, mænishæð fyrirhugaðra
bygginu skal vera í ﬂúkti við hæsta punkt núverandi ﬁmleikasalar. Aðkoma að íþróttahúsi aðlöguð. Stækka byggingareit við vesturhlið Suðurstrandar 2-8, þannig að hann nái
út fyrir núverandi byggingu. Reisa 1.80 metra háa girðingu
á lóðarmörkum Hrólfsskálamels 1-18, hlið á girðingu mun
verða á vesturmörkum lóðarinnar. Fella niður fyrirhugaðan
stíg samsíða suðvesturhlið Hrólfsskálamels 2-8 og stíg milli
Suðurstrandar 2-8 (íþróttamiðstöðvar) og Hrólfsskálamels 1-18.
Leggja nýjan stíg milli Suðurstrandar 2-8 (íþróttamiðstöðvar)
og Hrólfsskálamels 1-18 samsíða innkeyrslu inn í bílastæðahús.
Byggja sorpgerði á lóð Mýrarhúsaskóla. Sorpgerði mun þjóna
skólanum og íbúum Hrólfsskálamels 1-18. Aðkoma að skýlinu
og vöruaðkoma að lóð Mýrarhúsaskóla mun vera frá lóð
Hrólfsskálamels 1-18.
Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnarness
að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá
5. nóvember til og með 17. desember, 2012. Einnig má sjá
tillöguna á heimasíðu bæjarins,
www.seltjarnarnes.is.

Auglýsing um deiliskipulag á
Seltjarnarnesi

IBM kassakerﬁ og merkt sendibifreið í pakkanum.
Góður tími framundan.
Upplagt tækifæri fyrir drífandi fólk að skapa sér eigin
rekstur og eﬂa hann. Eigin innﬂutningur að hluta.
Áhugasamir haﬁ samband með tölvupósti á
netfangið; jbutgafa@simnet.is

Tillaga að deiliskipulagi Bygggarðasvæðis
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum 24. október,
2012 að auglýsa deiliskipulagstillögu að Bygggarðasvæði, sem
samþykkt var 18. október hjá Skipulags- og mannvirkjanefnd á
Seltjarnarnesi í samræmi við 41. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.

OPIÐ HÚS. – EIGN Í SÉRFLOKKI - LAUS STRAX

Galtalind 1 íbúð 0201 Kópavogi

Tillagan er sett fram á uppdrætti og í greinargerð og felur
m.a. í sér skipulag á deiliskipulagssvæðinu að gert er ráð fyrir
þremur húsagerðum, einbýlis-, rað- og fjölbýlishús. Gert er ráð
fyrir átta einbýlishúsum, fjórum raðhúsum með 4-6 íbúðum,
með samtals allt að 24 íbúðum, þremur fjölbýlishúsum með
u.þ.b. 114 íbúðum og opnu svæði, sem liggur utan lóða, m.a.
göturými, göngustíga og opið svæði sem þjónar útivistar- og
leikvallarþörf hverﬁsins. Tvær heitavatns borholur eru innan
deiliskipulagssvæðisins, þær eru í fullri notkun. Þeim er útdeilt
tilteknu helgunarsvæði og tryggt er að unnt sé að athafna sig
við rekstur holanna.

OPIÐ HÚS sunnudag 4. nóvember milli kl 14:00 og 16:00.

Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnarness
að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá
5. nóvember til og með 17. desember 2012.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins,
www.seltjarnarnes.is.

Sérlega vönduð, stílhrein, björt og vel með farin 103 fm fjögurra
herbergja glæsiíbúð, endaíbúð á annarri hæð í litlu fjölbýlishúsi.
Stórar svalir, óvenju vandað og fallegt parket á gólfum.
Garðar (892-9500) og Ragnheiður (868-7770) taka þá vel á
móti gestum og sýna þeim eignina.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með geﬁnn
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim
skilað skriﬂega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á
Seltjarnarnesi eigi síðar en 17. desember, 2012. Þeir sem gera
ekki athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma teljast
samþykkir henni.
Seltjarnarnesi 3. nóvember 2012.
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.
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TIL LEIGU – Skógarhlíð 12 – Reykjavík

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með geﬁnn
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim
skilað skriﬂega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á Seltjarnarnesi eigi síðar en 17. desember, 2012. Þeir sem gera ekki
athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma teljast samþykkir
henni.
Seltjarnarnesi 3. nóvember 2012.
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.
S E LT J A R N A R N E S B Æ R

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

:;Ô93(?(9509,9<Í
=,0ð0=Ð:0
Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

Auglýsing um deiliskipulag á
Seltjarnarnesi
Vesturhverﬁ - deiliskipulagsbreyting vegna
Miðbrautar 34
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum 24.
október, 2012 að auglýst yrði breyting á deiliskipulagi Vesturhverﬁs vegna Miðbrautar 34, sem samþykkt var 21. ágúst hjá
Skipulags- og mannvirkjanefnd á Seltjarnarnesi í samræmi við
43. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.

Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík,
þar sem Pricewaterhouse er til húsa. Húsið er allt mjög glæsilegt að
innan og utan. Um er að ræða jarðhæðina sem er skipt niður í ca.
150 til 300 fm. einingar.
Upplýsingar veittar í síma 562-4250.
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Tillaga að breytingu fyrir Miðbraut 34 felur í sér hækkun þaks
og aukið byggingarmagn skv. samþykktu deiliskipulagi en
óbreyttu hámarks nýtingarhlutfalli. Nýja tillagan gerir ráð fyrir
breytingu úr 1. hæð yﬁr í 1.5 hæð að hámarki.

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík

Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum Seltjarnarness að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00 til 14:00, frá 5.
nóvember til og með 17. desember 2012.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins,
www.seltjarnarnes.is.

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

Meiri Vísir.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með geﬁnn
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim
skilað skriﬂega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á
Seltjarnarnesi eigi síðar en 17. desember, 2012. Þeir sem gera
ekki athugasemdir við breytinguna fyrir þann tíma teljast
samþykkir henni.
Seltjarnarnesi 3. nóvember 2012.
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes.

Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir matvælaiðnað við
Dugguvog 8 í Reykjavík, þar sem Esja var áður til húsa.

TIL LEIGU – Askalind 2 – Kópavogur
Til leigu gott 180 fm. skrifstofuhúsnæði með lítilli innkeyrsluhurð
við Askalind 2 í Kópavogi. Tilvalið fyrir heildsölur.

LAUGARDAGUR 3. nóvember 2012

Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17

Til leigu við Nýbýlaveg 2

Sími 520 2600
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

1100 fermetra iðnaðar og lagerhúsnæði. Húsnæðið
skiptist í opinn vinnusal með ﬂísum á gólﬁ og lagerrými
í bakhluta. Góð aðstaða er fyrir starfsmenn, kafﬁstofa
og salerni með sturtu aðstöðu. Fjórar góðar innkeyrsluhurðar eru á rýminu. Húsnæðið hýsti áður starfsemi
verkstæðiðs Toyota og hentar vel undir slíka starfsemi
ásamt öðru. Húsnæðið er laust til afhendingar strax.
Nánari upplýsingar veitir Brandur Gunnarsson Löggiltur leigumiðlari í síma 897-1401.

SUNNUFLÖT Í GARÐABÆ

STÓRGLÆSILEGT 932 m2 HÚS - ENDA/HORN LÓÐ INNST Í BOTNLANGA

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Vesturgata 55 - Íbúð með verönd á 2.hæð
OPIÐ HÚS sunnudag
PIÐ

S

HÚ

Um er að ræða 932,0 fm einbýli í byggingu á tveimur
hæðum. Gert ráð fyrir lyftu á milli hæða.
Glæsileg hornlóð / endalóð innsta hús í botnlanga.
Opið svæði, hraunið og Hraunkotslækur í baklóðinni.
Húsið sjálft er skráð 870,7 fm og bílskúr 61,3 fm,
samtals 932,0 fm.
Nánari lýsing: Samkvæmt samþykktum teikningum
skiptist efri hæðin í anddyri, gestasalerni, forrými, eldhús, borðstofu, stofu með arni, sjónvarpsstofu, hjónaherbergi með baðherbergi, fataherbergi, baðherbergi,
tvö herbergi, skrifstofu, þvottaherbergi og bílskúr.

O

Neðri hæðin skiptist í: herbergi, fataherbergi,
baðherbergi, tómstundaherbergi, vínkjallara, forrými,
lagnarými, ﬁtness, baðrými með sundlaug og heitum
potti, búnings-herbergi með salerni, sturtum, köldum
potti og gufubaði.
Lóðin sem er samtals 1.590 fm er öll afgirt með
steypu virki.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Ás fasteignasölu
í síma 520 2600 eða Eirík Svan Sigfússon löggiltum fasteignasala í síma 862 3377.

Góð kaup
Laus
fljótlega

OPIÐ HÚS

Einstaklega falleg 87 fm, 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt geymslurými í sambyggðu útihúsi. Íbúðin sem er mikið
endurnýjuð skiptist í forstofugang, tvö herbergi, baðherbergi,
eldhús með borðkrók og tvær samliggjandi stofur. Suðursvalir og
verönd eru út af stofu. OPIÐ HÚS Á MORGUN (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13:00 - 14:00. V. 24,9 m.

Sunnudag 4. nóv. 16:00 - 17:00

H
HLYNGE
RÐI 2
Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

108 Reykjavík

Reisulegt og vel við haldið einbýlishús
Eignin er skráð 306 fm með innbyggðum bílskúr
Nýtt eldhús, 5-7 svefnherb., 3 baðherb.
Eftirsótt gróin staðsetning miðsvæðis í Rvk
Innra skipulag býður upp á mikla möguleika
Sér íbúð á jarðhæð sem auðvelt er að tengja heild
S

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

69,7 millj.

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Til sölu!

Hótel Höfn á Hornaﬁrði!
Hótelið er þriggja stjörnu, í rekstri allt árið, með
68 vel búnum herbergjum, með veitingasal,
fundaraðstöðu, bar og á A la carte veitingastað
sem hefur verið í fararbroddi með hráefni úr
héraði og humarinn sem aðalsmerki.
Hér er einstakt tækifæri til að eignast rótgróið
og vel rekið hótel með öﬂuga viðskiptavild.
Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Fasteignasölunnar Inni, www.inni.is,
sími 580-7915
Snorri Snorrason, lögg, fasteigna- og fyrirtækjasali

Hótel Höfn á Hornaﬁrði!
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RE/MAX Senter svarar kalli

Við hjá RE/MAX SENTER ætlum að
gefa fjölskylduhjálp 10.000 kr af
hverri seldri fasteign í nóvember og
skorum á önnur fyrirtæki í landinu
að gera slíkt hið sama.
Markmið okkar er þátttaka 100 fyrirtækja - taktu þátt og láttu gott af þér leiða.
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smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 9–17

9–22

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

FORD MONDEO 9-2004 SJÁLFSSK
EK,115Þ FALLEGUR BÍLL V-1090
RAÐNÚMER.250315

KIA Sorento lx. Árgerð 2010, ekinn 49
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.590.000.
Rnr.160349.

FJÓRHJÓLA EÐA SLEÐAPALLUR Tilboð
óskast sjá myndir á www.bilakaup.com
Rnr.205767.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð
2011, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 8.990.000. Rnr.220774.

NISSAN PATROL GR 5,8 FORD VÉL
6-2000. EK 400Þ 44” BREITTUR. 5,8
FORD VÉL EK 180Þ ER Á 42” ÞARF
AÐEINS AÐ LAGA. LÆSINGAR OG
HLUTFÖLL. SKOÐA ÖLL SKIPTI. V-1290.
RAÐNÚMER.250329

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2000, ekinn
147 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.190.000.
góð smurbók , drátarkrókur Rnr.222192.

Flott eintak

FORD F350 crew 4x4 harley. Árgerð
2005, ekinn 141 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. lán 1700 þ Rnr.135335.
KIA Ceed eco-dynamics. Árgerð 2011,
ekinn 32 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.800.000. Rnr.140285.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

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

MERCEDES BENZ E 200 kompressor
komp (042). Árgerð 2005, ekinn
61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.290.000. Rnr.100317. VERÐ NÚ kr:
2.990.000,-

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

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

VW Golf. Árgerð 2011, ekinn 58 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.790.000.
Rnr.120222.

DODGE Ram 1500 4x4. Árgerð
2007, ekinn aðeins 17 Þ.MÍLUR,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.590.000.
Rnr.205773.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

KIA Ceed diesel. Árgerð 2008, ekinn
75 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.090.000.
Rnr.120094.

Bílakaup Korputorgi auglýsir stærsta
innisal landsins, þar sem þú getur
skoðað draumabílinn við bestu
aðstæður, það hefur aldrei kostað að
skrá bíl hjá okkur og ekkert innigjald
tekið af bílum í salnum.

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð
2011, ekinn 42 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.590.000. Rnr.160278.

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 110 Rvk
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

TOYOTA Avensis wagon sol turbo
diesel exe. Árgerð 2008, ekinn 130
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.690.000.
Rnr.104196.

Ekin aðeins 29 þ

VW Golf station. Árgerð 2007, ekinn 115
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.570.000.
Rnr.110095.

Flottur pallbíll á
góðuverði

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260
Reykjanesbæ
Sími: 420 3040

ISUZU D max d-max. Árgerð 2007,
ekinn 164 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.880.000. Rnr.220690.
ARCTIC CAT F8 SNO PRO . Árg 2007, ek
6 Þ.KM, 800cc, 144hö, 264kg, Sleðinn
lítur mjög vel út, í topp standi og
með neglt belti, Ásett verð 890.000.
Rnr.140587. Er á staðnum,

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Bílafjármögnun

Skoðar öll skipti

Polaris RMK 800 Assault 155”. Árg ‚08,
ek 3þ.km. Flott eintak, Ásett 1.290 þús.
Möguleiki á góðu láni. #122909

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

100% lán

Polaris IQ 800 Euro. Árg ‚08, ek
2þ.km. Tilboðsverð 930 þús. Ekkert út,
afborgun 33 þús/mán. #135380
LAND ROVER DISCOVERY BASE 38”
05/1997, ekinn 323 Þ.km, vél ekin 175
þús km dísel, 5 gíra. ,loftlæstur aftan.
Mikið endurnýjaður Verð 1.290.000.
Raðnr. 150084 - Jeppinn er á staðnum!

20% MINNI

HUMMER H2. Árgerð 2005, ekinn 53
Þ.km, sjálfskiptur, leður og fullt af flottu
skrauti. Verð 4.990.000. Raðnr. 310305
- Sá hrikalegi er í salnum!

bensíneyðsla á 90
en á 110 km hraða.

TOYOTA Avensis s/d exe. Árgerð 2005,
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.190.000,-

Dúndurþjarkur, 100%
fjármögnun!!

FORD EXPLORER XLT 4X4 Árgerð
2010, ekinn 65 Þ.m, sjálfskiptur. Verð
5.190.000. Raðnr. 250371 - Jeppinn
er í salnum!

Polaris Indy XCR800. Árg ‚02, ek
1800 km. Sleði sem fer alltaf í gang!!!
Tilboðsverð 349 þús!! #122943
JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
Árgerð 2010, ekinn 93 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 5.790.000. Raðnr.
150250 - Jeppinn er í salnum!

HAGKVÆM
BÍLAFJÁRMÖGNUN

Óveðurstilboð!!!

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 2005,
ekinn 89 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.350.000,-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Can-am Renegade 800 götuskráð. Árg
‚08, ek 4þ.km. Tilboðsverð 1350 þús...
áhv 960 þús. #135385.

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki
á staðnum........Kíktu í
heimsókn!!!
www.hjol.is

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Save the Children á Íslandi

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO
4X4 Árgerð 2010, ekinn 113 Þ.km,
sjálfskiptur, álfelgur. Verð 5.790.000.
Raðnr. 250370 - Jeppinn er í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
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250-499 þús.

Opel Safir 2000 silvur lituð. Km.193
þús. Ný tímareim. Verð 400.000
Uppl.s.6593974 Michal.

Til sölu 2009 Land Cruiser 120 VX,
55.000km, bensín, ssk, krókur, sóllúga,
bakkskynjarar, xenon, vindskeið, filmur,
smurbók, einn eigandi.Ásett 7,5 tilboð
6,9 - Viktor s. 898-3523

AUDI Q7 quattro premium plus. Árgerð
2011, ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 13.800.Glæsilegur bíll Ein sá allra
flottasti Rnr.218608.

Pajero 2007 44” breyttur. Mjög vel
útbúinn bíll, ek. 114þ. Frekari uppl í
s:896 4772 eða 770 3227.

Vélsleðar

5ltr/100 TILBOÐ 390 ÞÚS!

PEUGEOT 206 2001 ek.120 þús, 5 dyra,
beinskiptur skoðaður 13, ný kúpling
og vel yfirfarinn, eyðir um 5 ltr/100
ásett verð 540 þús TILBOÐ 390 ÞÚS
s.841 8955

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Húsbílar

Yamaha 600 ‚98 til sölu . Ný vél og
yfirfarin. Góður sleði. Engin skipti. V.
220 þ. S. 822 4982.

Vinnuvélar

Toyota Avensis ‚02 ek. 205 þ. Kominn á
nagladekk sumardekk á álfelgum fylgja.
Góður bíll. V550þ. 894-8586.

Ekinn aðeins 50 þús.
Tilboð 350 þús!

LEXUS Gs450h. Árgerð 2008, ekinn
42 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.690.Ein eigandi umboðsbíll með öllu
glæsilegurbíll Rnr.112963.

Þýskur reyklaus dekurbíll, Ford Fiesta
‚98, nýskoð ‚13. sjálfsk. Er í Rvík. Ásett
490 þús. S. 864-1973

Eigum til á lager þýska snjóblásara
Topplausnir smiðjuvegi 40 s: 6967718.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á
fimmtudögum.
www.nyja.is

BYGGINGARKRANI
Okkur vantar 30-35 metra Potein
byggingakrana strax ekki eldri en 2007
eða 2008. Uppl. í síma 8931918 eða
8652670.

Bílauppboð

Bílar til sölu
GLÆSILEGUR Á 299þ

Vw Passat 1.8 árg 10/99” sjálfskiptur
ek. 205þ ný sko 13”, heilsársd, nútt í
bremsum. Glæsilegt eintak! verð 299þ
stgr uppls 777-3077
Jeep Grand Cherokee. árg. ‚00. Ek. 99þ.
60l ssk, 100% viðhald alla tíð. Verð
570þ. S. 666-6555.
Musso árg 1997 190 Stg. ekin. ch.212.Þ,
Bensín, beinskiptur, nýleg dekk, nýjir
demparar, ný.sk.13. V:190 þús uppl í
síma 895-8873

180.000kr. Nissan Almera ‚01. Ekinn
155þ, 3dyra, 1,4l. Næsta skoðun júlí
‚13. Góður bíll. Uppl. í síma 898-8082.

500-999 þús.
Toyota Avensis station árg 2002, ek.
233 þús.km. Nýleg sumardekk og ný
michelin nagladekk fylgja. Sko ‚13,
Ásett verð 790 þús, tilboð 600 þús.stgr.
Uppl. í s. 844 6547

Bílar óskast
Til sölu Kia Sorento árg. 2007, diesel,
ssk, ek. 116 þús. V.3.090.- sk. skipti/
stgr. afsl. S: 898-1904/891-7481.

Lexus IS 200 - 2001. Dekurbíll, ek.169
þ. 8 dekk fylgja. Nýsmurður Sk.13 án
athugas. V. 990 þ. Stgr. 890 þ. S:
662-0642.

Óska eftir VW Golf. Árg ‚10-‘12, beinsk.
Staðgr. í boði fyrir réttan bíl. Uppl í s:
860 1022

bilauppbod.is

Bjóddu í bíl
Uppboð á ökutækjum og öðrum munum fyrir
tryggingarfélög, fjármögnunarfélög og aðra aðila
fara fram alla virka daga. Uppboði á þessum
bifreiðum lýkur að kvöldi 7. nóvember. Sjá nánar
á uppboðsvef.

!!! 0-250 ÞÚS STAÐGREITT !!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

Nissan Micra árg. ‚99, 176þ.km. Skoðuð
‚13 án athugas. Í góðu ástandi. Verð
320þ. Sími: 554 1860.

Jeppar
Toyota Corolla ‚98. Skoðaður 2013.
Ekinn 230 þús. Verð 290 þús. Sími
892 3761.

Toyota Land Cruiser 120 Bensín
árgerð 2003 ekinn 155072 km

Skoda Octavia Dísel árgerð 2007
ekinn 158310 km

M-Benz ML55 AMG bensín
árgerð 2000 ekinn 87335 mílur

Mazda 6 bensín árgerð 2006
ekinn 99737 km

AUDI Q 7 árgerð 2006 bensín
ekinn 83687 km

Porsche Cayenne bensín árgerð
2004 ekinn 149520 km

Ford F 350 dísel árgerð 2002
ekinn 183359 km

M-Benz S 320 dísel árgerð 2005
ekinn 534776 km

VW Passat 2,2 árg ‚04, ek. 93 þús.
km. Fallegur bíll. Þarfnast lítilháttar
lagfæringar. Tilboð 800 þús. Uppl. í s.
696 4479

Mitsubishi L 200 ‚07. Ek. 155 þús. Verð
2 mil. Uppl. í s. 897 2289.

Suzuki Grand Vitara Luxury ‚08. Ek
adeins 46þ. Ssk, leður, lúga, lyklalaust
aðgengi, góð naglad. Listav. 3.1 millj,
góður stgr afsl. S. 8632393

Toyota Avensis ‚99. Ek. 245 þús.
Rauður. Mjög góður bíll. Verð 390 þús.
S. 857 5692.
Til sölu FORD F-350 2008 árg. (ekinn
81.000 km) Bílinn er svartur og á 37”
dekkjum. Xenon ljós, Camper festingar/
rafkerfi. Nýskoðaður, yfirfarið allt í
bremsum og spindlaskipti. Verð 4,8m,
skipti möguleg á ódýrari. Upplýsingar í
síma 698-0411.

Nissan Patrol Elegance 04/2006. Ek
144 þ, ssk, leður, sóllúga, krókur ofl. V.
3.390 þús, ath sk.ód eða góður Stgr.
afsl. Uppl í s. 772-0000.

Sendibílar

0-250 þús.

Til sölu Land Rover Defender 110. Árg.
‚02. 38” breyttur. Virkilega snyrtilegur
og vel með farinn bíll. Bsk, ek. 193þ.,
dísel. V. 2.950þ. S. 868-8377

Toyota Carina 1995. Verð : 200.000. S:
840 7880.

ÓDÝR JEPPI 150 ÞÚS!

FORD EXPLORER 4,0 árg‘94 sjálfskiptur,
skoðaður 2013, cd góður í akstri verð
150 þús s. 841 8955

Volvo XC90. Árg.‘04 ek. 130.000. Verð
staðgreitt 1.950.000. Uppl. í s. 695
7547.

Peugeot 206 XR Présence, árg. 2005 í
toppstandi. Ekinn 107 þús km, 1.360
vél, 75 hestöfl, silfurlitaður, 5 dyra.
Nýlega búið að skipta um tímareim,
bremsuklossa
og
bremsudiska.
Eyðslugrannur sparibaukur, 6.4 l/100
km. Verð 790 þúsund. Nánari upplýsingar
í síma 847 4696 eða með tölvupósti á
gudbjorggisla30@gmail.com

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is
S:820-3880

Þjónusta

Hægt er að skoða uppboðsmuni alla virka daga frá 8.30-17.00
í húsnæði Króks að Suðurhrauni 3, Garðabæ.

Polo 1.2. Árgerð 2006. Grár. Ekinn
146 þús. Beinsk. Nýtt í Bremsum. Góð
dekk. Verð: 800 þús kr. S:848-5334.

bilauppbod.is
Honda CRV, skráningardagur 12.09. Ek.
37þ. Verð 4,1m. S. 840-3027.

8

3. nóvember 2012 LAUGARDAGUR

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Vinnuvélar

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com
Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”,
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA
S: 567 6700.

Önnur þjónusta
Er móða á gluggunum?

Það gæti verið vísbending um að
rakastig sé of hátt. Úrval þurrktækja.
Íshúsið ehf, www.ishusid.is ,S:566
6000

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Bílalyftur- Dekkjavélar

Tveggja pósta bílalyftur 3,5T og 3,8T,
höfum einnig dekkjavélar á tilboðsverði
á lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

Bátar

Pípulagnir

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

Hreingerningar
A-Ö Þrif&Hreinlæti
S. 662 0662

Kjarval Borgarfj. eystri 180x90. Verð 2,2
mil. Upplýsingar í síma 660 7373.

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Quicksilver pilothouse 500

Er með með 80 ha fjórgengis Mercury
utanborðsmótor, Garmin dýptarmælir
og plotter, talstöð olíumiðstöð og
björgunarbát. Verð 3,2m. Uppl. í síma
899-8086.

Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun
og Gluggaþvottur. Gerum verðtilboð.
www.hreingerningar.is S. 772 1450

Garðyrkja

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

Múrver ehf

Hjólbarðar

Get bætt við mig verkefnum í múrverki,
flísalögnum og múrviðgerðum Sími
898-3415.

Tölvur
A plús tölvuþjónusta

Mjög sanngjarnt verð Sæki og sendi
heim. Uppl. í s. 822 7668.

Nudd
NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Bókhald
Dekkjavélar

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

Vetrardekk

Til sölu lítið notuð nelgd vetrardekk,
Tojo. 205/55R 16. Verðmat dekkjasala
15 þús,pr stk, óska eftir tilboði. Uppl. í
s. 820 6006 Reynir

Til sölu

CÅii{ÏhaVcY^

Spádómar

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

Málarar

20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

Málarameistari

Tek
að
mér
alla
almenna
málningarvinnu f. húsfélög, einstaklinga
og fyrirtæki. Fagmennska og sanngjarnt
verð. Egill s. 868 5171.

KEYPT
& SELT

Tek að mér alhliða máiningarvinnu
á húsinu bæði úti og inni. Margra
ára reynsla. Skjót og vönduð þjónusta.
Besta verðið. Frítt verðtilboð og
gerðu samanburð. S. 858-7531 Pétur
Löggildur málari.

Til sölu

Málarameistari

Málarameistari getur bætt við sig
verkefnum. Tilboð eða tímavinna. S.
697-3592.

Regnbogalitir
Málningarþjónusta

Getum bætt við okkur verkefnum.
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

=kVgbVWa\VZgZ^ccVa\Zc\Vhi^
Vj\ch_`Ybjg^cc{ÏhaVcY^#HiZg^A^Y
Zg[gdÂVhZbk^ccjg{]kVgbVWa\jd\
k^Â]ZaYjgZ^cc^\e=_V[ck¨\^]ÂVg^ccVg#

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

Búningar, fylgihlutir og skraut í úrvali.
Mættu á svæðið eða skoðaðu úrvalið
í vefverslun okkar www.hokuspokus.
is sendum um allt land. Hókus Pókus
Laugavegi 69. S. 551 7955.

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

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

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

=kVgbV
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Hryllilegt úrval af hræðilegum
Hrekkjavökuvörum.
Skreytingar,
búningar, fylgihlutir. Partýbúðin,
Faxafeni 11, s.534-0534, Partýbúðin,
Amarohúsinu, Akureyri, s. 534-0535.

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

Spásíminn 908 5666

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

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

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

Spásíminn 903 3090

Ertu á tímamótum? Hvað viltu vita?
Tarot og spilalestur. Trúnaður.

Rafvirkjun

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur.
Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is

Húsaviðhald
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Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins
2.500 krfm. 20 ára reynsla og þjónusta.
www.parketsliparinn.is S: 772 8100.

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. Hægt
er að fá klefana með eða án vélakerfis.
Íshúsið ehf, www.ishusid.is ,S:566
6000.

Uppboðshús.is

Ný heilsurúm á lagerverði.

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
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Náttúrulegar snyrtivörur
Opið þriðjudögum og ﬁmmtudögum milli kl. 14:00-18:00

-ÒLATORG &LËAMARKAÈUR
Fellsmúla 28 við hliðina á Góða hirðinum.
Opið alla fimmtudaga og föstudaga
12 - 18 & laugardaga 12 - 17.

%25-  &!#%"//+#/-',)4%(&

Netverslun skincare.is
Verslun að Lækjargötu 34, Hafnarﬁrði Sími 565-0500

Fullt af flottum gersemum • Tökum vel á móti ykkur

5‘‘ GPS, þetta ﬂotta tæki er með innbyggðu korti
af Íslandi og Evrópu.
Raddleiðsögn, akgreinavísir, lætur
vita ef þú ekur of hratt o.s.frv.
Hvar er ég? Sýnir lengdar og
breiddargráður. POI. sýnir þér
ýmsa nytsamlega staði, s.s. kafﬁhús, bensínstöðvar o.s.frv.

Smíða og málningarþjónusta

Kristján 692 5735 • Málarameistari
Sverrir 847 7425 • Húsasmiður

Verð 35.129,-kr
Nánari upplýsingar í s. 567 2050 og www.baetir.is

Ál tröppur / Ál stigar
Ál búkkar og ástönd

Sérsmíðum stiga og tröppur ef óskað er

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar

treogmalun@gmail.com

Framrúðu og bílljósaviðgerðir

Allar viðgerðir á framrúðum eru bíleiganda að kostnaðarlausu.
Vinnum fyrir öll tryggingafélög.

GlerPró ehf. Kaplahrauni 8 220 Hafnarfjörður
Akralind 8
www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

STERK LOK á alla heita potta.

848 7007 453 7075 776 8600

Akralind 8
www.kvarnir.is

Sími: 564 6070

6ILTU KOMAST LENGRA
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Smiðjuvegur 4a • Græn gata (sama hús og N1) S. 445 5542 & 615 2562

Eitt verð á öllum stærðum
Framleiðum lokin eftir málum.
Sterkasta áklæðið á markaðnum
sem þolir vel raka- klór
og veðráttu.

(Myndir á facebook)

Tjalda og Seglaþjónustan

Kristinn 899-7663 - 461-5077 Tjalda@simnet.is
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OPIÐ MÁN - LAUGARD. FRÁ KL. 10 - 22 • Lokað á sunnudögum
BÍLAÞVOTTUR OG BÓN Bjóðum upp á bón og smáviðgerðir og aðstöðu fyrir þig til að gera sjálfur.
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WWWFJARDARBOLSTRUNIS

/0)¨ 6)2+! $!'! &2 +,   o ,/+!¨ 5- (%,'!2

&JARÈARBËLSTRUN 3   o   FJARDARBOLSTRUN GMAILCOM
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rauÐhella 3 • sÍmi 565 5636

«DÕRT EN GOTT

SANDBLÁSTUR • GLERBLÁSTUR
EPOXYHÚÐUN • IÐNAÐARMÁLUN
POLY-URETHAN LÖKKUN
ZINK- OG ÁLHÚÐUN • VÖRUBÍLAR
VINNUVÉLAR • BODDYHLUTIR
FELGUR O.M.FL.

3¾KJUM o "ËNUM
3KILUM
3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
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viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga
steinunnsg@365.is arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Til sölu

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

Vélar og verkfæri

HEILSA
Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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.

Ódýr heimilstæki

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og uppþvottavélar. Casa-raf
ehf. Síðumúla 37, að neðan verðu. S.
845 5976.
Gámar til sölu. 40ft verð 240Þ +Vsk 20
ft á 180þ + vsk ódýr heimakstur á stórReykjavíkursvæðinu. Uppl. S: 840-6100

Caroliner
réttingarbekkur
með
mælitækjum, TILBOÐ óskast. Uppl. s.
899 9114
Háþrýstidæla frá Rafver 300bar 17L
pr. mínúti einnig múrvél Putmaster og
700kg jarðvegsþjappa.

Nudd

Námskeið
VILTU PRÓFA
HANDVERKIÐ

Námskeið í Tálgun, Víravirki skart og
Silfurleir skart í næstu viku. Nánar á
handverkshusid.is eða s:5551212

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Til sölu flekamót fyir krana. Mótin eru
3,05m á hæð. Uppl. S: 840-6100.

Verslun

TANTRA NUDD

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur

Jólagjöf Nuddarans. Vandaðir og ódýrir
ferðanuddbekkir til sölu. S:891 6447 Óli.

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

Húsnæði í boði
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.
60 fm íbúð til leigu í Hraunbænum,
leigan er 85þús á mánuði og íbúðin
leigist aðeins til einstaklinga. íbúðin
leigist að lágmarki til eins árs. Uppl í
síma milli kl 16 og 19 á laugardag í
663 9270
Studio íbúð til leigu með húsgögnum
(hentar f. 2) f. reglusama námsmenn
stutt frá skólum. Sérinngangur s. 823
2927 frá kl. 12-18.
Til leigu 2. herb glæsileg íbúð í
Ásahverfi í Mosfellsbæ með sér verönd.
Leiga krónur 110 þúsund. Laus strax.
Langtímaleiga. Uppl í s. 897 9815

Óska eftir 2 herb. eða rúmgóðu herb.
Reglusamur. Skilvísum greiðslum
heitið. S: 844-0553.
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Óskast keypt

HÚSNÆÐI

Húsnæði óskast

Flísar vandaðar dökkar utanhússflísar
30 x60 cm 450m2 til sölu á hagstæðu
verði.

Þökuvél til sölu. Kannski ekki rétt
tíminn en góð vél á góðu verði. Uppl.
Sími 840-6100

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

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

Til bygginga

Er með ódýrar notaðar þvottavélar til
sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk.
S: 777 6729.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Fæðubótarefni

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Námskeið

HEIMILIÐ
Húsgögn
Nýlegur 3ja sæta sófi til sölu. Uppl. s.
691 5221 og 586 1112.

Heimilistæki
Mjög góð Candy þvottavél í góðu
standi til sölu á aðeins 60þ. endilega
hafið í S. 551-2484.

Dýrahald

60+ iðnaðarmaður óskar eftir
studíóíbúð eða lítil 2ja herb. íbúð.
Algjör reglusemi. Uppl. s. 893 1986

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 83 fm við Dalshraun tilvalið
til léttan iðnað eða heildsölu. Uppl. í
s:893 9777

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464
Tökum í geymslu hjólhýsi, tjaldvagna
og fellihýsi. Uppl. S. 899 8607

Vélstjóri - Grettir BA
Þörungaverksmiðjan ehf.
óskar eftir að ráða vélstjóra
á Gretti BA.
Umsækjendur þurfa að hafa
VS-3 réttindi. Helstu verkefni
Grettis er öflun og flutningur
hráefnis fyrir verksmiðju
fyrirtækisins á Reykhólum.
Starfið stendur báðum kynjum
til boða.
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Ari Eyberg hjá Intellecta
(ari@intellecta.is)
í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á
www.intellecta.is.
Farið verður með allar
umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál og þeim svarað.
Vantar fólk í sölu og áfyllingar /
ræstingar og fl. Fullt starf og um helgar,
þarf að tala og skilja íslensku. Allar
umsókir sendist á frumkonnun@gmail.
com
Yfirvélstjóra vantar á Sæfara Á.R.
vélarstærð 465 kw. Uppl. í s. 852 3233.

Vinna heima

Frábært til framtíðar sem krefst vilja og
tíma. Tekjur: auka eða aðal. Þú ræður
ferðinni. 2 klst á dag 5 daga vikunnar
s. 822 8244.
Professional Resume/Ferilsskrár
íslensku/english S. 845 8896.

á

Atvinna óskast

www.buslodageymsla.is

Kassagítartilboð kr:22.900,- Gítar, poki,
ól, auka strengjasett, stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf, Stórhöfða
27, S:552 2125 WWW.gitarinn.
is,gitarinn@gitarinn.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Gisting

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

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

Langar þig í hund?

Hundaræktarfélag Íslands er aðili að FCI,
alþjóðasamtökum hundaræktarfélaga,
sem tryggir rekjanleika ættbóka, beitir
sér fyrir hreinræktun og kynbótum
hundategunda. HRFÍ stuðlar að góðum
samskiptum á milli hundeigenda,
yfirvalda og almennings. Leitaðu
upplýsinga á vefsíðu félagsins, www.
hrfi.is

Tilkynningar

TILKYNNINGAR
Fundir

Þjónusta

Australian
Shepherd
hvolpar
til sölu. Tilbúnir til afhendingar,
heilsufarsskoðaðir með ættbók frá
HRFÍ. Möguleiki á visa raðgr. Allar uppl.
um gotið á www.vikurkennel.com eða
í síma 894 6611.

Ókeypis heimasíða fyrir húsfélagið
Ný heimasíða fyrir húsfélagið á örfáum mínútum

www.domusinfo.is • S. 659 4324

ATVINNA
Atvinna í boði

Skemmtanir

Einkamál

Nýtt byrjendanámskeið hefst 5.
nóvember. MFM miðstöðin Sími: 568
3868 www.matarfikn.is

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS

Lítill dvergschnauzer strákur til
sölu. Hann er með ættbók frá Hrfí,
örmerktur, bólusettur. Einnig er hann
með sjúkdóma og líftryggingu hjá Vís.
Upplýsingar í síma 845 0009.

(LJËMSVEITIN

5PPLYFTING
SPILAR Å KVÎLD
!LLIR VELKOMNIR

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

&RÅTT INN TIL KL

*«,!&%34
Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð
Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

Dóra
Dröfn
Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

Lífssýn heldur félagsfund, í kvöld
þriðjudag 2. október kl. 20:30 í
Hannesarholti, að Grundarstíg 10.
Erla Stefánsdóttir flytur fyrirlestur sem
hún nefnir „Mystík”. Léttar veitingar.
Aðgangseyri kr. 1000,-. Allir velkomnir.
Fundir einnig auglýstir á heimasíðu
félagsins: www.lifssyn.com Stjórnin

Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir
úthringistjóra sem hefur umsjón með
úthringiveri aðra hverja viku. Traustur
vinnustaður og góð aukavinna fyrir
réttan aðila.
Ferilskrár sendist á erna@tmi.is

Stóll til leigu !!!
Stóll til leigu á hárstofunni
Yfir höfuð 108 Rvk.

Fyrir veiðimenn
Veiðihús. Til sölu mjög vandað nýtt
25m2 hús sem öllu sem gæti nýst td
sem veiðihús. Uppl. S: 840-6100

Nánari upplýsingar í 869 5670.

Eldri karlmaður langar að kynnast eldri
konu á aldrinum 64 - 66 ára. Er
reglusamur og á bíl. Sími 777 3949.

Spjalldömur 908 1616

Opið allan sólarhringinn.

Brauðið sem
öll fjölskyldan

elskar!

)LWRQHKI6Ì$

Vöruúrvalið í 10-11
er frábært og þar færðu
nýtt og ferskt Heimilisbrauð
frá Myllunni.

Fljótlegt og þægilegt
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Krossgáta

1

Lárétt

Lóðrétt

5. Líkist kjökri og kampaglennu og framkallar
hvort tveggja (11)
11. Haukur er sver um sig miðjan,
það er hans vandamál (10)
12. Krítverji frá Hólmagrön (11)
13. Aftur verða bestu skorin skoðuð á ný (10)
14. Þetta sport er alveg á mörkunum (11)
15. Klaufaleg setja ríg á svið (10)
16. Dreifa dísætum (9)
17. Býð brunasúlu fyrir urðardranga (10)
20. Glæpur í Öldunni (7)
21. Herra A í höfuðborg (6)
22. Tekur Ringo bíl til Atlavíkur? (6)
28. Undir morgun er hún
drukkin og hrædd (8)
29. Varst með besta spilið, sammála (7)
30. Ætli ég vakni undir þessu skrumi? (6)
31. Fugla-Steini er á ljómandi útihátíð (11)
32. Veita óvini Aþenu lítið skjól (10)
34. Óregla huga í Afríku (6)
36. Rófa er rugltöff greiðsla (4)
37. Rós sem er ekki rós en heyrir vel? (7)
39. Sálarfull stafar skilaboð að handan (8)
40. Fer hringi kringum ferðalög (8)
41. Fiti kostnaðarsöm kvikindi til átu (6)
42. Fuglsnef er kjörlendi íslenskra burgeisa (8)
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Hef ekki gleymt nóttunum er Dahmer
og Lecter mættu (11)
Órar barnsins sækja oft á öldunginn (11)
Húsband með lögheimili (13)
Til að kostir gjói þarf að afrugla þá (6)
Hví væla veiðimennirnir? (16)
Skal auðugur vera æstur? (7)
Stórmenni úr steini gæta Fjallkonunnar (9)
Megingrautur eykur þrek (10)
Höfn í ofn í húsi með fylkinu
og fjöldanum (10)
Þessir vökvar fara einfaldlega of geyst,
segja andans menn (10)
Spjalla aðeins um súrur (9)
Óreynd eltast við ljósbláa (8)
Sætur ávöxtur kærleika (10)
Málmkaplar eru nauðsynlegir skurðlæknum,
leikskólakennurum og ofurhugum (10)
Gerða og ég leitum úrbóta (8)
Ill komast undan þegar fiskur birtist (9)
Svolítill hrekkur færi ríðandi út af óveru (9)
Borðaði leið undir stýri (4)
Óbrenglaðar ólívur hljóma ágætlega (6)
Hyggja skel fínlega vætta (5)
Lofar feit (4)
Spurningum hans er ei auðvelt að svara (3)
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Vegleg verðlaun
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og fær
vinningshafi eintak af bókinni
Húsið frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku var Ingveldur
Gunnarsdóttir, Akureyri og
getur hún vitjað vinningsins í
afgreiðslu 365, Skaftahlíð 24.

Lausnarorð
L
E bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist merkilegt
Ef
menningarheimili. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 7. nóvember
m
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „3. nóvember“.
n

Erum sérfræðingar
í legum
Í KLANDRI Oliver North varð eins konar holdgervingur fyrir Íran-Contra-hneykslismálið sem skók stjórn Reagans forseta.
NORDICPHOTOS/AFP

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1986

Vopnasala Reagan-stjórnarinnar
til Írans kemst í hámæli
Blað í Líbanon flettir ofan af vopnasölu Bandaríkjamanna til klerkastjórnarinnar í Íran. Síðar kom í ljós að ágóðinn af sölunni var nýttur til að styrkja
skæruliða í Níkaragva. Gekk þvert á lög og fyrri yfirlýsingar Reagans forseta.

Þ

Við opnum eftir
2 daga

Brammer Ísland ehf | Steinhella 17a | 221 Hafnarfjörður | Sími: 522 6262 | www.brammer.is

ennan dag fyrir réttum 26 árum, hinn 3. nóvember árið 1986, komst
Íran-Contra-málið, eitt mesta hneykslismál Bandaríkjanna í seinni
tíð, í hámæli.
Líbanska tímaritið Ash Shiraa sagði þá frá því að Bandaríkjamenn
hefðu selt Írönum vopn á laun í von um að fá sjö bandaríska gísla leysta
úr haldi skæruliðahóps á bandi Írana í Líbanon. Þetta olli miklum titringi og hneykslan, enda gekk salan í berhögg við gildandi vopnasölubann á Íran og var þvert á yfirlýsingar Ronalds Reagan forseta um að
aldrei skyldi samið við hryðjuverkamenn.
Þremur vikum síðar sortnaði enn í álinn fyrir stjórnvöld þegar upp
komst að ágóðinn af vopnasölunni hafði verið nýttur til að styrkja Contraskæruliða gegn réttkjörinni vinstristjórn í Níkaragva í Mið-Ameríku.
Þingmenn urðu æfir þegar þetta spurðist út, enda höfðu árið 1982
verið samþykkt lög sem bönnuðu gagngert að opinbert fé yrði notað til
þess að koma stjórninni í Níkaragva frá völdum.
Samdægurs sagði John Poindexter, þjóðaröryggisráðgjafi Reagans, af
sér, sem og Oliver North aðstoðarmaður hans.
North varð síðar eins konar holdgervingur Íran-Contra-málsins og
frægur að endemum fyrir frammistöðu sína í yfirheyrslum fyrir þingi,
þar sem hann kvaðst ekki muna nokkurn skapaðan hlut.
Rannsóknir á málunum leiddu í ljós að North og aðrir embættismenn
höfðu vísvitandi reynt að fela þessa ólöglegu gjörninga. Ellefu voru
sakfelldir fyrir aðkomu sína að málinu, en hvorki Reagan né George
Bush varaforseti þóttu hafa brotið lög þótt þeir hefðu átt þátt í að leggja
grunn að „athæfi þar sem gagngert var reynt að blekkja þing og þjóð“ í
Íran-Contra-málinu.
Reagan hafði einnig lagt línurnar með því að tala fyrir stuðningi við
Contra-skæruliðana þvert á lagasetningu þingsins.
George Bush var síðar kjörinn forseti, en eitt af hans síðustu
embættisverkum árið 1992 var að náða sex meginþátttakendur í málinu.
- þj

Heimild: History.com

Hrollvekjandi
og kröftug
Taugatrekkjandi sálfræðitryllir
frá höfundi Svartur á leik.

Metsölulisti
Eymundsson
Innbundin skáldverk

H ú s i ð er ekki fyrir viðkvæma
- segðu bless við svefninn!
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HVER býr í kassa og gleypir mús annan hvern sunnudag? Er leyfilegt að
H
rífa
r skemmtilegar bækur? Hvernig kemst maður í kynni við dáleiðanda?
SVÖRIN við því fást í bókinni um Randalín og Munda sem kunna ekki
S
að láta sér leiðast. Höfundur bókarinnar er Þórdís Gísladóttir.

krakkar@frettabladid.is

16
Teikningar og texti Bragi Halldórsson

Ósköp voru
þau nú glöð
að komast
ofan af
fjallinu.
En hvað er
nú þetta?
Það eru
6 atriði
á efri
myndinni
sem vantar
á þá neðri.
Getur
þú fundið
hvaða 6
atriði það
eru?
FORNLEIFAFRÆÐINGUR „Það gerist einstaka sinnum að við finnum gripi úr silfri eða kannski perlur,“ segir Birna Lárusdóttir, sem hér heldur á grip úr hvalbeini sem er frá því fyrir árið 1300.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GREFUR EFTIR GERSEMUM
Birnu Lárusdóttur fornleifafræðingi finnst spennandi að labba um á fáförnum
slóðum og finna leifar af gömlum mannvirkjum sem enginn hefur vitað um lengi.
Eru fornleifafræðingar alltaf í
fjársjóðsleit? „Einstöku sinnum
finnum við gripi úr silfri eða
kannski perlur en yfirleitt
finnst okkur gömul bein eða
húsarústir vera hálfgerður fjársjóður.“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvaða farartæki hefur bæði hjól og fætur?
Hve lengi sefur asninn á næturnar?
Hvað er það sem hefur 21 auga en hvorki nef né munn?
Hvað á maður að gera þegar maður vill ekki láta trufla hjá
sér nætursvefninn?
Hver hefur hatt, en ekkert höfuð, aðeins einn fót, en enga
skó?
Án hvaða blaða getur maður ekki verið?
Hver eru þau tvö sem sjá allt nema hvort annað?
Hvaða rándýrsheiti verður að mannsnafni ef fyrsti bókstafurinn er numinn á brott?

SVÖR: 1. Hjólbörur. 2. Þangað til hann vaknar. 3. Teningur. 4. Sofa á
daginn. 5. Sveppurinn. 6. Herðablaðanna. 7. Augun. 8. Ljón – Jón

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Hvernig datt þér í hug að verða
fornleifafræðingur? „Mig langaði í útivinnu þegar ég var rúmlega tvítug og fékk sumarstarf
við fornleifar. Smám saman
kynntist ég fornleifafræðinni og ákvað að fara í nám en
fyrir fram vissi ég ekki að það
væri til svona rosalega frábær
vinna.“
Hverju þarf maður að vera
góður í? „Maður getur auðvitað
orðið góður í öllu ef maður æfir
sig! En ég myndi segja að það
væri gott að vera forvitinn
og hugmyndaríkur til að geta
spurt góðra spurninga og sagt
skemmtilegar sögur um fortíðina út frá þeim rústum og
gripum sem við finnum.“

Það sem ég
man best eftir
eru rústir af víkingaaldarbæ sem ég gekk
fram á í niðaþoku
fyrir nokkrum árum
Hvað finnst þér mest spennandi? „Sumum finnst það
skrýtið en ég er ekki endilega
svo mikið að grafa. Mér finnst
mest spennandi að labba um á
fáförnum slóðum og finna rústir
og leifar af gömlum mannvirkjum sem kannski enginn
hefur vitað um í langan tíma.“
Hvað er það flottasta sem þú
hefur fundið? „Það sem ég man
best eftir eru rústir af víkingaaldarbæ sem ég gekk fram á í
niðaþoku fyrir nokkrum árum
fyrir norðan.“
Er þér stundum kalt þegar þú
ert að vinna? „Nei, ótrúlega

Hvað gera fornleifafræðingar
á veturna? „Flestir eru inni,
sumir skoða gripi eða bein sem
komu upp síðasta sumar, aðrir
vinna í teikningum og skrifa
skýrslur eða undirbúa næsta
sumar. Það þekkist líka að fólk
fari til heitari landa og grafi
þar.“
Hvað heldur þú að fornleifaf ræðingum f ramtíðar innar
finnist mest gaman að finna
frá okkar tímum? „Þeir gætu
átt eftir að klóra sér í kollinum
yfir ýmsu. Væri til dæmis
ekki skrýtið að grafa upp garð
og rekast á leifar af heitum
potti, garðálfa og beinagrindur
af gæludýrum? Fólk mótar
umhverfið á ólíkan hátt og
spurning hvernig fornleifafræðingar framtíðarinnar myndu
túlka þetta.“
- gun

Hjalti Björn Bjarnason
Skemmtilegasti dagurinn og
af hverju: Laugardagar því að
þá er helgi.

Í hvaða skóla ertu? Smáraskóla.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Sporðdreki.

Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit: Blár ópal.

Áttu happatölu? Já, 18.

Uppáhaldslitur: Svartur, fjólublár og grænn.

Helstu áhugamál/hvað gerirðu í frístundum þínum?
Teikna, fimleikar, búa til ninjastörnur.

Hvað gerðirðu í sumar? Fór á
reiðnámskeið, frjálsar og tennisnámskeið.

Eftirlætissjónvarpsþáttur:
Bleiki pardusinn, Stundin okkar
er líka skemmtileg.

Skemmtilegasta bók sem þú
hefur lesið: TX-10, er að lesa
hana í skólanum.

Besti matur: Hamborgari og
pitsa.
Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

sjaldan. En það er oft gott að
vera vel klæddur og með eitthvað heitt að drekka á brúsa. Og
helst með loðinn hund sem getur
legið ofan á fótunum á manni.“

Eftirlætisdrykkur: Pepsi.
Hvaða námsgrein er í uppáhaldi? Smíði og heimilisfræði.

Áttu gæludýr? Nei, en mig
langar í hund.

Hvað ætlarðu að verða þegar
þú ert orðinn stór? Bara tannlæknir, nei sjoppumaður, nei
bóndi … eða eitthvað af því.

20% AFSLÁTTUR
af öllum Skoppu & Skrítlu fatnaði og stígvélum

NÝTT

Skoppa og Skrítla
Enn út um hvippinn
og hvappinn

2.499KR.
2.799KR.

Gildir laugardaginn 3.nóv. og sunnudaginn 4.nóv.
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VILHJÁLMUR STEFÁNSSON landkönnuður (1879-1962) fæddist þennan dag.

timamot@frettabladid.is

„Það er ekki aðeins til skáldskapur orða heldur líka skáldskapur
athafna.“

Merkisatburðir
1660 Kötlugos hefst og fylgja
því jarðskjálftar og jökulhlaup.
1928 Tyrkir taka upp latneskt
stafróf í stað þess arabíska.
1968 Alþýðubandalagið er stofnað sem formlegur stjórnmálaflokkur.
1978 Megas heldur tónleika í Menntaskólanum við Hamrahlíð undir heitinu Drög að sjálfsmorði.
2007 Pervez Musharraf lýsir yfir neyðarástandi í Pakistan.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

ERLINGUR DAGSSON
fyrrverandi aðalbókari,

sem lést á Hrafnistu föstudaginn 26. október,
verður jarðsunginn frá Langholtskirkju
þriðjudaginn 6. nóvember kl. 13.00.
Þór Ingi Erlingsson
Margrét Sigurðardóttir
Vigdís Erlingsdóttir
Steinar Geirdal
Kristrún Erlingsdóttir
Jón Sverrir Erlingsson
Kristín Stefánsdóttir
Kjartan Erlingsson
Grétar Örn Erlingsson
Bryndís Anna Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

STEFÁNS STEFÁNSSONAR
Hlíðarhúsum 3, Reykjavík.

Starfsfólki og vinum hans í Hlíðarhúsum eru
færðar sérstakar þakkir fyrir hlýju og vináttu.
Stefán Stefánsson
Karólína Sigfríð Stefánsdóttir
Elín Pálsdóttir

Kristín Jóhannesdóttir
Þórður Björgvinsson
Vigfús Þór Árnason
VILHJÁLMUR HJÁLMARSSON „Ég get ekki ort á ritvél, var að reyna það en lærði aldrei fingrasetninguna og svo fann ég að ég þurfti að handskrifa
allt fyrst,“ segir Vilhjálmur, sem nú hefur gefið út Glettur og gamanmál.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VILHJÁLMUR HJÁLMARSSON RÁÐHERRA: NÍUTÍU OG ÁTTA ÁRA MEÐ NÝJA BÓK
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir og afi,

Virðist hafa erft betri hlutann

SIGFÚS JÓNSSON
Skúlagötu 20,

fyrrverandi forstjóri Innkaupastofnunar
Reykjavíkur, verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju fimmtudaginn 8. nóvember
kl. 15.00.
Bergljót Sigurðardóttir
Sigurður Sigfússon
Kristján Sigfússon
Sólveig Jónsdóttir
Kristján Jónsson
Finnur Hrafn Jónsson
og fjölskyldur.

Hrund Einarsdóttir
Ragnhildur Sigurjóndóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

VIGFÚS ÓLAFSSON
Víðilundi 9, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar föstudaginn
19. október. Útför hans fer fram frá
Akureyrarkirkju miðvikudaginn 7. nóvember
kl. 13.30.
Anna Gunnur Vigfúsdóttir
Sölvi Antonsson
Sigurlaug María Vigfúsdóttir
Sigurður Vigfússon
Þóra Elísabet Leifsdóttir
Hulda Vigfúsdóttir
Ómar Stefánsson
Gunnar Vigfússon
Jóhanna María Friðriksdóttir
Dóra Vigdís Vigfúsdóttir
Ámundi Sjafnar Tómasson
afa- og langafabörn

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Suðurhlíð 35, Reykjavík • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

Sverrir
Einarsson

Vaktsími:
581 3300 & 896 8242
www.utforin.is
Allan sólarhringinn

Kristín
Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

Vilhjálmur Hjálmarsson, fyrrverandi
menntamálaráðherra, hefur slegið
hvert Íslandsmetið eftir annað síðustu
ár með því að vera elstur manna með
nýja bók á markaði. Sú nýjasta heitir
Glettur og gamanmál og er sú 22. í röðinni. Þar segir hann grínsögur af sér
og samferðarmönnum sínum. Bókaútgáfan Hólar gefur út.
Vilhjálmur er 98 ára og hefur alla
tíð búið á Brekku í Mjóafirði en nýlega
flutti hann í þjónustuíbúð á Egilsstöðum. „Ég kann alls staðar vel við
mig,“ segir hann hressilegur. „Var
fjörutíu vetur í Reykjavík og kunni
alltaf vel við mig. Ég er bara þannig.
En ég er orðinn asskoti lélegur að
ganga og er kominn með göngugrind,
að öðru leyti er allt í lagi með mig.“
Er þessi góða ending í ættinni? „Fólk
hefur orðið nokkuð aldrað í minni
ætt en fáir komist í að verða 98. Ein
frænka mín náði 100 ára aldri fyrir
nokkrum árum, önnur varð 95 og þrjú
elstu börnin hennar líka. Einnig var ég
samtíða konu sem varð 92 ára án þess
að liggja rúmföst einn einasta dag eða
vitja læknis.“
Vilhjálmur er að koma úr spilum
þegar hringt er í hann. „Það er spiluð
félagsvist hér á fimmtudögum og
ég hef mætt einu sinni áður, en hina
fimmtudagana frá því ég kom hingað
hef ég fengið gesti. Ég hélt ég væri
búinn að gleyma spilinu en svo var
ekki. Maður fær blöð til að skrifa á
slagafjöldann og þar stendur líka hvað
spilað er, svo þetta er nú einfalt mál.“
Hvernig gekk þér? „Bara vel en fékk
engin verðlaun, hvorki háðungar- né
hin.“
En þú átt alltaf nóg af sögum að
segja. „Ég hef haft það og hef enn. Það
sem er að koma út núna er bara gamansögur, meðal annars eftir börn. Ein
er um það þegar ég missti fötin mín
niður stigann, ætlaði að vera fyndinn

ÚR BÓKINNI GLETTUR OG GAMANMÁL
Frímann afi var fjarskalega barngóður,
fús að ræða við afabörnin og segja
þeim sögur og ævintýri. Þess naut
nafni hans litli enda bjó nú afi hjá
foreldrum hans.
Meðan Frímann yngri er enn lítill
hnokki fer hann með foreldrum
sínum austur að Brekku að heilsa
upp á föðurfólkið. Þar gefur að líta
minnisvarða, fjögurra metra háan
blágrýtisdrang og brjóstmynd á
af öldruðum manni með alskegg,
gjörðri af meistara höndum (Einar
Jónsson).
Sem nú Frímann litli kemur að varðanum ásamt mömmu sinni segir hún sem svo
að þarna sjái hann nú langa-langa-langafa á Brekku. Barninu verður undarlega við,
rennir augum upp eftir dranginum og segir undrandi:
„Nei! – Varð hann að steini?“

Ég á handrit til að
gefa út næsta ár og
þar næsta, þegar ég verð
hundrað ára ef ég liﬁ svo
lengi.

og sagði: „Ja, það var gagn að þetta
voru ekki sparifötin.“ Þá toppaði einn
strákur mig alveg. „Ég var að hugsa að
það væri gagn að enginn var í þeim.“
Vilhjálmur kveðst handskrifa allt
enda sé höndin styrk enn. „Ég get ekki
ort á ritvél, var að reyna það en lærði
aldrei fingrasetninguna og svo fann
ég að ég þurfti að handskrifa fyrst.
Þórbergur var svona, svo það er ekki
leiðum að líkjast!

Er svo heppinn að vera laus við að
verða skjálfhentur. Það var nú dálítið
í minni ætt en ekki alls staðar og ég
virðist hafa erft betri hlutann.“
Svo þú heldur ótrauður áfram að
skrifa? „Ég á handrit til að gefa út
næsta ár og þarnæsta, þegar ég verð
hundrað ára ef ég lifi svo lengi. Þá á
að koma út Örnefnaskrá Mjóafjarðar
með tilheyrandi örnefnasögum, en
bók næsta árs á að heita Allt uppi á
borðinu í samræmi við tíðarandann.
Annars er ég hættur að skrifa bækur
en er að gamni mínu að punkta niður
minningar um ferðalögin mín, það
er ekki bókarefni. Austurlandskjördæmið náði frá Langanesi suður að
Skeiðarársandi og var ekki allt greiðfært yfirferðar. Samt lenti ég aldrei í
hrakningum þá en gerði löngu seinna
tilraun til að drepa mig á Öxi, fyrir
bara fimm, sex árum, velti bílnum en
slapp með skrekkinn.“
gun@frettabladid.is

L

Góðir
í skólann
í vetur

R
LÝI

IR OG H
OÐN

Puma Benecio Mid Winter Jr
353621-04
Barnastærðir: 30-39

12.990 kr.

LOÐFÓÐRAÐIR

VETRARSKÓR
frá PUMA eru komnir aftur

Puma Benecio Mid Fur Winter

Puma Mid L Winter Jr

Puma First Round Fur Jr

19.990 kr.

12.990 kr.

12.990 kr.

352385-01
Fullorðinsstærðir: 40-46

349912-05/06
Barnastærðir: 32-39

352379-04
Barnastærðir: 32-39
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Listamenn opna dyr í dag
Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts ástkærs eiginmanns
míns, föður, fósturföður, tengdaföður,
tengdasonar og afa,

BJÖRNS HALBLAUB
Ósabakka 7, Reykjavík.
Ása Jónsdóttir og aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur samúð, hlýhug
og stuðning við andlát og útför
okkar ástkæra sonar, bróður og
barnabarns,

HÁKONS MÁS VAN DEN HEERIK JÓNSSONAR
Jón Magnús Guðjónsson
Milena van den Heerik
Óðinn Jarl van den Heerik Jónsson
Guðjón Eiríksson
Ragnheiður Jónsdóttir

Þökkum öllum þeim sem sýndu okkur
samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar
okkar ástkæra

JÓHANNS ARNAR
MATTHÍASSONAR

„Dagur myndlistar gengur út á
að myndlistarmenn opna vinnustofur sínar fyrir almenningi,“
segir Gunnhildur Þórðardóttir,
annar tveggja verkefnisstjóra
dags myndlistar sem er í dag.
„Yfirleitt hittir fólk ekki listamenn persónulega heldur sér
einungis verk þeirra í galleríum og á söfnum. En þarna fær
það tækifæri til að ræða við þá
og kynnast þeirra fjölbreyttu
störfum.“
Þetta er í fjórða sinn sem
dagur myndlistar er haldinn hér
á landi á jafnmörgum árum og
að sögn Gunnhildar hefur hann
alltaf tekist vel og þátttakendum
fjölgað ár frá ári. Nú eru þeir
um hundrað víðs vegar um land.
Í framhaldi af degi myndlistarinnar verða skólaheimsóknir
á döfinni hjá listamönnum út
þennan mánuð. Það er gert til að
veita ungu fólki, bæði í grunnog framhaldsskólum, innsýn í
starf myndlistarmannsins að
sögn Gunnhildar.
Á síðunni Dagurmyndlistar.is
er gagnvirkt kort þar sem listi
er yfir allar opnu vinnustofurnar. Þar eru líka vefsíður listamanna, kynningarmyndbönd
og fleira fróðlegt.
- gun

VERKEFNISSTJÓRI Fólk fær tækifæri til að ræða við myndlistarmenn og kynnast þeirra fjölbreyttu
störfum að sögn Gunnhildar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Asparskógum 22, Akranesi.
Hulda Ágústsdóttir
Sigurbjörg Jóhannsdóttir
Ómar Traustason
Kristjana J. Jóhannsdóttir
Höskuldur Kr. Guðmundsson
Sigurður Jóhannsson
Árni Jóhannsson
Ásdís Ósk Elfarsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts ástkærrar móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÁSLAUGAR TULINIUS
Bólstaðarhlíð 41,

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma, dóttir,
systir, mágkona og frænka,

GUÐRÚN DÝRLEIF
KRISTJÁNSDÓTTIR
lögmaður og hjúkrunarfræðingur,

sem lést 24. október sl. verður jarðsungin
frá Neskirkju við Hagatorg miðvikudaginn
7. nóvember kl. 15.00. Þeim sem vilja
minnast Dýrleifar er bent á minningarsjóð í hennar nafni til að
efla rannsóknir á sviði auðlinda- og umhverfisréttar og á sviði
geðverndar. Bankareikningur: 0331-13-307298, kt. 570297-2289.
Fyrir hönd vina og ættingja
Kristján Gerhard
Hjördís Erna Sigurðardóttir
Rebekka Rut, Rannveig Lára og Rúnar Máni
Unnur Jónsdóttir
Stefán Kristjánsson
Ólöf H. Bjarnadóttir
Guðríður A. Kristjánsdóttir
Ómar B. Hansson
Kristín Jóna Kristjánsdóttir Hafsteinn Már Einarsson
og systkinabörn.

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

sem lést 9. október. Sérstakar þakkir til
starfsfólks heimahjúkrunar og þeirra sem
önnuðust hana af mikilli kostgæfni á heimili
hennar.
Hrefna Tulinius
Guðmundur Ármannsson
Alberta Tulinius
Helgi Halldórsson
Guðrún Halla Tulinius
Helga Tulinius
barnabörn og barnabarnabörn.

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

STEFÁN VALDIMAR ÞORSTEINSSON
fv. feldskeri,
Silfurteigi 6, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut ,
þriðjudaginn 30. október. Útförin auglýst
síðar.
Anna Margrét Cortes
Björg Cortes Stefánsdóttir
Halldór I. Elíasson
Steinunn Guðbjörg Stefánsdóttir
Stefán Valdimar Halldórsson
Anna Margrét Halldórsdóttir
Steinar Ingimar Halldórsson
og barnabarnabörn.

Ástkær vinur minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir og afi,

PÁLL ÞORSTEINN JÓHANNSSON

GUNNAR PÉTUR SIGURÐSSON

mjólkurfræðingur,
Suðurbraut 2, Hafnarfirði,

lést á Líknardeild Landspítala miðvikudaginn
31. október. Hann verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði miðvikudaginn
14. nóvember kl. 13.00.
Gréta Húnfjörð Sigurðardóttir
Rut María Pálsdóttir
Sigurður Kristinn Pálsson
Jóhann Ásgrímur Pálsson
tengdabörn og barnabörn.

vélstjóri,

lést á heimili sínu að Norðurbrún 1
í Reykjavík hinn 25. október.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 7. nóvember kl. 13.00.
Herdís Gunnarsdóttir
Matthías Guðmundsson
Davíð Guðmundsson
Markús Guðmundsson

Guðmundur Örn Guðjónsson

KRISTINN GUNNARSSON
hæstaréttarlögmaður,
Ásenda 3, Reykjavík,

sem lést 22. október á Hjúkrunarheimilinu
Sóltúni, verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju þriðjudaginn
6. nóvember kl. 13.00.
Bryndís Jóhannsdóttir
Þórunn Kristinsdóttir
Garðar J. Guðmundarson
Þórdís Kristinsdóttir
Ásgeir Magnússon
Gunnar Kristinsson
Claudia Piccenoni Kristinsson
Jóhann Kristinsson
Sólveig Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

BRAGI STEINARSSON
saksóknari,
Löngulínu 10, Garðabæ,

andaðist miðvikudaginn 31. október.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík
þriðjudaginn 6. nóvember kl. 15.00.
Ríkey Ríkarðsdóttir
Eiríkur Bragason
Björk Bragadóttir
Steinarr Bragason

Guðbjörg Jóna Jónsdóttir
Kolbeinn Arinbjarnarson
Kristín Thoroddsen
og barnabörn.

Þökkum öllum þeim er sýndu okkur
samúð og hlýhug vegna andláts ástkærs
eiginmanns, pabba, tengdapabba og afa,

SVAVARS BJARNASONAR
tæknifræðings.
Brynja Bærings Halldórsdóttir
Halldór Guðfinnur Svavarsson
Ásta Svavarsdóttir
Árný Anna Svavarsdóttir
Helgi Páll Svavarsson
og afabörn.

Tatiana Dimitrova
Þorsteinn Hauksson
Snæbjörn Freyr Valbergsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
við andlát og útför

INGIBJARGAR KRISTJÁNSDÓTTUR
Árskógum 4,
áður Reynimel 72.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Austurbæjar
á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ fyrir
sérstaklega góða aðhlynningu og fallega
minningarstund.
Arnar Birgisson
Birgir Hrafnsson
Finnur Lárusson
Hafliði Kristján Lárusson
Katrín María Birgisdóttir
og barnabörn.

Sigrún Þorsteinsdóttir
Oddný Indíana Jónsdóttir
Merrilyn Lárusson
Catherine Alaguiry
Jóhann Birkir Guðmundsson

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Alúðarþakkir til allra sem auðsýndu okkur
samúð og vináttu við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

HULDU ÁSGEIRSDÓTTUR

ÖNNU KRISTINSDÓTTUR

frá Bíldudal,
síðast til heimilis að Hrafnistu í Reykjavík.

Borgarbraut 65a, Borgarnesi,
áður Fífusundi, Hvanneyri.

Sérstakar þakkir færum við séra Svanhildi
Blöndal og starfsfólki Hrafnistu í Reykjavík.
Eyjólfur Axelsson
Sólveig Gunnarsdóttir
Sigríður Axelsdóttir
Grímhildur Hlöðversdóttir
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ingimar Einarsson
Guðrún Ingimarsdóttir
Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir
Ingibjörg Eydís Ingimarsdóttir Pétur Magnússon
Kristín Erla Ingimarsdóttir
Styrmir Þorsteinsson
og ömmubörn.

Twiggy

170.000 kr.
Verð áður 244.000 kr.

Junior

Sera

Equilibre

5.000 kr.

78.800 kr.

118.300 kr.

Verð áður 7.900 kr.

Verð áður 125.000 kr.

Verð áður 163.100 kr.

Cable Box

Cable clip

Ziggy

3.000 kr.

1.000 kr.

9.000 kr.

Verð áður 4.800 kr.

Verð áður 2.400 kr.

Verð áður 16.800 kr.

Ilde Max

Cable Nest

Lux W1

187.800 kr.

3.000 kr.

7.990 kr.

Verð áður 388.800 kr.

Verð áður 4.800 kr.

Verð áður 11.500 kr.

Eyeleds

2.500 kr.
Verð áður 5.000 kr.

Láttu drauminn rætast!
Til að rýma fyrir nýjum og glæsilegum
vörum bjóðum við úrval ljósa og fylgihluta
á frábæru verði í nokkra daga.
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HÚSGAGNAHÖLLIN – fyrir lifandi heimili

SÓFAR

12 MÁNAÐA
VAXTALAUS
LÁN

NÚNA

30.000
KR. AFSLÁTTUR

NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR



TUNGUSÓFI

219.990
VERÐ FRÁ: 249.990

UMBRIA
MBRIA 2 sæta
sæt sóﬁ. B:180 D:87 H:80 cm. 3
sæta:
t B:250
B 250 D
D:88
88 H
H:78
78 cm. Tungusóﬁ:
T
sóﬁ: B:250 D:87
H: 80 T: 163 cm. Einnig til tungusófi
gusófi XL
XL. Þrír litir.

TVEGGJA
TV
J SÆTA B:180 CM

ÞRIGGJA
Þ
J SÆTA B: 220 CM
M

VERÐ FRÁ: 169.990

VERÐ FRÁ: 189.990

149.990 169.990

ÖRUGGT OG UMHVERFISVÆNT.
Real Flame arinn-eldsneyti
ldsneyti í d
dós. Real
Flame gelið er snarkandi og róand
róandi á
köldum haustdögum.
dögum. Logar í þrjár
klukkustundir.

SÖ
ÖDAHL
HL KORK
DISKAMOTTUR
D
KA
2
29x44
9x44 cm.

1.690

ÁPRENTAÐUR KORKUR

SÖDAHL
SÖDA
AKRÍL-DÚKAR
KRÍL-DÚ
Br. 140 cm.
m Me
Metravara.
Má þvo í þvottavél.
ttav
Jólasendingin komin
om
Mikið úrval.

NÝTT

12.990

790

5.990

100% BÓMULL

KASSI 24 DÓSIR 15% AFSLÁTTUR KR. 16.116,-

LENE
eldhúsborð
L 120 B 76 H 73 cm.

25.425
VERÐ: 33.900

METRAVERÐ

SÖDAHL RÚMFATASETT
TASE
Með rennilás. Alls konar litir og öðruvísi mu
munstur.

25%
AFSLÁTTUR

BELINA borðstofuborð
stækkanlegt með 2 stækkunum
L 170/270 B 100 H 74 cm.

82.425
VERÐ: 109.900

H Ú S G A G N A H Ö L L I N  Ǧ   Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ        Ã   Ǧ   Ã    Ƞ Ƞ ȣ  Ȝ Ȝ ț ț  O P I Ð

CLIPPER skrifborð með skúffu
Litur: Svart og hvítt
L 120 D 60 H 75 cm.

35.910

10%
AFSLÁTTUR

VERÐ: 39.990

          Ȝ ț ǂ Ȝ ȣ ƽ         ǀ  Ȝ Ȝ ǂ Ȝ Ȣ          ǀ  Ȝ Ȟ ǂ Ȝ ȡ

OPIÐ
ALLA
HELGINA!


NÚNA

20.000
KR. AFSLÁTTUR

20%

HELGAR

TILBOÐ!

AFSLÁTTUR



TVEGGJA SÆTA
CLEVELAND 2ja B 179 D 86 H 81 cm.
og 3ja sæta B 208 D 86 H 81 cm.
Litur: Grátt slitsterkt áklæði. Krómlappir.
ir.

ÞRIGGJA SÆTA
ÞRIG

74.900 84.900
VERÐ: 94.900

VERÐ: 104.900

30.000
KR. AFSLÁTTUR

4.990



HELGAR

VERÐ FRÁ

TILBOÐ!

AÐEINS Í



HÖLLINNI

49.990
VERÐ: 79.990

BIONDI stóll með snúningi.
núningi.
74 x 82 x H 78,5 cm.
Liturr: Dökk-grár

20%
15.990

19.190

HOT barstóll,
krómlappir.
LLitir:
Lit
ir:
r svart og hvítt.

DALLAS barstóll,
krómlappir. Litir:
svart
sv
sva
v og hvítt.

VERÐ: 23.990

15.990

VALERIE
borðstofustóll,
krómlappir.
Litu
itur: Svart.

25%
AFSLÁTTUR
AF VALERIE

11.990

AFSLÁTTUR

VERÐ: 19.990

VERÐ: 299.990

BEST
SELLER
2012!

NÚNA

SÖDAHL
DÚNFYLLTIR PÚÐAR
Margar stærðir og mikill
ikill
fjöldi munstra og mynda.
ynd
Verið má þvo í þvottavél.
tta .

239.900

OREG
EGON hornsóﬁ með tungu. B 310 D 240 H 88 cm. (hægt
hægt að fá með
tungu hægra og vinstra megin). Litur: svart slitsterkt áklæði. Krómlapp
Krómlappir.
FLOTTUR
TTUR SÓFI
SÓ Í BAK OG FYRIR

FULLT VERÐ: 15.990

AF ELDHÚS- &
BARSTÓLUM

VERÐ: 19.990

PLUMP
barstóll,
krómlappir.
Litur:
ur: svart.

ANDREW
borð
orðstofust
ðstofustóll.
Svart,, br
brúnt og
hví leður.
hvítt
ur.
r

0% VEXTIR ǂ

15.990
FULLT VERÐ: 19.990

ïÛýĄ¡¡ĄȜȝ¡Ą
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krossgáta
6

3

7

9

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

LÁRÉTT
2. bikkja, 6. í röð, 8. púka, 9. umrót,
11. frá, 12. þvílíkt, 14. kvk. nafn, 16.
skóli, 17. tunnu, 18. hætta, 20. stöðug
hreyfing, 21. faðmlag.

19

20

Í stærri kjól fyrir jól?
N

ú nálgast jólin og fólk byrjað að huga að
BAKÞANKAR
því að finna til uppáhaldssmákökuuppTinnu Rósar
skriftirnar sínar, kafa eftir jólaskrautinu
Steinsdóttur og velja jólagjafir handa nánustu vinum og

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti, 3. slá, 4. eilífð, 5.
útdeildi, 7. líkamlegt afl, 10. sigti, 13.
knæpa, 15. eyðimörk, 16. dá, 19.
nudd.
LAUSN

aðstandendum.

EINHVERRA hluta vegna hefur það blandast í jólaundirbúninginn hjá sumum að
koma sér „í kjólinn fyrir jólin“. Það hef ég
aldrei skilið. Eru jólin ekki einmitt annáluð fitunarhátíð? Til hvers að hamast við að
koma sér í kjólinn fyrir jólin til þess eins
að passa ekki í hann eftir jólin? Er þá ekki
bara betra að fara í megrun í janúar?

LÓÐRÉTT: 1. háls, 3. rá, 4. óratími, 5.
gaf, 7. bolmagn, 10. sía, 13. krá, 15.
auðn, 16. mók, 19. nú

2

1

LÁRÉTT: 2. dróg, 6. áb, 8. ára, 9. los,
11. af, 12. slíkt, 14. maría, 16. ma, 17.
ámu, 18. ógn, 20. ið, 21. knús.

21

EF FRÁ er talinn boðskapurinn um Jesú og
gæðastundir með fjölskyldunni er maturinn uppáhaldsatriðið mitt við jólahátíðina.
Ég bjó til að mynda í Austurríki ein jólin
og fékk pylsusúpu í matinn á aðfangadagskvöld. Það þótti mér ekki skemmtilegt.

^ŝŐƵƌũſŶD͘ŐŝůƐƐŽŶ

^ƉƌĞŶŐŝ
ƐĂŶĚƵƌ

FYRIR þá sem er mjög umhugað um línurnar er ég þó með nokkur góð ráð til
að geta leyft sér hluti yfir hátíðarnar (og reyndar alltaf) án þess þó að
missa allt niðrum sig.
1. Borðaðu standandi. Þannig sest fitan
á ökklana en ekki rassinn og það er
öllum sama þó þú sért með svera ökkla.
2. Borðaðu nóg af ís. Líkaminn eyðir
svo mikilli orku í að hita sig upp á
móti kuldanum að þú grennist.

^ƵŶŶƵĚĂŐƐŵŽƌŐŶĂŬů͘ϭϬʹϭϮ
^ƚĞŝŶŐƌşŵƵƌ:͘^ŝŐĨƷƐƐŽŶƐŝƚƵƌĨǇƌŝƌ
ƐǀƂƌƵŵŬů͘ϭϬĄƐƵŶŶƵĚĂŐƐŵŽƌŐƵŶ

3. Það tekur tólf mínútur fyrir líkamann að átta
sig á því að hann sé saddur. Fáðu þér því bita á
tólf mínútna fresti.
4. Allt sem er borðað í veislum er ekki fitandi svo
nýttu þér þau tilfelli vel. (Það sama á reyndar við
um það sem er borðað í útlöndum, svona upp á
seinni tíma.)

FYRIR þá sem hafa verið að huga að leiðum til að borða eins mikið og þeir geta yfir
hátíðarnar er ég líka með nokkur gullin
ráð.
1. Stattu upp þegar þú ert orðin of södd/saddur.
Þá dettur maturinn niður og þú getur borðað
meira.
2. Borðaðu ís þegar þú ert orðin of södd/saddur
– já, aftur. Kuldinn í ísnum gerir það nefnilega
líka að verkum að meltingin vinnur hraðar og þú
getur þar af leiðandi borðað meira.
3. Borðaðu hratt og innbyrtu sem mest á fyrstu
tólf mínútunum, áður en líkaminn áttar sig á að
hann sé saddur.

ÞAÐ eru 11 aðrir mánuðir í árinu þar
sem hægt er að hafa áhyggjur af línunum.
Gefum okkur frí í einn mánuð á ári (eða
tvo ef þið eruð byrjuð að baka smákökur
eins og ég). Ég ætla í það minnsta að gera
vel við mig í mat og drykk þessi jólin, eins
og reyndar flest önnur. Ég kaupi mér þá
bara stærri kjól!

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Gott að
Frábærlega!
heyra!
Búinn
Hvenær
að prufa
rafmagnið og get ég náð
allt lítur vel út! í hann?

Sæll
Rútur,
hvernig
gengur
með
bílinn
minn?

Rútur frá
Bílastöðinni hér!

Jahh...
eftir tvo,
þrjá daga
kannski!

Nú?
Svona
langan
tíma?

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég veit ekki
með þig...
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Ég verð að ná að
keyra hann heim
aftur!

...en þegar Palli fer í menntaskóla held ég að ég muni
ekki þjást af miklum
einmanaleika.

Er klukkan
virkilega bara
18.00?

SJÓNVARP

UMDEILDIR
PISTLAR

■ Handan við hornið

AÐALFUNDUR
STRIPLINGAFÉLAGSINS

■ Barnalán

Umfjöllunarefni kvöldsins
er hvar í
við eigum
að geyma veskin okkar
og lyklana.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Solla, ertu
tilbúin?
Næstum
því!

- oft á dag

Eftir Tony Lopes

Eða
næstum því
næstum því.

30%

40%

A F S LafÁleTguT veU rðRi

A F SphLafÁleTguT veU rðRi

af up ph

North Rockk

Adidas

Nike

Dömu jógabuxur

Dömu íþróttabuxur

Dömu íþróttabuxur

Champion

Champion

Upphaflegt verð: 10.990

Upphaflegt verð: 9.990

Herra íþróttabuxur

Herra íþróttabuxur

Outlet verð: 7.695

Outlet verð: 5.995

Outlet verð: 2.995

Outlet verð: 2.995

Outlet verð: 4.995

5%

35%

5%

A F S L ÁleTgugT veU rðRi

45%

A F S L ÁleTgTu veU rðRi

A F S L ÁleegT Tu veU rðRi

af up ph af

af up ph af

A F SphLafÁleegT Tu veU rðRi

af up ph af

af up

Quik silver

Nike

Quik Silver

Nike

Champion

Herrabolur

Herrabolur

Herrabolur

Herrabolur

Herrabolur

Upphaflegt verð: 5.990

Upphaflegt verð: 4.990

Upphaflegt verð: 6.990

Upphaflegt verð: 5.490

Outlet verð: 3.995

Outlet verð: 3.595

Outlet verð: 4.595

Outlet verð: 2.995

30%

%

45%

A F S LafÁleTguT veU rðRi

%

af upppp ha

af up ph

Outlet verð: 2.995

A F S LafÁleTguTu veU rðRi

A F S L ÁfleTgguT veU rðRi

A F S LaÁfleTguT veU rðRi

af up ph

Ráðandi - auglýsingastofa ehf

af up

af up ph

Reebok

Adidas

Casall

Roxy

Champion

Dömubolur

Dömubolur

Dömupeysa, rennd

Dömubolur

Dömubolur

Upphaflegt verð: 9.990

Upphaflegt verð: 8.990

Upphaflegt verð: 15.990

Upphaflegt verð: 4.990

Outlet verð: 6.995

Outlet verð: 4.995

Outlet verð: 10.495

Outlet verð: 2.995

Outlet verð: 2.500

... ÞÚ FÆRÐ ÍÞRÓTTASKÓNA LÍKA Í KORPUOUTLET!

STÆRSTA OUTLET LANDSINS MEÐ ÍÞRÓTTAVÖRUR!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400
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menning@frettabladid.is
TÍU ÁR Eftir að Sólar saga kom út fyrir
tíu árum var Sigurbjörg harðákveðin í
að skrifa aldrei aftur skáldsögu. Hún
segist vera sama sinnis núna en verði
áreiðanlega búin að gleyma því áður
en langt um líður.

Dagur myndlistar
Myndlistarmenn SÍM bjóða landsmenn velkomna á
vinnustofur sínar um land allt

í dag laugardaginn 3. nóvember kl. 14:00-17:00 í
Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarﬁrði, Mosfellsbæ, Keﬂavík,
Seltjarnarnesi, Eyjafjarðarsveit, Hveragerði,
Stöðvarﬁrði, Seyðisﬁrði, Egilstöðum, Akureyri, Ísaﬁrði.
Sjá kort og nánari upplýsingar á www.dagurmyndlistar.is

Þau voru ljós á leiðum okkar
Tónlistardagskrá við kertaljós
í minningu ástvina
VXQQXGDJLQQQyYHPEHUt)RVVYRJVNLUNMX
.O


(JLOOÐODIVVRQV|QJXU
+XJYHNMD*XéU~QÈUQDGyWWLUIUi1ëUULG|JXQ

.O 0DUWD*XêU~Q+DOOGyUVGyWWLU

V|QJXUgUQ0DJQ~VVRQRUJHO

+XJYHNMDVU*XéU~Q.DUOV+HOJXGyWWLU

.O )pODJDU~U)tOKDUPyQtX

XQGLUVWMyUQ0DJQ~VDU5DJQDUVVRQDU

+XJYHNMDVU,UPD6M|IQÏVNDUVGyWWLU
.O 0DWWKtDV6WHIiQVVRQÀêOXOHLNDUL-yQDVíyULURUJHO

Aðgangur er ókeypis og fólki frjálst að koma og fara að vild.
Friðarkerti Hjálparstarfs kirkjunnar eru til sölu við Fossvogskirkju.
Kópavogskirkjugarður, Hólavallagarður og Gufuneskirkjugarður eru opnir að venju.

Reykjavíkurprófastsdæmi og
Kirkjugarðar prófastsdæmanna

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hvað gerist ef líkaminn
er tekinn úr jöfnunni?
Sigurbjörg Þrastardóttir
ljóðskáld hefur sent frá
sér skáldsöguna Stekk. Þar
glímir ung kona, Alexandra
Flask, við ómótstæðilega
löngun til að stökkva fram
af svölum íbúðar sinnar í
Barcelona. Hvernig dettur skáldum slíkt söguefni í
hug?
Aðalpersónan, Alexandra, segir
sögu sína í fyrstu persónu í bókinni
þannig að við sjáum hlutina einungis með hennar augum. Hvernig kona
er hún utan frá séð? „Hún er dálítið sérstök og hefur sínar eigin hugmyndir um lífið. Er hálf rótlaus en
samt er ekki hægt að segja að hún
sé beinlínis að leita að sínum stað í
tilverunni. Hún er ekki mjög skipulögð og lætur bara ráðast hvað hún
gerir þann daginn, er dálítið hvatvís. Kannski á hún svolítið bágt, en
mér finnst hún mjög skemmtileg.
Viðhorf hennar eru hressileg og
öðruvísi.“

Laugardagur til lista
Arion banki býður upp á fyrirlestur Markúsar
Þórs Andréssonar, um myndlistarmanninn
Helga Þórsson. Fyrirlesturinn er haldinn í
ráðstefnusal Arion banka, Borgartúni 19 í dag,
laugardag kl. 13.30.
Jafnframt verður opnuð sýning á verkum Helga
í Borgartúni 19.
Allir velkomnir - Arion banki.

Að refsa sér sjálfur
Þessi árátta hennar að skemma líkamann, um hvað snýst hún?
„Sú árátta snýst auðvitað um
ýmislegt hjá fólki. En þetta er bara
saga Alexöndru og fjallar um það
hvernig hún hefur hagað sínu lífi.
Hún er ekkert sérlega ánægð með
ýmislegt úr foríðinni. Það snýst
ekki um það að henni hafi verið
gerður einhver miski heldur hefur
hún sjálf ekki verið til fyrirmyndar og vill refsa sér fyrir það. Það
er held ég frekar óalgengt að fólk
taki af skarið með það, sérstaklega þar sem ekki er um bein lögbrot að ræða heldur siðferðissyndir
sem fólk burðast oft með á samviskunni út lífið. Alexandra vill losna
við sektarbyrðina með því að refsa
líkamanum en það er algjörlega
bundið hennar viðhorfum og hennar sögu. Svo má auðvitað lesa þetta
á öðru plani ef fólk vill og horfa
þá til áherslunnar sem er á líkamann í okkar samfélagi. Hvað hann

er dáður og dýrkaður, hversu mikil
áhersla er lögð á að allir séu eins og
líti vel út og allt íþróttaafrekaæðið.
Það er svo óskaplega margt í samfélaginu sem snýst í kringum líkamann. En það eru ekkert allir sem
hafa líkama sem hægt er að móta og
þjálfa og gera alla þessa hluti við.
Sumir fæðast með líkamann laskaðan, sumir lenda í slysum og það er
ýmislegt sem getur komið í veg fyrir
þessa líkamsræktun. Það má heldur alls ekki gera líkamanum eitthvað slæmt, maður á alltaf að passa
það að gera honum gott. Maður á að
fara í megrun, í lýtaaðgerðir, út að
hlaupa, maður á að gera svo margt
fyrir líkamann. Alexandra hins
vegar íhugar að stökkva fram af
svölum, ekki til að farga sér, heldur til að dæma líkamann úr leik. Að
einhverju leyti er þessi frásögn leið
til að velta því fyrir sér hvað gerist
ef líkaminn dettur út úr jöfnunni.“

Ekki hluti af erótísku bylgjunni
Það er töluvert um erótískar lýsingar í bókinni, ertu kominn inn á erótísku bylgjuna?
„Nei, guð minn góður, ég hafði
nú ekki einu sinni áttað mig á þeim
tengslum. Það er hins vegar eiginlega óhjákvæmilegt þegar maður
fjallar um líkamann að erótíkin
blandist inn í. Þessi bók fjallar um
fólk með líkama og hvernig það
reynir að losna við ofurvald hans.
Ég er þarna til dæmis að skrifa um
platónskt samband sem gengur út
á það að afneita hvötum líkamans,
og hins vegar hvernig fólk stendur í líkamlegum samskiptum við
aðra án þess að vera heilt í því. Er
að skoða hvað maður upplifir. Það
þarf nefnilega ekkert að vera hefðbundið kynlíf sem fólki finnst eftirminnilegast heldur alls konar aðrir
hlutir, bæði líkamlegir og andlegir.
Og það var ekki þannig að ég sæi 50
gráa skugga auglýsta og ákvæði að
skrifa kynlífslýsingar inn í söguna.“
Hin góða alþjóðavæðing
Sögusvið síðustu skáldsögu þinnar,
Sólar sögu, var Bologna og í Stekk er
sögusviðið Barcelona. Hvers vegna
velurðu að skrifa um útlönd?

„Ég veit það eiginlega ekki. Hef
reyndar verið mikið í útlöndum
bara ein á ferð og labbandi. Ég
held að þannig upplifi maður einhvern veginn allt. Enginn talar við
mann, enginn truflar mann, maður
bara tekur inn allt í umhverfinu og
meltir það. Einhvern veginn hefur
viljað þannig til að þessar upplifanir hafa orðið að sögum, já og auðvitað ljóðum líka. Í Bologna var
það reyndar borgin sjálf sem var
meginstefið í sögunni en í þessari
bók er fókusinn meira á fólkið og
aðstæður þess.“
Það hefur verið tilhneiging í
íslenskum skáldsögum undanfarin ár að sögusviðið sé erlendis.
Kanntu skýringu á því?
„Ég held að það skapist bara af
auknum ferðalögum og sjálfstæði
fólks. Bæði fjárhagslegu sjálfstæði, sem reyndar hefur svo aftur
skroppið saman undanfarið, en líka
með auknu framboði af lággjaldaflugferðum, þannig að Íslendingar
hafa verið mikið á ferð og flugi og
dvelja gjarnan svo lengi á hverjum
stað að það skapast grundvöllur til
að skrifa eitthvað um hann af viti.
Þetta er hin góða alþjóðavæðing.“
Hefur þú búið í Barcelona?
„Ja, ég fluttist ekki búferlum
þangað beinlínis, en ég hef verið
þar mánuðum saman oftar en einu
sinni sem gestur. Hef eignast þar
mjög góða vini og finnst Katalónar
yfirhöfuð frábært fólk.“

Skáldsögur eru vesen
Það eru tíu ár síðan hin skáldsagan þín, Sólar saga, kom út. Verður
jafnlöng bið eftir næstu skáldsögu?
„Eftir að Sólar saga kom út var
ég harðákveðin í að skrifa aldrei
aðra skáldsögu. Og er það eiginlega
núna líka. Þetta er svo mikið vesen.
Miðað við ljóðin er þetta svo mikið
að hafa yfirsýn yfir. Kannski venst
þetta samt og mér finnst ég reyndar hafa lært mikið af þessari vinnu.
Og þó ég segi núna „aldrei aftur“
verð ég örugglega búin að gleyma
því í febrúar. Ég á aðra hálfkláraða skáldsögu sem verður bara að
koma í ljós hvort ég hef kjark til
þess að klára.“ fridrikab@frettabladid.is
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KLAUSTRIÐ Á SKRIÐU
Bækur ★★★★★
Sagan af klaustrinu á Skriðu
Steinunn Kristjánsdóttir
Sögufélag

Sölusýning
Louisa Matthíasdóttir
Vatnslitamyndir • Olíumálverk
Studio Stafn, Ingólfsstræti 6,
Sími 552 4700
Opið 12-16 laugardag og sunnudag,
virka daga 12-17
Fjöldi annarra úrvalsverka á

studiostafn.is
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

ÚTVARP

LÍFIÐ

MAGNAÐAR RITDEILUR

SJÓNVARP

- oft á dag

Eftir áratug fornleifarannsókna
á Skriðuklaustri í Fljótsdal liggur óhemjumagn af efni og niðurstöðum eftir hóp fræðimanna. Í
Klausturtúninu sjálfu má sjá veggi
klaustursins sem þar fannst, á söfnum hafa forverðir tekið við munum
og beinum og í útgefnum skýrslum
og greinum geta sérfróðir og þeir
sem hafa sérstakan áhuga á efninu
og þekkingu til að tileinka sér skrif
sérfræðinga kynnt sér niðurstöðurnar í smáatriðum. Rannsókninni
er lokið og flestir fræðimenn hefðu
numið staðar þar og snúið sér að
öðru. En Steinunn Kristjánsdóttir, stjórnandi rannsóknarinnar, lét
ekki þar við sitja – sem betur fer.
Bók Steinunnar um klaustrið
á Skriðu er skrifuð fyrir alla þá
sem ekki hafa tök á að kynna sér
skýrslur og greinar sérfræðinga.
Hún rekur sögu verkefnisins og
helstu niðurstöður þess í læsilegri
frásögn og setur hana í samhengi
við bæði Íslandssöguna og sögu
klausturlífs í Evrópu. Frásögnin
er persónuleg, Steinunn segir frá í
fyrstu persónu og fær þannig tækifæri til að velta fyrir sér ýmsum
álitamálum og spurningum sem
engin örugg svör hafa fundist við
jafnframt því sem hún miðlar niðurstöðum rannsóknarinnar. Hún
segir líka frá uppgreftrinum sjálfum, samskiptum vísindamanna og
aðstoðarmanna þeirra og ýmsu sem
kemur upp í löngu og ströngu verkefni.

STEINUNN KRISTJÁNSDÓTTIR Klaustursaga Steinunnar veitir nýja sýn á Íslandssöguna

á margvíslegan hátt, að mati gagnrýnanda.

Hinn persónulegi blær nær ekki
bara til frásagnarinnar af striti
fornleifafræðinga í nútímanum
heldur litar hann líka myndina sem
við fáum af klaustrinu og sögu þess.
Steinunn stendur með „sínu fólki“ í
klaustrinu. Þessa má meðal annars
sjá merki í þeim köflum sem fjalla
um Íslandssögu almennt og siðbreytinguna, samúð Steinunnar er
augljóslega með kaþólskum í þeirri
rimmu. Á stundum fer hún í fullmikla vörn fyrir klausturhaldara
og aðra kaþólska embættismenn og
skýrir t.d. sögur um ágirnd og óbilgirni þeirra með því að lúterskir
seinni tíma menn hafi lagt þeim allt
út á versta veg. Það má líka finna
að því að Íslandssögukaflarnir og
þeir hlutar bókarinnar sem fjalla
um önnur klaustur eru stundum í
lengsta og almennasta lagi.
En þetta eru smávægilegar

athugasemdir. Sagan af klaustrinu
á Skriðu er merkileg bók sem bæði
skemmtir og fræðir. Hún veitir lesandanum nýja sýn á Íslandssöguna á margvíslegan hátt. Bæði hús
klaustursins á Skriðu og ekki síður
beinagrindur þeirra sem hvíldu
í kirkjugarðinum segja merkilega sögu af umfangsmikilli starfsemi klaustursins á sínum tíma.
Bækur eins og Sagan af klaustrinu
á Skriðu, þar sem fræðimaður segir
frá rannsóknum sínum á aðgengilegan hátt, skýrir og setur í samhengi, eru geysilega mikilvægar og
það er ástæða til að hrósa Steinunni
og öllum þeim sem hafa komið að
verkefninu fyrir útkomuna.
Jón Yngvi Jóhannsson

Niðurstaða: Fróðleg og persónuleg
frásögn af merkum fornleifarannsóknum sem varpa nýju ljósi á söguna.

Sætar franskar
frá McCain

VÍKINGUR HEIÐAR Spjallar um Keisarakonsertinn sem hann ætlar að flytja með
Sinfóníuhljómsveit Íslands í næstu viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Víkingur Heiðar ræðir
Keisarakonsertinn

Sætu kartöﬂurnar frá
rá M
McCain
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skellir
ofninn og áður en þú veist af ertu komin(n) með
girnilegt og gómsætt meðlæti. Prófaðu núna!

Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari ræðir Keisarakonsertinn
eftir Beethoven á kynningu sem
Vinafélag Sinfóníuhljómsveitar
Íslands efnir til í Hörpu á sunnudagskvöld. Keisarakonsertinn er
síðasti píanókonsertinn sem Beethoven samdi og af mörgum talinn
sá tignarlegasti, en Víkingur Heiðar leikur hann á tónleikum Sinfóníunnar í næstu viku. Hann lofar
afslappaðri stemningu í Hörpu á
sunnudag.
„Ég ætla að sitja við flygilinn
og spila og spjalla, bæði um konsertinn en ekki síður um hlutverk
einleikarans með hljómsveit. Ég
verð ekki með forskrifaðan fyrirlestur heldur leik þetta meira af

fingrum fram, en ég er með fullt
af hugmyndum um hvernig maður
miðlar svona vangaveltum til fólks
í tengslum við sjónvarpsþætti um
klassíska tónlist sem ég hef verið
að vinna fyrir RÚV.“
Víkingur kveðst ekki síður
hafa gaman af því að ræða tónlist
og kynna hana en að leika hana.
„Þetta er svo skemmtilegt og
þakklátt form; fólk er yfirleitt svo
reiðubúið til að opna eyrun á nýjan
hátt. Það þarf oft merkilega fá orð
og tóndæmi til að fólk upplifi tónlistina á nýjan og sterkari hátt.“
Kynningardagskráin í Hörpu
á sunnudag hefst klukkan 20.
Aðgangur er ókeypis og öllum
opinn meðan húsrúm leyfir.
- bs
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Kolbrúnar Ingimarsdóttur opnar í Boganum, Gerðubergi. Verkin á sýningunni
eru af landslagi og fuglum.

Laugardagur 03. nóvember

➜ Kvikmyndir

➜ Sýningar

15.00 Breska heimildarmyndin Mansj-

11.00 Tvær sýningar opna í Hafnar-

borg. Sýningin Lauslega farið með
staðreyndir - sumt neglt og annað
saumað fast er sýning á textílverkum
eftir Þórunni Elísabetu Sveinsdóttur og
sýningin Hinumegin er sýning á verkum
eftir Þuríði Rós Sigurþórsdóttur.
14.00 Sýning Helgu Harðardóttur
opnar í Bókasafni Kópavogs.
15.00 Sýning á ljóðum Ísaks Harðarsonar, málverkum Jóns Stefánssonar og
hljóðverki Sigrúnar Jónsdóttur verður
opnuð í Listasafni ASÍ. Aðgangur er
ókeypis.
16.00 Poul R. Weile sýnir málverk,
teikningar og verk unnin með klippitækninni í SÍM salnum í Hafnarstræti.
Sýningin stendur aðeins yfir helgina.
17.00 Útgáfuhóf og opnun örsýningar
verður í Kaffihúsinu Álafossi. Fagnað
verður útgáfu sýningarskrárinnar Lýðveldið - eyrin, planið, fjaran.
19.00 Sýning á klippiverkum Pouls
R. Weile opnar á Forréttabarnum,
Nýlendugötu 14.
20.00 Klæðskera- og kjólasaumsnemar á fataiðnbraut í Handverks og Hönnunarskólanum, Tækniskólanum, halda
tískusýningu í Víkinni Sjóminjasafni
Reykjavíkur, Grandagerði 2. Sýningin
er á vegum Unglistar og í samstarfi við
Hitt-Húsið.

Hallgrímskirkju undir yfirskriftinni Lux
aeterna. Schola cantorum flytur tónlist
í tilefni Allraheilagramessu. Miðaverð er
kr. 3.000/2.500.
20.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur
tónleika í tónleikasalnum Tónbergi,
Akranesi. Gestasöngvari verður Kristjana Stefánsdóttir. Tónleikarnir eru í
tengslum við Vökudaga, menningar- og
listahátíð á Akranesi og eru haldnir í
tilefni af 70 ára afmæli Akraneskaupstaðar. Aðgangseyrir er kr. 2.900.

úría, sigur sem oft vill gleymast er sýnd
í MÍR, Hverfisgötu 105. Myndin er á
ensku og aðgangur er ókeypis.

➜ Dagskrá
14.00 Boðið verður upp á greiningu

➜ Leiðsögn

á gömlum gripum að kostnaðarlausu í
Þjóðminjasafni Íslands. Að þessu sinni
verður sérstök áhersla á silfurgripi.

➜ Leikrit
14.00 Möguleikhúsið kynnir tónleikinn Ástarsaga úr fjöllum í Gerðubergi.
Leikurinn er ætlaður fyrir börn og er
miðaverð kr. 2.200.
➜ Tónlist
14.00 Tónlistarhátíðin Iceland Airwa-

ves stendur nú yfir í Reykjavík. Nánari

dagskrá má skoða á http://icelandairwaves.is.
16.00 Andrea Jónsdóttir leikur lög af

hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da,
Frakkastíg 8. Aðgangur er ókeypis.
17.00 Kórtónleikar verða haldnir í

14.00 Sýningarstjórarnir Kristín G.
Guðnadóttir og Steinunn G. Helgadóttir
verða með leiðsögn um sýninguna
Átökin í lífi Ásmundar í Ásmundarsafni.
14.00 Boðið verður upp á barnaleiðsögn í umsjá Helgu Einarsdóttur í
Þjóðminjasafni Íslands. Leiðsögnin er
ætluð börnum á aldrinum 8-12 ára og
er ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

➜ Söfn
14.00 Smástundasafnið verður í

Bryggjusal Edinborgarhússins. Þema
safnsins að þessu sinni er Skemmtun.
Nánari upplýsingar á smastundasafnid.
wordpress.com.

➜ Umræður
10.30 Jóhannes Þór Skúlason sagn-

fræðingur og aðstoðarmaður Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar verður gestur
í opnu laugardagsspjalli Framsóknar
í Reykjavík að Hverfisgötu 33. Fjallað
verður um Svissneskt lýðræði og hvort
það henti okkur.

NÁM Í SNYRTIFRÆÐI
NÆSTA
TA ÖNN HEFST 26. NÓVEMBER.

➜ Opið Hús
14.00 Opið hús og kaffisala verður
haldin í Dagdvöl Sunnuhlíðar, Kópavogsbraut 1C. Sýning á munum vistmanna, kaffisala á vegum Soroptimistaklúbbs Kópavogs og margt fleira.

Beauty Academy er einkaskóli sem býður upp á
nám í snyrtifræði til sveinsprófs.
Nám í snyrtifræði er kjörið fyrir þá sem vilja
framtíðarstarf sem er bæði fjölbreytt og skapandi.

➜ Tónlist
14.00 Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves stendur nú yfir í Reykjavík. Nánari
dagskrá má skoða á http://icelandairwaves.is.
22.00 Rokksveit Jonna Ólafs ásamt
Gunna Óla úr Skítamóral skemmta á
veitingahúsinu Árhúsi, Hellu. Öll gullaldarlögin tekin með trukki og dívu.
22.00 Hljómsveitin Thin Jim heldur
útgáfutónleika á Græna Hattinum, Akureyri. Miðaverð í forsölu er kr. 2.000.
23.00 Sváfnir Sigurðarson og Tómas
Tómasson skemmta á Ob-La-Dí-ObLa-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr.
1.000.
➜ Fyrirlestrar
15.00 Félag áhugamanna um
heimspeki stendur fyrir fyrirlestri í
ReykjavíkurAkademíunni, Hringbraut
121, 4.hæð. Elmar Geir Unnsteinsson,
doktorsnemi í heimspeki við City
University of New York, heldur erindið
Meiningar og aikmeiningar: málspekin
eftir Wittgenstein og Grice.

Skólinn býður upp á fyrirmyndar aðstöðu og er vel
búin nýjustu tækjum til náms og kennslu.
Áhersla er lögð á fagmennsku og framsýni kennara
og er makrmið skólans að úskrifa framúrskarandi
nemendur.

Í SNYRTIFRÆÐI NÁMI ER MEÐAL ANNARS KENNT:

ANDLITSMEÐFERÐIR FÖRÐUN NUDD VAXMEÐFERÐIR LÍKAMSMEÐFERÐIR
A
FÓTSNYRTING HANDSNYRTING NAGLAÁSET
A
NING

Sunnudagur 04. nóvember
➜ Uppákomur

20.00 Vonarstrætisleikhúsið kyrjar
svokallaða rútubílasöngva í Iðnó. Felix
Bergsson leiðir sönginn og allir þátttakendur fá texta í hendurnar til að
syngja með.
➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir velkomnir.
19.00 Bridge tvímenningur er spilaður
í Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14. Allir
velkomnir.
➜ Sýningar
14.00 Upphaf, sýning á olíumálverkum

Námið tekur eitt ár og hentar öllum aldurshópum.

Nýnemar eru teknir inn í nóvember, mars og ágúst.

Kenndar eru alls 65 einingar á framhaldskólastigi.

Námið er lánshæft hjá LÍN

KYNNINGARKVÖ
K LD FIMMTUDAGSKVÖ
K LDIÐ 8. NÓVEMBER KL: 18:00

facebook.com/fashionacademyreykjavik

www.fashionacademy.is

Ármúla 21, 108 Reykjavík

Sími 571 51 51

245 KR.

259 KR.

HEIMA
HEIM
HE
H
IMA
A DÖÐLUR
DÖÐLU
ÖÐLUR
R
500 GR

259 KR.

205 KR.

EUROSHOPPER SYKUR 1 KG.

GK GÓÐKAUP SUÐUSÚKKULAÐI 300 GR

HEIMA
HEIM
HE
IMA
A

SMJÖRLÍKI

698 KR.

179 KR.

500 GR

500 GR

EXTRA VIRGIN
ÓLÍFUOLÍA
750 GR

598 KR.

279 KR.
HEIMA JARÐARBER Í HEILDÓS 820 GR.

498 KR.
HEIMA FERSKAR DÖÐLUR ( NÝ UPPSKERA ) 600 GR KASSI

198 KR.
279 KR.

298 KR.

MÖNDLUR

98 KR.

EUROSHOPPER HVEITI 1 KG.

500 GR

HEIMA

HEIMA

198 KR.

HEIMA
HE
E

FÍNT KÓKOSMJÖL
F
L

BÓNUS 2 STK. NÝBAKAÐIR
KLEINUHRINGIR
SÚKKULAÐI OG KARAMELLU

198 KR.
BÓNUS 4 STK. NÝBAKAÐAR
MJÚKAR KRINGLUR

BÓNUS BAYONNESKINKA

998 KR.KG.

FRÁ KJARNAFÆÐI
KOFAREYKTUR
ÚRBEINAÐUR
HANGIFRAMPARTUR

1798 KR. KG

1998 KR. KG

998 KR. KG
MANGÓKRYDDAÐ
LAMBA-PRIME

2998 KR.KG

FRÁ KJAR
KJARNAFÆÐI
J NAFÆÐI
1O STK 120 GR
FROSNIR
NAUTAHAMBORGARAR

1698 KR. KG

MANGÓKRYDDAÐ
LAMBA-FILLET

3998 KR.KG
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HTC Wildfire S

Fimmtudagur 1. nóvember

Símnotkun fylgir með 0 kr. Nova í Nova og Eitt verð í alla, áskrift og frelsi.

Fullt verð:

39.990 kr.

HÁTÍÐIN HELDUR ÁFRAM

Útsöluverð:

24.990 kr.

★★★★★
THEESatisfaction
Þýski barinn

Dansandi hæfileikakonur

LG Optimus One
Fullt verð:

29.990 kr.
Útsöluverð:

50n 0á mkárn.uði í

17.990 kr.

notku
ir öllum
6 mán . fylg um!
ím
s
útsölu

ÚTSALA
HJÁ NOVA!

★★★★★
Skálmöld
Harpa, Norðurljós

Hress víkingaópus
Þetta var í fyrsta sinn sem Skálmöld
spilaði á Airwaves-hátíðinni. Eftir
stuttan goðasöng spilaðan af
segulbandi gekk hljómsveitin á svið
tilbúin til að láta að sér kveða. Flest
lögin voru af nýju plötunni Börnum
Loka og eins og búast mátti við
var keyrslan mikil og víkingarokkið
þéttofið, með öruggri spilamennsku.
Alveg ágætis lög, þar á meðal
Gleipnir þar sem söngvari Sólstafa
var gestur. Best var þó lokalagið
Kvaðning af fyrstu plötunni. Sannkallaður víkingaópus, grípandi og
hress.
- fb

Lágmúla 9

í dag laugardag
frá kl. 11-16!
Ný og notuð tæki á miklum
afslætti. Við rýmum fyrir
nýjum vörum!

Þær Stasia Irons og Catherine HarrisWhite mynda rappdúóið THEESatisfaction. Þýski barinn var orðinn vel
stappaður þegar þær stigu á svið á
fimmtudagskvöldið. Og tónleikagestir
urðu ekki fyrir vonbrigðum. Þær hafa
allt með sér þessar stelpur: Tónlistin
er grúví og fersk nýsálartónlist sem
minnir bæði á Erykuh Badu og r&bsveitir eins og TLC, þær syngja mjög
vel og þær lífga upp á sviðsframkomuna með léttum og skemmtilega
útfærðum danssporum. THEESatisfaction hefur verið á hraðri uppleið
í tónlistarheiminum síðustu misseri.
Það verður gaman að sjá hvernig ferill
þeirra á eftir að þróast. Miðað við
frammistöðuna á Airwaves ætti framtíðin að vera björt.
- tj

Lomo Diana F+
Fullt verð:

Útsöluverð:

★★★★★
Jamie N Commons
Silfurberg í Hörpu

Blússyngjandi eðaltöffari
Ótvíræður sigurvegari Airwaves 2012 hingað til að mati undirritaðrar og verður
erfitt að toppa hann. Verandi sannur eðaltöffari mætti Jamie á svið með hatt og
sólgleraugu og axlarsítt hárið fékk að njóta sín. Með viskíkenndri röddu söng
hann nokkur af sínum bestu lögum sem segja má að séu eins konar bland af
Nick Cave og Tom Waits, með hæfilega litlum skammti af John Mayer.
Salurinn var þétt staðinn og kom það nokkrum sinnum fyrir að undirrituð
gleymdi bæði stund og stað og leið eins og hún væri sú eina á svæðinu, svo
vel náði hann áheyrendum á sitt band.
- trs

Gísli Pálmi
Þýski barinn

10.990 kr.
GDJXU

VWHLQL

Reif upp stemninguna

GÍSLI PÁLMI Flottur á sviði.

Það var búin að vera flott stemning á hipphopp kvöldinu á Þýska barnum þegar
Gísli Pálmi steig á svið. Hann hefur verið heitasti íslenski rapparinn að undanförnu og það var greinilegt á viðtökunum að aðdáendur GP höfðu fjölmennt.
Það varð allt vitlaust. Gísli er mjög flottur á sviði og ágætur rappari. Tónlistin
sem hann rappaði yfir á fimmtudagskvöldið var frekar einföld, en að sama
skapi áhrifarík. Það sem gerir Gísla Pálma svona vinsælan er sennilega fyrst og
fremst hvað hann er orkumikill og skemmtilegur. Það er mikill húmor í sviðstöktunum hjá honum og textunum, sem fjalla oft um hann sjálfan. Snemma á
tónleikunum byrjuðu tónleikagestir að hrópa „Úr að ofan!“ og GP varð auðvitað
við þeirri bón.
- tj

★★★★★

★★★★★

Shabazz Palaces
Þýski barinn

Samaris
Listasafnið

Snilldin skein ekki
í gegn

Krúttleg
notalegheit

Hipphoppdúettinn Shabazz Palaces frá
Seattle gerir framsækið rafhopp, alls
ólíkt djassaða og fönkaða hipphoppinu sem annar meðlimurinn gerði
á árum áður með bandinu Digable
Planets. Fyrsta breiðskífan, Black Up,
var ein allra besta plata síðasta árs,
en það gekk því miður ekki nógu
vel að skila þeim hljóðheimi upp á
sviðið og út í salinn á Þýska barnum.
Hljóðblöndunin var í rugli framan
af og stemningin eftir því. Þótt því
hafi verið bjargað sem bjargað varð
með öllu hressari síðari helmingi var
það í raun ekki fyrr en stöllurnar úr
THEESatisfaction mættu upp á svið í
blálokin sem aðrir en örfáir gallharðir
aðdáendur uppi við sviðið hættu að
skvaldra og fóru að veita því sem fram
- sh
fór almennilega athygli.

Það tók ekki langan tíma fyrir sal
Listasafnsins að fyllast þegar krúttsveitin Samaris steig á svið. Ljúfir
tónar sveitarinnar voru kærkomnir
fyrir veðurbarða tónleikagesti sem
létu sig hafa það að bíða í röð í
aftakaveðri. Tríóið, skipað þeim Jófríði
Ákadóttur, Þórði Kára Steinþórssyni
og Áslaugu Rún Magnúsdóttur, virtist
hálffeimið við þennan mannfjölda
enda sögðust þau aldrei hafa spilað
fyrir jafn marga áhorfendur áður.
Samaris tókst ágætlega vel til. Lágstemmd rödd Jófríðar við töfrandi
klarínettleik Áslaugar er einstaklega
notaleg blanda. Hápunktur tónleikanna kom í lokin þegar Samaris
tók sitt þekktasta lag, Góða tungl,
sem vakti lukku meðal áhorfenda.

afslátt
!
aukahlutum

hulstur, festingar fyrir
iPad hulstur, iPad töskur, iPhone
rgt ﬂeira.
farsíma í bíla og hjól og margt ma

SAMARIS Ljúfir tónar.

Nýr iPad
3G+WiFi 16 GB
Fullt verð:

124.990 kr.
Útsöluverð:

99.990 kr.
1 GB

í 1 mán.
fylgir!

ti
Setmæmrstistaður

sk

í heimi!

Verslun Lágmúla 9 | www.nova.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

★★★★★

14.990 kr.

50-ur9af0vö%
ldum

JAMIE N COMMONS Vakti mikla lukku með blússöng í Hörpu.

- áp
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NIKE, ADIDAS
STUTTERMABOLIR
KVENNA

LA GEAR V
HÁLSMÁLSBOLIR
H

1 FYRIR 2.990 KR

1 FYRIR 1.190 KR

MARGIR LITIR

2 FYRIR

2 FYRIR

4.390KR
ADIDAS MD 3S ÆFINGABUXUR
KVENNA

REEBOK ESS ÆFINGABUXUR
KVENNA

7.590 KR

5.990 KR

KARRIMOR PACE DUAL KVENNA

KARRIMOR X-T
X RAIL KVENNA

5.790 KR

9.590 KR

LA GEAR POLO BOLIR KVENNA

CAMPRI FLÍSPEYSA KVENNA

MARGIR LITIR

CRAZY
PRICE!

990 KR

1.790 KR

SPORTS DIRECT Á ÍSLANDI - SMÁRATORGI 1 - KÓPAVOGI
WWW.FACEBOOK.COM/SPORTSDIRECTISLAND

1.790KR
NIKE TIGHT POLY CAPRI
STUTTA
T R KVENNA

NIKE TIGHT ÆFINGABUXUR
KVENNA

7.590KR
EVERLAST JOG II KVENNA

5.590 KR

10%

9.590 KR
USA PRO TONE GY
G M ÆFINGASKÓR

MARGIR LITIR

6.990 KR

632576',5(&7&20
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AFSLÁTTUR
UM HELGINA
GEGN FRAMVÍSUN ÞESSA MIÐA

Nafn:

Tölvupóstur:

Skilmálar
1) Þessi afsláttarmiði veitir handhafa þess 10% afslátt vörum keyptum í Sportsdirect.com Smáratorgi. 2) Gildir til
04/11/2012. 3) Einungis einn viðskiptavinur getur notað miðann í eitt skipti. 4) Ekki er hægt að breyta afslættinum
á nokkurn hátt. 5) Afsláttarmiðinn gildir ekki með öðrum tilboðum eða afslætti. 6) Afsláttarmiðinn gildir ekki
þegar verslað er á vefsíðu Sportsdirect.com 7) Verslunarstjóri hefur fullan rétt á því að hafna afsláttarmiðanum.
8) Afsláttarmiðinn gildir ekki þegar verslaðar eru fótboltatreyjur eða annar merktur fótboltavarningur.

$)6/È7785
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★★★★★
The Heavy Experience
Harpa, Norðurljós

Saxó í stað söngs
Strákarnir í The Heavy Experience stigu á svið tíu mínútum
á eftir áætlun en bættu fyrir það með góðri spilamennsku.
Hljómsveitin, sem gaf nýlega út sína fyrstu breiðskífu,
er óvenjuleg að því leyti að í staðinn fyrir söngvara er
saxófónleikari fremstur á sviðinu og nýtur hann aðstoðar
tveggja gítarleikara, bassaleikara og trommara. Þessi
uppstilling gengur fullkomlega upp. Fyrsta lagið var tólf
mínútna langur djassrokkbræðingur sem magnaðist eftir
því sem á leið. Aðeins var pláss fyrir tvö lög til viðbótar,
sem voru í svipuðum síðrokkstíl og bæði góð. Þetta er
flott hljómsveit sem verður enn betri þegar krafturinn er
leystur úr læðingi.

OF MONSTERS AND MEN Öryggið uppmálað.

FRÉTTABLAÐIÐ/KLARA

★★★★★
Of Monsters and Men
Silfurberg í Hörpu

- fb

Einlægni og auðmýkt

★★★★★
Lára Rúnars
Silfurberg í Hörpu

★★★★★

Krakkarnir hófu kvöldið með hvelli, í orðsins fyllstu
merkingu, því silfurlituðum partísprengjum var skotið yfir
smekkfullan salinn í fyrsta laginu. Slíkt hið sama gerðist
svo í því síðasta. Gróft áætlað voru 1.000 manns saman
komnir í Silfurberginu meðan krakkarnir spiluðu, en miklar
raðir voru fyrir utan og mun færri komust að en vildu.
Þrátt fyrir að vera aðeins korteri frá heimsfrægð hafa
krakkarnir í Of Monsters and Men náð að halda í einlægnina og auðmýktina sem hefur einkennt þau í tónlistinni.
Þau voru öryggið uppmálað á sviðinu og blönduðu saman
gömlu og nýju efni við gríðargóðar undirtektir viðstaddra.
Stemningin í salnum var feykigóð og héldu krakkarnir
áheyrendum allt frá upphafi til enda. Það voru líka allir
tilbúnir að taka þátt í lögunum þegar svo bar undir, hvort
sem það var með söng eða klappi.
Ég gat ekki annað en fyllst stolti þegar ég horfði á þau
á sviðinu. Þau eru landi og þjóð svo sannarlega til sóma
úti í hinum stóra heimi og eiga greinilega nóg inni fyrir
komandi tíma.
- trs

Halleluwah
Þýski barinn

★★★★★

Vantar fleiri lög

Eldar
Kaldalón í Hörpu

Krúttlegt og skemmtilegt
Stemningin í salnum var afskaplega krúttleg. Það mátti sjá
fólk sitja í hópum á gólfinu um allan sal og njóta tónlistar
Láru. Fremur fámennt var til að byrja með og ég velti því
fyrir mér hvort tónleikarnir hefðu notið sín betur í minni
sal. Það bættist þó í hópinn á meðan á tónleikunum stóð
og enginn varð svikinn af skemmtilegri sviðsframkomu
Láru. Hún tók þó aðeins lög af nýútkominni plötu sinni,
sem afar fáir þekktu. Það setti eflaust sitt strik í reikninginn
fyrir marga, en Lára skilaði þessu þó vel frá sér.
- trs

SÓLSTAFIR Ný og gömul lög.

FRÉTTABLAÐIÐ/KLARA

★★★★★
Sólstafir
Harpa, Norðurljós

Drungalegt rokk

FÍTON / SÍA

Rokkararnir í Sólstöfum spiluðu bæði ný og gömul lög í bland, þar á meðal hið
frábæra Fjara af Svörtum söndum, þeirri prýðilegu plötu sem kom út í fyrra, og
Goddess of the Ages af plötunni Köld. Flest lögin voru löng og drungaleg en
að sama skapi mjög kröftug og áhrifarík. Leðurklæddi söngvarinn Aðalbjörn
Tryggvason hreif áhorfendur með sér með góðri sviðsframkomu og fékk sér
þess á milli sopa úr vískípela ásamt hinum drífandi bassaleikara Svavari Austmann. Sannarlega vel heppnað heimsendarokk hjá Sólstöfum, sem eru í fínu
formi um þessar mundir.
- fb

Þú stjórnar
með Fékortinu
Nýtt fyrirframgreitt kort
Það er auðvitað frábært að eyða peningum
sem maður á ekki. En miklu skemmtilegra
er að eiga fyrir því sem maður kaupir
hverju sinni.
Farðu á fekort.is, til að sækja um Fékortið,
nýtt fyrirframgreitt greiðslukort fyrir
skynsama í fjármálum. Það er sannkölluð
ferð til fjár.

Nafnið Halleluwah er vísun í frægt lag þýsku krátrokksveitarinnar Can. Sölvi Blöndal, annar helmingur
tvíeykisins, mun hafa sökkt sér rækilega í krátrokkið upp
á síðkastið þótt lög Halleluwah beri þess ekki endilega
glögg merki. Þeir Egill Ólafur Thorarensen – Tiny – höfðu
ekki troðið oft upp undir þessu nafni þegar þeir léku
nýútkomna stuttskífu í heild sinni á Þýska barnum við
góðar undirtektir. Egill sannaði enn og aftur að hann er
langbesti enskumælandi rappari á Íslandi, og hefur raunar
verið það í áratug. Sölvi lék undir á trommur og salurinn
klappaði þeim lof í lófa þegar þeir luku sér af með laginu
K2R. Verst að þeir hafa bara gert fjögur lög. Það er allt of
- sh
lítið.

Með bros á vör
Valdimar var flottur á miðju sviðinu á huggulegum og
heimilislegum tónleikum hljómsveitarinnar Eldar. Með
krúttarasprengjuna Fríðu Dís Guðmundsdóttur sér við
hlið og umkringdir meisturum á borð við Bogomil Font
og Björgvin Ívar voru ekki miklar líkur á að þetta myndi
klikka. Setið var í öllum sætum salarins og dágóð röð fyrir
utan, en það er svo sem ekki að furða að fólk hafi endilega
viljað sitja undir ljúfum tónum þeirra. Tónleikarnir fylltu mig
- trs
vellíðan og ég gekk út endurnærð með bros á vör.

7

Afmæli að hætti Jóa Fel
Um helgina fögnum við 15 ára afmæli bakarí Jóa Fel.
Í því tilefni bjóðum við viðskipavinum okkar 15% afslátt
af öllum vörum frá laugardegi til sunnudags.
Boðið verður upp á rjúkandi heitt Illy-gæðakafﬁ frá Ítalíu og
nýbakaðar kransakökur. Ný gourmet-lína frá Nicolas Vahé verður kynnt.

Verið hjartanlega velkomin.
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LEÐUR OG PALLÍETTUR

Gunnar og Kolbrún
blönduðu meðal annars
saman leðri, pallíettum
og kúrekastígvélum.
Rómantíkin var þó allsráðandi í línunni líkt og
sjá má.

FREEBIRD FRU
Handgerð í Finnlandi

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.

Fyrsta lína tískumerkisins Freebird var frumsýnd í Þjóðmenningarhúsinu á fimmtudag. Sýningin var vel sótt og
var sjónvarpskonan Friðrika Hjördís Geirsdóttir kynnir
kvöldsins. Hjónin Gunnar Hilmarsson og Kolbrún Gunnarsdóttir hanna línuna sem er unnin í samstarfi við bandarískt fyrirtæki. Flíkurnar eru rómantískar og fallegar og
í anda þess sem hjónin hafa áður gert fyrir Andersen &
Lauth. Þó nokkur seinkun hafi orðið á sýningunni virtust
gestir ánægðir með þessa fyrstu línu Freebird.

FYLGST MEÐ

Gestir sýningarinnar
fylgdust vel með.
BEÐIÐ EFTIR
FRUMSÝNINGU

Heiða Bjarnadóttir,
Eiríkur Aðalsteinsson og Bergljót
Þorsteinsdóttir biðu
spennt eftir því að
berja línuna augum.

nun

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Indísveitin Alt-J vann Mercury-verðlaunin
Enska indísveitin Alt-J hlaut hin
eftirsóttu Mercury-verðlaun fyrir
sína fyrstu plötu, An Awesome
Wave. Veðbankar höfðu talið sveitina líklega til árangurs og það
gekk eftir. Verðlaunaféð hljóðar
upp á um fjórar milljónir króna.
Aðrir sem tilnefndir voru til
verðlaunanna voru Plan B, The
Maccabies, Richard Hawley, Jessie Ware, Field Music og Django
Django, en síðastnefnda sveitin kemur einmitt fram á Iceland
Airwaves-hátíðinni í kvöld.
Meðlimir Alt-J þökkuðu foreldrum sínum fyrir að hjálpa þeim að
vinna til verðlaunanna. „Við vilj-

MSÝNT
SÁTTIR GESTIR Vilborg Sigurþórsdóttir og
Thelma Wilson skemmtu sér vel.
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um þakka öllum í Alt-J-teyminu
sem hafa hjálpað okkur og foreldrum okkar líka. Takk fyrir að
láta okkur hafa eitthvað að gera.“
Hljómsveitin var stofnuð í háskóla
í Leeds árið 2007 en er núna með
bækistöðvar í háskólaborginni
Cambridge á Austur-Englandi.
Enska tónlistarkonan P.J. Harvey varð í fyrra fyrsti flytjandinn
til að vinna Mercury-verðlaunin
tvívegis.
Meðal annarra þekktra nafna
sem hafa hlotið verðlaunin eru
Primal Scream, Suede, Portishead, Pulp, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys og The xx.

SIGURVEGARAR Alt-J hlaut hin eftirsóttu Mercury-verðlaun fyrir plötuna An Awe-

some Wave.

NORDICPHOTOS/GETTY
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ÞÚ VERÐUR
AÐ VIRÐA
ÞREYTUNA
EFTIR SLAG!
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HRIFINN AF KÖTTUM Björn Þór Björnsson, eða Bobby Breiðholt eins og hann er
betur þekktur, stofnaði hópinn Kat Junkies fyrir aðdáendur katta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kisur eru næstum
fullkomnar
Björn Þór Björnsson stofnaði hóp á Facebook þar sem
aðdáendur katta geta deilt
myndum og myndböndum.
„Það lífgar upp á daginn að geta
skoðað myndir af köttum reglulega og það er alls kyns fólk sem
sameinast þarna í kisuskapnum,“
segir Björn Þór Björnsson sem
stofnaði hópinn Kat Junkies á
Facebook. Þar deilir fólk myndum
og myndböndum af köttum.
Björn Þór, betur þekktur sem
Bobby Breiðholt, segir sig og vini
sína vera mikla kattaaðdáendur sem hafi lengi stundað það að
senda hver öðrum skemmtilegar
myndir af köttum.
„Við vinirnir eru allir kattasjúkir lúðar og höfum lengi stundað
það að senda á milli kisumyndir í
tölvupósti. Mér fannst sniðugra að
búa til hóp á Facebook fyrir alla
til að njóta og deila. Fyrst voru

þetta bara við félagarnir en svo
hefur hópurinn stækkað og telur
nú um 44 manns. Flestir eru mjög
virkir og fólk er duglegt að birta
myndir, líka við hitt og þetta og
„kommenta“. Það er mikil og einlæg ást á köttum sem á sér stað
þarna.“
Sjálfur á Björn köttinn Músa
sem gengur einnig undir nöfnunum Spikulás og Digurjón og
kveðst Björn gjarnan deila myndum af kettinum með fólki. Inntur
eftir því hvað í fari katta heilli
hann svo, er hann fljótur til svars:
„Kettir eru svo miklir karakterar
og gera oft algjöra vitleysu, eins
og að stökkva ofan í pappakassa,
og það er gaman að fylgjast með
þeim.“ Honum finnst gagnrýnin
sem kettir fá gjarnan óréttmæt.
„Þetta eru bara dýr, þeir eru ekki
að æða inn um glugga eða róta í
beðum til að pirra neinn. Það er
enginn fullkominn, þó kettir komist næst því.“
sara@frettabladid.is

Foxx leikur illmenni
Jamie Foxx ætlar að taka að sér
hlutverk illmennisins Electro í
framhaldi The Amazing SpiderMan sem er væntanlegt 2014. Tíðindin hafa ekki verið gerð opinber en Foxx hefur sjálfur gefið
í skyn að hann leiki í myndinni.
„Ég klæddi mig upp sem Electro á
hrekkjavökunni í gærkvöldi. Búningurinn fór mér vel,“ skrifaði
hann á Twitter.
Electro birtist fyrst í myndasögu Marvels, Spider-Man, í febrúar 1964. Þeir Köngulóarmaðurinn
hafa lengi eldað grátt silfur saman
í myndasögunum en Electro hefur
aldrei komist á hvíta tjaldið áður.

LEIKUR ELECTRO Jamie Foxx leikur að

öllum líkindum illmennið Electro.
NORDICPHOTOS/GETTY

Giftu sig á þriðjudag
Evan Rachel Wood og Jamie Bell
gengu í það heilaga á þriðjudag.
Þetta staðfestir talsmaður parsins.
„Brúðurin klæddist sérsaumuðum kjól frá Carolina Herrera. Þetta
var látlaus athöfn og var nánasta
fjölskylda og vinir parsins viðstatt
hana,“ sagði talsmaður leikaranna.
Wood og Bell kynntust árið 2005
þegar þau léku saman í myndbandi
fyrir hljómsveitina Green Day.
Þau áttu í stuttu sambandi það ár
en tóku aftur saman fyrir rúmu ári
síðan.

GIFT Evan Rachel Wood og Jamie Bell
eru gift.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TEXTI

POWERSÝNING
KL. 10

FORSÝNING

Í 4K

FRÁBÆR GAMANMYND ÍSL TAL
SÝNINGAR Í 4K - KL: 7, 10
Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu. LAUGARÁSBÍÓ
SKYFALL
WRECK-IT RALPH 3D
PITCH PERFECT
HOTEL TRANSYLVANIA 2D
TEDDI 2D
PARANORMAN 3D

ÍSL TAL

Sýningartímar
6, 7, 9, 10(P)
4 - FORSÝNING
5.50, 8, 10.15
2, 4
2, 4
2

UPPLIFÐU NÝJA
SAMBÍÓIÐ Í
KRINGLUNNI

GÓÐIR GESTIR Guðmundur Þorsteinsdóttir, Björn Bergsteinn Guðmunds-

앲앲앲앲

앲앲앲앲

MEÐ JENNIFER
LAWRENCE ÚR
HUNGER GAMES.

Í LEIKHÚS Hrafnkell Pálmi og Guðrún Edda.

son og Birna Björnsdóttir.

-FRÉTTATÍMINN

-FBL

HÖRKU
SPENNUTRYLLIR

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Spenntir
leikhúsgestir

Leiksýningin Gullregn var frumsýnd í Borgarleikhúsinu á fimmtudagskvöldið. Brosmildir frumsýningargestir fjölmenntu og virtust spenntir að berja
þetta nýja verk eftir Ragnar Bragason augum. Með
aðalhlutverk fara Halldóra Geirharðsdóttir, Sigrún
Edda Björnsdóttir og Brynhildur Guðjónsdóttir.

14

SPENNTAR Sigga Dóra og Anna voru spenntar að
sjá sýninguna.

12

앲앲앲앲앲
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앲앲앲앲앲

Í 2D OG 3D MEÐ ÍSLENSKU TALI
Í 2D MEÐ ENSKU TALI/ÍSL TEXTA

-HOLLYWOOD REPORTER

L
Nýjasta mynd leikstjórans Tim Burton

Ein besta mynd ársins!

Frábær mynd sem enginn
aðdáendi Tim Burtons ætti
að láta fram hjá sér fara

San Francisco chronicle

- Boxoffice Magazine

Boston.com

16

Entertainment Weekly
BoxOfﬁce.com

AST

GAMAN Valgerður Stefánsdóttir og Sigurður Valgeirsson.

L

BRUCE
JOSEPH
EMILY
WILLIS GORDON-LEVITT BLUNT

16
Entertainment Weekly

New York Observer

Empire

Boxofﬁce.com

ÁLFABAKKA

VIP

ALI Í

16

ÍSL

ALI Í

16

ALI Í

ÍSL TEXT Í

ÍSL

EGILSHÖLL

14

ÍSL

ÍSL

ALI Í

ALI

ÍSL

ALI

16
L
7

16
16
L

ÍSL

ALI Í

ENSKU

ÍSL TEXT Í

ÍSL

AL

ALI Í

KL. 10:20
KL. 2
KL. 8
KL. 6 - 8
KL. 4 - 6
KL. 2 - 4
KL. 10:20

HOUSE AT THE.. KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5 - 8 - 11
SKYFALL
WRECK-IT RALPH . T 3D KL. 2:30
WRECK-IT RALPH . T 2D KL. 3
WRECK-IT RALPH . T 2D KL. 8
END OF WATCH KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5:40
HOPE SPRINGS
KL. 10:20
LOOPER
KL. 3:30
BRAVE
MADAGASCAR 3 KL. 3:30

16
L
L
14
L

ÍSL

ALI Í

ÍSL

ALI Í

ENSKU

12

AKUREYRI

HOUSE AT THE END OF THE STREET
WRECK-IT RALPH . T 3D
WRECK-IT RALPH ENSK . T 2D
HOPE SPRINGS
FRANKENWEENIE . 3D
BRAVE . T
END OF WATCH

7,/%2ét 

16

HOUSE AT..KL. 6 - 8 - 10:20 (SUN. 5:50 - 8 - 10:20
HOUSE AT.. VIP KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
WRECK IT RALPH . T 3D KL. 3:40 (SUN. 2)
WRECK IT RALPH . T 2D KL. 3:40 (SUN. 1:30)
WRECK IT RALPH . T 2D KL. 10 (SUN. KL.8)
HOPE SPRINGS 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
FRANKENWEENIE . 3D KL. 1:50 - 6 - 8 (SUN.4 - 6
END OF WATCH KL. 5:50 - 8 - 10:20
LOOPER KL. 8 - 10:20
FINDING NEMO . T KL. 1:30 3D (SUN.3:40 2D)
THE CAMPAIGN KL. 6
LAWLESS SÝND SUNNUD KL. 10:20
BRAVE . T KL. 1:50 - 4
MADAGASCAR 3 . T 1:30 - 3:40 (SUN. KL.1:30)
ENSKU

BROSANDI Sigurlaug Þorsteinsdóttir og Arnar Hannesson létu
sig ekki vanta.

HAUN

7

L
L
L

KL. 1 SB & 3 HB

16
L

16
L
L

KRINGLUNNI

UPPLIFÐU NÝJA SAMBÍÓIÐ KRINGLUNNI

HOUSE AT THE END OF STREET KL. 11
SKYFALL 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
WRECK IT RALPH . T 3D KL. 1:30
WRECK IT RALPH . T 2D KL. 1:30
KL. 3:50
HOPE SPRINGS

14
12

ÍSL

ALI Í

L

ÍSL

ALI Í

L
L

KL. 1 SB & 3.40 HB

KL. 1 SB

KL. 1 SB

KEFLAVÍK

L

HOUSE AT THE END OF STREET KL. 11
KL. 5 - 8
SKYFALL
L WRECK IT RALPH . T 3D
KL. 2
16 HOPE SPRINGS
KL. 8
KL. 10:10
END OF WATCH
KL. 2 - 4
BRAVE . T
KL. 6
BRAVE
L

ÍSL

SPARBÍÓ

12

ALI Í

7

ÍSL

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

14

ALI Í

AL

ENSKU TALI

14
12
L
L

16
L
L
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-HOLLYWOOD REPORTER

Ó - MBL
J. A. Ó.

SMÁRABÍÓ
PITCH PERFECT

GLERAUGU SELD SÉR

5%

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 8 - 10.30
12
KL. 5.30 - 8 - 10.30 12 PITCH PERFECT
H. TRANSYLVANIA ÍSL
Í . TEXTI
X KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50 7
H. TRANSYLVANIA ÍSL.T.EXTI
X KL. 1 (TILB.) - 3.15 - 5.50 - 8 - 10.10* 7 SKYFALL
F
KL. 3 (TILBOÐ) - 6 - 9
12
SKYFALL
F KL. 1 (TILBOÐ) - 5 - 8 - 10.10** - 11* 12 TAK
T EN 2
KL. 10.30
16
Ú
KL. 3.40
10
SKYFALL
F LÚXUS
KL. 1 - 5 - 8 - 11* 12 DJÚPIÐ
DEEP ENSKUR TEXTI
X KL. 5.50
10
TEDDI LANDK
L ÖNNUÐUR KL. 1 (TILBOÐ) - 3.15 L THE
LOVE ISALLL YOU NEED KL. 8
L
FUGLABORGIN 3D ÍSL.TAL
. KL. 1 (TILBOÐ)
L THE FLOWERS OF WAR KL. 5.30 16 / KORA KL. 3 L
T EN 2
TAK
KL. 10.10
16 FLYING SWORDS KL. 8 14 / DEAR ENEMY KL. 10.20 L

DJÚPIÐ
KL. 5.50 - 8 10
ÁVAAXTAKARFAN
F KL. 3.15 L

*AÐE
A INS LAUGARDAG BORGARBÍÓ
**AÐE
A INS SUNNUDAG PITCH PERFECT

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 8 - 10.10
12
SKYFALL
F KL. 3.20 (TILB.) - 5.20 - 8 - 10.40
12
DJÚPIÐ
Ú KL. 6 10 / TEDDI LANDKÖÖNNUÐUR 3.30 (TILB)

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

*****
“Ein besta mynd
ársins.”
- The Observer

****
“Eftirminnileg og

DRAUMURINN
UM VEGINN
3. hluti

skrambi vel heppnuð.”
- Fréttablaðið

Gengið til
orða

SVARTIR SUNNUDAGAR: LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: SVARTIR SUNNUDAGAR: DAWN OF THE
Kl. 20 sunnudag. Aðeins
DEAD (16) 20:00 (aðeins sun)  BERBERIAN SOUND STUDIO (16) 18:00,
þessi eina sýning.

20:00, 22:00  DRAUMURINN UM VEGINN 3. HLUTI (L) 20:00  PURGE
(HREINSUN) (16) 20:00 (ekki sun), 22:30  2 DAYS IN NEW YORK (L) 22:00
 SUNDIÐ (L) 18:00  HREINT HJARTA (L) 20:00  DJÚPIÐ (L) (ENG.
SUBS.) 22:00  KÓNGAGLENNA (EN KONGELIG AFFÆRE) (14) 17:30
7:30

DAWN AIRWAVES OFF-VENUE 14-20 FÖS-LAU. ÓKEYPIS INN!
OF THE SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
DEAD SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

¢ºš¶Á¶ÃÃ¶ÇÈËîÇÊÇ»ÇÛ
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LDB MALMÖ getur í dag orðið sænskur meistari í knattspyrnu en þá fer fram lokaumferðin í úrvalsdeild
kvenna. Þóra Björg Helgadóttir og Sara Björk Gunnarsdóttir leika með Malmö sem getur í dag unnið meistaratitilinn
þriðja árið í röð. Liðið mætir Tyresö, sem er þremur stigum á eftir í öðru sæti, og dugir jafntefli til að tryggja titilinn.

sport@frettabladid.is
Titilbaráttan í Formúlu 1

Hvað voru þeir að gera þegar þeir voru 22 ára gamlir?

Alonso
Vettel
227
Stig
240
3
Sigrar
5
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Verðlaunasæti
8
2
Ráspólar
5
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Hröðustu hringir 4
2

Aron Pálmarsson Kiel 2012
FÆDDUR 19. JÚLÍ 1990
101 MARK 22. ALDURSÁRIÐ Í LANDSLIÐINU
SJÖ STÓRIR TITLAR ALLIR MEÐ KIEL
ÞRJÚ ÁR Í ATVINNUMENNSKU FÓR 2009
FJÖGUR STÓRMÓT EM 2010, HM 2011, EM 2012 OG ÓL 2012

2

Meistaratitlar

13
STIG SKILJA ÞÁ AÐ

Alonso þarf að vinna Vettel í Abu Dhabi:

Mótið í Abu Dhabi
lykillinn að titlinum
FORMÚLA 1 Kappaksturinn í Abu
Dhabi um helgina er mjög mikilvægur fyrir framvindu heimsmeistaratitilbaráttunnar í ár. Sebastian
Vettel, ökuþór Red Bull-liðsins,
hefur þrettán stiga forskot á Fernando Alonso, ökuþór Ferrari-liðsins,
þegar þrjú mót eru eftir af tímabilinu.
Alonso hefur ekki tekist að
skáka Vettel í brautinni í síðustu
mótum. Vilji Alonso eiga möguleika á heimsmeistaratitlinum er
það honum nauðsynlegt að hámarka
árangur sinn gagnvart Vettel um
helgina. Takist Vettel að vinna

kappaksturinn eykur hann forystu
sína í 20 stig sem gerir honum síðustu mótin mun auðveldari. Eftir
mótið í Abu Dhabi verður keppt í
Bandaríkjunum og svo í Brasilíu.
Það eru að hámarki 75 stig eftir í
boði fyrir sigur í öllum þremur mótunum. Átján stig fást fyrir annað
sæti og 15 stig fyrir þriðja sæti.
Vettel er hins vegar ekki í rónni
og segist enn vera berskjaldaður
í titilbaráttunni. „Það þarf ekki
mikið að fara úrskeiðis til þess að
missa af stigunum sem maður er að
vonast eftir,“ sagði Vettel.

Ólafur Stefánsson
Valur 1995

Alfreð Gíslason
KR 1981

FÆDDUR 3. JÚLÍ 1973
73 MÖRK 22. ALDURSÁRIÐ Í
LANDSLIÐINU
FIMM STÓRIR TITLAR ALLIR
MEÐ VAL
EITT STÓRMÓT HM 1995
EKKI FARINN Í ATVINNUMENNSKU FÓR 1996

FÆDDUR 7. SEPTEMBER
1959
17 MÖRK 22. ALDURSÁRIÐ Í
LANDSLIÐINU
ENGINN STÓR TITILL
EKKERT STÓRMÓT
EKKI FARINN Í
ATVINNUM FÓR 1983

Kristján Arason
FH 1983

Guðjón Valur Sigurðsson Essen 2001

FÆDDUR 23. JÚLÍ 1961
75 MÖRK 22. ALDURSÁRIÐ Í
LANDSLIÐINU
ENGINN STÓR TITILL
EKKERT STÓRMÓT
EKKI FARINN Í ATVINNUMENNSKU FÓR 1985

FÆDDUR 8. ÁGÚST 1979
73 MÖRK 22. ALDURSÁRIÐ Í
LANDSLIÐINU
ENGINN STÓR TITILL
TVÖ STÓRMÓT EM 2000 OG
HM 2001
FYRSTA ÁR Í ATVINNUMENNSKU FÓR 2001

- bþh

Stigastaðan í meistaramótinu þegar þrjú mót eru eftir
Heimsmeistarakeppni ökumanna
1. Sebastian Vettel
2. Fernando Alonso
173
3. Kimi Räikkönen
4. Mark Webber
167
5. Lewis Hamilton
165
Heimsmeistarakeppni bílasmiða
1. Red Bull
2. Ferrari
316
3. McLaren
306

240
227

407

Búnir að stinga af
Þeir Sebastian
Vettel og Fernando
Alonso hafa stungið
keppinauta sína af í
heimsmeistarabaráttunni. Red Bull
er sömuleiðis langt
á undan Ferrari í
titilslag bílasmiða.

Skrefi á undan þeim bestu
Hvað voru Ólafur Stefánsson, Kristján Arason, Alfreð Gíslason og Guðjón Valur
Sigurðsson búnir að gera á sama aldri og Aron Pálmarsson? Fréttablaðið ber
Aron saman við fjórar af fræknustu hetjum handboltalandsliðsins frá upphafi.
HANDBOLTI Aron Pálmarsson fór á

kostum í sigrinum á Hvít-Rússum
á miðvikudagskvöldið og þessi 22
ára strákur er fyrir löngu búinn að
tryggja sér sæti meðal lykilmanna
íslenska handboltalandsliðsins. Það
er því athyglisvert að skoða hvað
þrír markahæstu leikmenn handboltalandsliðsins frá upphafi og
þjálfari hans hjá Kiel, Alfreð Gíslason, voru búnir að afreka á sama
aldri.

Á fjórða ári í atvinnumennsku
Aron er nýbyrjaður á sínu fjórða
tímabili í atvinnumennsku með
einu allra besta liði í heimi, Kiel
frá Þýskalandi. Ólafur Stefánsson,
Kristján Arason, Alfreð Gíslason
og Guðjón Valur Sigurðsson fóru
allir mun seinna í atvinnumennsku
en það verður þó að taka inn í að
aðstæður í dag eru allt aðrar en þær
voru á þeim tíma.
Aron er þegar búinn að skora 101
mark á þessu ári, mun meira en
hinir gerðu á sama aldri, og þá er
hann einnig búinn að slá þeim við
með því að vinna sjö stóra titla með

Kiel, taka þátt í fjórum stórmótum
og vera valinn í úrvalslið á stórmóti.
Það tók hina mörg ár í viðbót að fá
slíkt á afrekaskrána hjá sér.

Hvað gerðu hinir fjórir?
Kristján Arason varð 22 ára í júlí
1983 en vorið eftir vann hann sinn
fyrsta stóra titil þegar FH-ingar
urðu Íslandsmeistarar. Kristján fór
út í atvinnumennsku tveimur árum
síðar þegar hann samdi við þýska
liðið Hameln.
Kristján var á þessum tíma orðinn algjör lykilmaður í íslenska
landsliðinu, en eftir 22. aldursárið
var hann kominn með 225 mörk í 49
landsleikjum, eða 4,6 mörk í leik.
Kristján fór hins vegar ekki á sitt
fyrsta stórmót fyrr en ári síðar,
þegar íslenska landsliðið náði sjötta
sæti á Ólympíuleikunum í Los Angeles. Íslenska landsliðið spilaði ekki á
stórmóti fyrstu fjögur ár Kristjáns
í landsliðinu.
Alfreð Gíslason varð 22 ára í
september 1981, en þá var hann að
spila með KR í íslensku deildinni.
Alfreð gerðist fyrst atvinnumaður

tveimur árum síðar, þegar hann
samdi við þýska liðið Tusem Essen,
og ári síðan tók hann þátt í fyrsta
stórmótinu með íslenska landsliðinu
þegar það fór á Ólympíuleikana í
Los Angeles.
Ólafur Stefánsson varð 22 ára
í júlí 1995, þá sem leikmaður
Vals. Hann átti eftir að spila eitt
tímabil í viðbót með Val áður en
hann varð atvinnumaður hjá þýska
b-deildarfélaginu Wuppertal.
Ólafur var þarna búinn að vinna
5 af 6 stórum titlum sínum með Val.
Ólafur tók einnig þátt í sínu fyrsta
stórmóti 22 ára gamall þegar hann
var með á HM á Íslandi.
Guðjón Valur Sigurðsson varð 22
ára í ágúst 2001 þegar hann var að
hefja atvinnumannaferil sinn hjá
TUSEM Essen. Hann var þarna
búinn að spila á tveimur stórmótum
með íslenska landsliðinu og var
búinn að vinna sér fast sæti í stöðu
vinstri hornamanns.
Hér fyrir ofan má sjá samanburð
á afrekum Arons og fyrrnefndra
goðsagna þegar þeir voru allir 22
ára gamlir.
ooj@frettabladid.is
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SUNNUDAGSKVÖLD

> Emma Thompson
„Öll vandamál innan fjölskyldna,
bæði stór og smá, virðast alltaf
byggjast á slæmum samskiptum.
Það er alltaf einhver sem er ekki að
hlusta.“

FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 07.00
Fréttir 07.03 Morgunandakt 07.25 Leynifélagið
08.00 Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00
Fréttir 09.03 Alltaf að rífast 10.00 Fréttir 10.05
Veðurfregnir 10.15 Girni, grúsk og gloríur
11.00 Guðsþjónusta í Laugarneskirkju 12.00
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 13.00 Útvarpsleikhúsið: Heimkoma,
rondó fyrir raddir og hús 14.00 Víðsjá 15.00 Orð
um bækur 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu: Tríó Reykjavíkur 18.00 Kvöldfréttir 18.17
Bókaþing 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskalögin 19.40 Fólk og fræði 20.10
Íslendingasögur 20.30 Okkar á milli 21.10
Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Tónleikur 23.15
Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 kl. 19.50
Sjálfstætt fólk

Leikkonan virðist kunna
útskýringar á ýmsu, en hún fer
með titilhlutverkið í gamanmyndinni Nanny McPhee á
Stöð 2 Bíó í dag klukkan
12.55 og 18.00.

Næsti viðmælandi Jóns Ársæls í Sjálfstæðu
fólki er Jón Björgvinsson stríðsfréttamaður
en Jón hefur hefur kynnst fleiri styrjöldum í
návígi en nokkur annar hér á landi og þótt
víðar væri leitað. Hann hefur með myndum
sínum og pistlum sýnt okkur hrylling átakanna í návígi og lagt sig margoft í lífshættu
við að sinna starfi sínu. Nýlega hlaut hann
blaðamannaverðlaunin fyrir skelegga framgöngu sína í fréttaflutningi af arabíska vorinu
þar sem hann hefur unnið lífshættulegt starf
og komist heill heim.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.10 Með okkar augum (5:6) (e)
10.40 Ævintýri Merlíns (e)
11.25 Dans dans dans (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Landsleikur í handbolta (Rúmenía - Ísland, forkeppni EM 2014) BEINT
15.25 Ljóngáfuð dýr (1:2) (Super Smart
Animals) (e)
16.15 Djöflaeyjan (11:30) (e)
17.00 Dýraspítalinn (Djursjukhuset) (e)
17.30 Skellibær
17.40 Teitur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (8:10)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Söngfuglar Jana María Guðmundsdóttir og Ívar Helgason flytja þekkt lög Ingibjargar Þorbergs og Alfreðs Clausen.
21.30 Ljósmóðirin (5:6) (Call the Midwife) Ung kona gerist ljósmóðir í fátækrahverfi í austurborg London árið 1957.
22.25 Sunnudagsbíó - Klaufabárður á biðilsbuxum (The Young Visiters) Tilburðir hefðarmanns við að vinna ástir ungrar
stúlku eru klaufalegir svo að vinur hans sendir hann í fágunarskóla og hefur sjálfur ofan af
fyrir henni á meðan.
23.55 Silfur Egils (e)
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.30 Marmaduke
11.00 Talk to Me
12.55 Nanny McPhee
14.35 Marmaduke
16.05 Talk to Me
18.00 Nanny McPhee
19.40 Angels & Demons
22.00 Avatar
00.40 Peaceful Warrior
02.40 Angels & Demons
05.00 Avatar

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Spaugstofan (7:22)
12.25 Nágrannar
13.05 Nágrannar
13.45 Nágrannar
14.10 The X-Factor (13:27)
15.40 Dallas (4:10)
16.25 Týnda kynslóðin (9:24)
16.50 Spurningabomban (8:21)
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Um land allt Kristján Már Unn-

08.30 Enski deildarbikarinn: Reading
- Arsenal 16 liða úrslit.
11.00 Spánn: Barcelona - Celta
12.40 Formúla 1: Abu Dhabi BEINT
15.10 Australian Open Útsending frá
opna ástralska meistaramótinu í golfi. Meðal
kylfinga á þessu sterka móti eru Tiger Woods,
Adam Scott, Jason Day, Greg Norman, Dustin
Johnson og Geoff Ogilvy.
18.15 Tvöfaldur skolli Skemmtilegur golfþáttur þar sem Logi Bergmann og Þorsteinn
Hallgrímsson skoða golfíþróttina.
18.50 Enski deildarb.: Chelsea - Man. Utd.
21.10 Icelandic Fitness and Health
Expó Skemmtilegur þáttur um Icelandic Fitness and Health Expó.
21.40 Árni í Cage Contender 15 Útsending frá keppni í blönduðum bardagalistum sem fram fór 20. október 2012.
22.50 Formúla 1: Abu Dhabi

arsson leggur land undir fót og heimsækir
áhugavert fólk.
19.25 Frasier (7:24) Sígildir og margverðlaunaðir gamanþættir um útvarpsmanninn
Dr. Frasier Crane.
19.50 Sjálfstætt fólk
20.25 Pressa (4:6) Þriðja þáttaröðin um
blaðakonuna Láru, fjölskyldu hennar og samstarfsmenn. Harðsvírað glæpagengi reynir að ná yfirráðum í undirheimum Reykjavíkur
og inn í baráttuna blandast kynþáttahatur og
ofbeldi. Togstreitan milli blaðamannastarfsins og foreldrahlutverksins er alls ráðandi hjá
Láru og ekki bætir úr skák þegar Alda, dóttir hennar, tekur upp náin kynni við einn úr
glæpagenginu.
21.10 Homeland (5:12) Önnur þáttaröð þessara spennuþátta þar sem við fylgdumst við með Carrie Mathieson, starfsmanni
bandarísku leyniþjónustunnar, sem fékk upplýsingar um að hryðjuverkasamtök hafi náð
að snúa bandaríska stríðsfangann Brody á sitt
band. Ekki var þó allt sem sýndist í fyrstu.
22.10 Mad Men (13:13) Fimmta þáttaröðin þar sem fylgst er með daglegum störfum og einkalífi auglýsingapésans Dons Drapers og kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á Madison Avenue í New York.
Samkeppnin er hörð og óvægin, stíllinn settur ofar öllu og yfirborðsmennskan alger. Dagdrykkja var hluti af vinnunni og reykingar
nauðsynlegur fylgifiskur sannrar karlmennsku.
23.00 60 mínútur
23.50 The Daily Show: Global Edition (35:41)
00.15 Fairly Legal (9:13)
01.00 The Newsroom (4:10)
02.00 Boardwalk Empire (9:12) (10:12)
(11:12) (12:12)
05.35 Frasier (7:24)
05.55 Fréttir

17.05 Simpson-fjölskyldan (14.21)
Marge vill láta byggja nýja menningarmiðstöð í Springfield. Bart og Lisa komast að því
að kötturinn þeirra á aðra fjölskyldu. Hómer
lendir í fangelsi og gerist uppljóstrari þar.

17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu
18.15 Game Tíví Frábær og fræðandi þáttur sem fjallar um allt það nýjasta úr tækni-og
tölvuleikjaheiminum.

18.40 American Dad (11:19) Þriðja serían um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverkum. Fjölskylda hans er ekki eins og aðrar
fjölskyldur því að á heimilinu búa m.a. kaldhæðin geimvera og þýskumælandi fiskur.

19.00 Friends (19:24) Joey bíður eftir svari
um hvort hann fái aðalhlutverk í nýjum gamanþætti og vinirnir rifja upp öll þau hræðilegu
störf sem þeir hafa unnið í gegnum tíðina.

19.25 Simpson-fjölskyldan (22:22)
19.50 The Cleveland Show (11:21)
Skemmtilegir teiknimyndaþættir um líf Cleveland-fjölskyldunnar .

08.20 Man. Utd. - Arsenal
10.00 West Ham - Man. City
11.40 Swansea - Chelsea
13.20 QPR - Reading
15.45 Liverpool - Newcastle
18.00 Sunnudagsmessan
19.15 Tottenham - Wigan
20.55 Sunnudagsmessan
22.10 QPR - Reading
23.50 Sunnudagsmessan
01.05 Liverpool - Newcastle
02.45 Sunnudagsmessan

20.15 Suburgatory (12:22) Gamanþáttaröð um raunir unglingsstúlku sem er ósátt
við flutning úr borg í úthverfi, þar sem mannlífið er talsvert ólíkt því sem hún á að venjast.
20.45 Privileged (11:18) Bandarísk þáttaröð um unga konu með stóra drauma. Hún
fær vinnu hjá forríkri fjölskyldu sem einkakennari ofdekraðra tvíburasystra.

21.30 Game Tíví
21.55 American Dad (11:19)
22.20 The Cleveland Show (11:21)
22.45 Suburgatory (12:22)
23.15 Privileged (11:18)
00.00 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.

08.00 Bardagauppgjörið
08.50 iCarly (30:45) (31:45)
09.30 Villingarnir
09.50 Histeria!
10.15 Dóra könnuður
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.50 Doddi litli og Eyrnastór
12.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

18.20 Doctors (58:175)
19.00 Ellen (31:170)
19.45 Viltu vinna milljón?
20.25 Cold Case (4:23)
21.10 The Sopranos (12:13)
22.05 Viltu vinna milljón?
22.45 Cold Case (4:23)
23.30 The Sopranos (12:13)
00.15 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.40 Rachael Ray (e)
10.55 Dr. Phil (e)
12.15 Half Ton Killer (e)
13.05 America‘s Next Top Model (10:13) (e)
13.55 The Bachelorette (11:12) (e)
15.25 For Your Eyes Only (e) Tólfta
James Bond myndin og skartar Roger Moore
í hlutverki njósnarans 007.
17.35 House (7:23) (e) Síðasta þáttaröðin
um snillinginn sérvitra, dr. House.
18.25 A Gifted Man (10:16) (e)
19.15 30 Rock (11:22) (e)
19.40 Survivor (1:15) Raunveruleikaþátturinn sívinsæli snýr aftur.
20.25 Top Gear (5:7) Besti bílaþáttur veraldar.
21.15 Law & Order: Special Victims
Unit (12:24) Bandarískir sakamálaþættir um
kynferðisglæpadeild innan lögreglunnar í
New York borg.
22.00 Dexter (2:12) Raðmorðinginn viðkunnanlegi Dexter Morgan snýr aftur.
23.00 Bedlam (2:6) Hrollvekjandi bresk
þáttaröð um íbúa fjölbýlishúss sem eitt sinn
hýsti geðsjúka.
23.50 Sönn íslensk sakamál (2:8) (e)
00.20 House of Lies (3:12) (e)
00.45 In Plain Sight (6:13) (e)
01.35 Blue Bloods (15:22) (e)
02.20 Bedlam (2:6) (e)
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.00 World Golf
Championship 2012 (4:4) 13.00 Golfing
World 13.50 World Golf Championship 2012
(4:4) 18.35 Inside the PGA Tour (43:45)
19.00 World Golf Championship 2012 (4:4)
00.00 ESPN America

11.00 Sunnud. með Geir Haarde 12.00 Hrafnaþing 13.00 Sunnud. með Geir Haarde 14.00
Hrafnaþing 15.00 Sunnud. með Geir Haarde
16.00 Hrafnaþing 17.00 Sunnud. með Geir Haarde 18.00 Sigmundur Davíð 18.30 Tölvur tækni
og vísindi 19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Vínsmakkarinn 20.00 Hrafnaþing 21.00 Sunnud. með
Geir Haarde 22.00 Hrafnaþing 23.00 Sunnud.
með Geir Haarde 00.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

iPad mini
Haltu á hinum stafræna heimi í einu undratæki sem smellpassar í lófann.

komin í verslanir

Laugavegi 182

Opnunartímar
Virka daga 10-18 | Laugardaga 11 - 16
Sími 512 1300 | www.epli.is

Verð frá: 59.990.Smáralind

Opnunartímar
Virka daga 11-19 | Fimmtudaga 11 - 21 | Laugardaga 11 - 18
Sunnudaga 13 - 18 | Sími 512 1300 | www.epli.is

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Audi Q7 3,0 TDI 240 hö
Árgerð 2011, dísel
Ekinn 24.500 km, skálfskiptur

Ásett verð:

10.950.000,-

LÁTTU VEÐRIÐ
EKKI STOPPA ÞIG
Komdu til okkar á Laugaveg 174 og prófaðu einn af
gæðingunum í notuðum bílum. Sölumenn taka vel á móti þér!

Á AKUREYRI

Á SELFOSSI

MM Pajero Instyle

MM Pajero 3.2 Instyle

MM Pajero 3.2 Instyle

Árgerð 2012, dísel
Ekinn 25.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2012, dísel
Ekinn 25.000, sjálfskiptur

Árgerð 2012, dísel
Ekinn 25.000, sjálfskiptur

MM Pajero

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

3,2 Intense
Árgerð 2009, dísel
Ekinn 96.000, sjálfskiptur
Ásett verð:

9.390.000,-

9.390.000,-

9.390.000,-

9.390.000,-

VW Touareg

5,0 V10
Árgerð 2003, dísel
Ekinn 89.000 km, sjálfskiptur

VW Tiguan Track&Sport

M. Benz ML500 W164
Árgerð 2005, dísel
Ekinn 60.000 km, sjálfskiptur

VW Touareg V6

Árgerð 2012, dísel
Ekinn 27.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

3.490.000,-

5.790.000,-

4.940.000,-

Ásett verð: 2.990.000,Tilboð:

Á SELFOSSI

BMW

Árgerð 2005, bensín
Ekinn 92.000 km, sjálfskiptur

2.490.000,-

Í REYKJANESBÆ

X5 3.0d E70
Árgerð 2011, dísel
Ekinn 19.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 150 GX

Nissan X-Trail SE

Árgerð 2012, dísel
Ekinn 33.500 km, sjálfskiptur

Árgerð 2008, dísel
Ekinn 102.000 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3,5 GLS
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 115.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

11.490.000,-

9.290.000,-

Ásett verð: 3.290.000,Tilboð:

Ásett verð: 2.790.000,Tilboð:

2.790.000,-

2.390.000,-

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
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> Stöð 2 kl. 19.55
Alvin og íkornarnir 2

Í KVÖLD

Alvin, Theodór og Símon eru mættir
aftur í afar krúttlegri fjölskyldumynd.
Þeir þurfa nú að mæta Birgittu, Jónu
og Elínborgu í hljómsveitinni
Skríkjunum í þessari
skemmtilegu mynd sem er
talsett á íslensku.

FM 92,4/93,5

Ghost Town

Post Grad

Bandidas

Extraordinary Measures

Bertram Pincus er ákaflega
lélegur í mannlegum
samskiptum. Hann deyr
óvænt en er lífgaður við eftir
sjö mínútur. Í sínu nýja lífi
öðlast hann þann óþolandi
hæfileika að sjá drauga, sér
til lítillar skemmtunar.

Þegar Ryden Malby klárar
fjögurra ára háskólanám
neyðist hún til að flytja aftur
í foreldrahús. Líf hennar er
á engan hátt eins og hún
hafði planað það og henni
reynist erfitt að snúa því
sér í hag.

Gamansamur vestri um
tvær ólíkar konur, Söru og
Mariu. Þær taka málin í sínar
hendur og reyna að fella
alræmdan bankaræningja
með því að vera alltaf einu
skrefi á undan honum.

John Crowley er á hraðleið
á toppinn í viðskiptaheiminum þegar börnin hans tvö
greinast með erfðasjúkdóm.
Hann leggur starfsframann á
hilluna til að leita lækningar
á sjúkdómnum með hjálp
afar óhefðbundins læknis.

Leikstjóri: David Koepp.
Aðalhlutverk: Ricky Gervais, Greg
Kinnear og Téa Leoni.

Leikstjóri: Vicky Jenson.
Aðalhlutverk: Alexis Bledel,
Michael Keaton og Carol Burnett.

Leikstjórar: Joachim Rønning og
Espen Sandberg. Aðalhlutverk:
Penélope Cruz og Salma Hayek.

Leikstjóri: Tom Vaughan.
Aðalhlutverk: Brendan Fraser, Keri
Russell og Harrison Ford.

85%

6,8

21.45

7%

5,2

14.20

62%

5,6

22.45

28%

6,3

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 Veðurfregnir
07.00 Fréttir 07.03 Útvarpsperlur: Tröll hafi þína
vini 08.00 Morgunfréttir 08.05 Norðurslóð 09.00
Fréttir 09.03 Út um græna grundu 10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Til allra
átta 14.40 Matur er fyrir öllu 15.30 Tungubrjótur
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Albúmið 17.35
Íslendingasögur 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Í kvöld
um kaffileytið: Ástarsaga Sue og Charles Mingus
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00
Laugardagskvöld með Svavari Gests 20.00 Loki
er minn Guð: Um skáldskap Guðbergs Bergssonar
21.00 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10
Orð kvöldsins 22.20 Fyrr og nú 23.15 Stefnumót
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

21.25

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.55 Dans dans dans - Keppendur kynntir

11.05 Á tali við Hemma Gunn (Vala
Matt) (e)
11.50 Útsvar (Fljótsdalshérað - Reykjanesbær) (e)
12.50 Landinn (e)
13.20 Kiljan (e)
14.10 360 gráður (e)
14.45 Íslandsmótið í handbolta BEINT
16.45 Þrekmótaröðin
17.30 Ástin grípur unglinginn (56:61)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Úrval úr Kastljósi
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Ævintýri Merlíns (13:13) (The Adventures of Merlin III)
20.30 Dans dans dans Spennandi danskeppni einstaklinga og hópa í beinni útsendingu. Kynnir er Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir.
21.35 Hraðfréttir (e)
21.45 Draugabær (Ghost Town)
23.30 Svarta dalían (The Black Dahlia)
Sagan gerist í Los Angeles árið 1946 og segir
frá tveimur löggum sem rannsaka morð á
ungri og upprennandi leikkonu. Leikstjóri er
Brian De Palma og meðal leikenda eru Josh
Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart
og Hilary Swank. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi barna.
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.15 Her Best Move
12.55 Ævintýraferðin
14.20 Post Grad
15.50 Her Best Move
17.30 Ævintýraferðin
18.55 Post Grad
20.25 Pink Panther II
22.00 Halloween
23.50 Species: The Awakening
01.25 Pink Panther II
03.00 Halloween

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.45 Big Time Rush
11.10 Glee (1:22)
11.55 Bold and the Beautiful
12.35 Bold and the Beautiful
13.15 Bold and the Beautiful
13.35 The X-Factor (12:27)
15.10 Neyðarlínan
15.40 Sjálfstætt fólk
16.15 ET Weekend
17.00 Íslenski listinn
17.30 Game Tíví
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.56 Heimsókn Sindri Sindrason heimsækir sannkallaða fagurkera sem opna heimili sín fyrir áhorfendum.
19.13 Lottó
19.20 Veður
19.30 Spaugstofan (7:22) Spéfuglarnir Karl Ágúst Úlfsson, Pálmi Gestsson, Siggi
Sigurjónsson og Örn Árnason fara nú yfir atburði liðinnar viku og sýna okkur þá í spaugilegu ljósi.
19.55 Alvin og íkornarnir 2
21.25 Extraordinary Measures
23.10 Volcano Hörkuspennandi stórslysamynd sem gerist í stórborginni Los Angeles.
Yfirmaður Almannavarna þar á bæ kemst að
því sér til mikillar skelfingar að undir borginni
kraumar mikill hraunmassi sem er við það að
brjótast fram og eldgos er yfirvofandi. Borgin
fer öll á annan endann og íbúarnir reyna að
bjarga sér með öllum tiltækum ráðum.
00.55 Cold Heart Dramatískur spennutryllir þar sem ekki er allt sem sýnist, hvorki í
ástum né vináttu.
02.30 Bourne Supremacy Hörkuspennandi mynd um Jason Bourne sem hélt að
hann væri búinn að setjast friðsamlega að en
draugar fortíðarinnar sækjast að honum meðan
að hann reynir ennþá að muna eftir því hver
hann er og hvaðan hann kom. Hann flækist síðar í svikavef hjá spilltum meðlimum CIA
sem að vilja elta hann uppi og drepa hann.
04.15 Death Becomes Her Klassísk
gamanmynd með Meryl Streep, Bruce Willis
og Goldie Hawn sem fara á kostum í hlutverkum fólks sem gengur misvel að viðhalda
æsku sinni.
05.55 Fréttir

SKJÁREINN
09.25 Meistarad. Evrópu: fréttaþáttur
09.55 Formúla 1: Abu Dhabi - Æfing
3 BEINT
11.00 Enski deildarbikarinn: Norwich
- Tottenham 16 liða úrslit.
12.50 Formúla 1: Abu Dhabi - Tímataka BEINT
14.30 Australian Open Útsending frá
opna ástralska meistaramótinu í golfi. Meðal
kylfinga á þessu sterka móti eru Tiger Woods,
Adam Scott, Jason Day og Greg Norman.
16.20 La Liga Report
16.50 Spænski boltinn: Barcelona Celta BEINT
18.50 Spænski boltinn: Real Madrid Zaragoza BEINT
21.00 Spænski boltinn: Barcelona Celta
22.40 Spænski boltinn: Real Madrid
- Zaragoza

07.45 Chelsea - Man. Utd.
09.25 Brighton - Leeds
11.05 Premier League Review Show
12.00 Premier League Preview Show
12.30 Man. Utd. - Arsenal BEINT
14.45 Tottenham - Wigan BEINT
17.15 West Ham - Man. City BEINT
19.30 Swansea - Chelsea
21.10 Fulham - Everton
22.50 Sunderland - Aston Villa
00.30 Norwich - Stoke

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Samsent
barnaefni frá Stöð 2.
08.00 Xiaolin Showdown
08.20 Bardagauppgjörið
08.45 iCarly (28:45) (29:45)
09.30 Villingarnir
09.55 Histeria!
10.20 Dóra könnuður
11.10 Áfram Diego, áfram!
12.00 Doddi litli og Eyrnastór
12.10 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

17.05 Simpson-fjölskyldan (13:21)
Homer lendir í óhappi í bílskúrnum og eftir
það vill Marge kaupa líftryggingu. Hann segir
þau ekki hafa efni á tryggingunni og því fer
Marge að spara. Homer eyðir sparnaðinum
í húsbíl sem hann neyðist síðan til að búa í
vegna ósættis þeirra hjóna.

17.25 Íslenski listinn
17.50 Step It up and Dance (8:10) Efnilegir dansarar læra hvað þarf að leggja á sig
til að komast upp á stjörnuhimininn. Leikkonan og dansarinn Elizabeth Berkley er kynnir.

18.35 Sjáðu
19.00 Friends (18:24) Ísskápurinn hans
Joey bilar og hann reynir að fá vini sína til að
hjálpa sér að kaupa nýjan. Phoebe, Monica
og Chandler leggja á ráðin við að finna herra
handa Rachel á góðgerðaball.

19.25 Simpson-fjölskyldan (21:22)
19.50 Hart of Dixie (8:22) Dramatísk þáttaröð með léttu ívafi um unga stórborgarstúlku sem finnur sjálfa sig og ástina í smábæ í Alabama. Rachel Bilson leikur ungan lækni sem neyðist til að taka að sér
vinnu í smábæ þar sem lífið er allt öðruvísi
en hún á að venjast.

20.35 Gossip Girl (3:22) Sjötta þáttaröðin um líf fordekraða unglinga sem búa í Manhattan og leggja línurnar í tísku og tónlist.
21.20 Step It up and Dance (8:10) S
22.05 Hart of Dixie (8:22)
22.45 Gossip Girl (3:22)
23.30 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

18.20 Doctors (57:175)
19.00 Ellen (30:170)
19.45 Tekinn
20.15 Næturvaktin
20.45 Réttur (4:6)
21.30 NCIS (4:24)
22.10 Tekinn
22.40 Næturvaktin
23.10 Réttur (4:6)
23.55 NCIS (4:24)
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.10 Rachael Ray (e)
10.40 Dr. Phil (e)
12.40 Kitchen Nightmares (3:17) (e)
13.30 GCB (9:10) (e)
14.20 Parks & Recreation (1:22) (e)
14.45 Happy Endings (1:22) (e)
15.10 My Mom Is Obsessed (3:6) (e)
16.00 The Voice (8:15) (e)
19.00 Minute To Win It (e)
19.45 The Bachelorette (11:12) Bandarísk raunveruleikaþáttaröð þar sem ung
og einhleyp kona fær tækifæri til að finna
draumaprinsinn í hópi 25 myndarlegra piparsveina.
21.15 A Gifted Man (10:16) Athyglisverður þáttur um líf skurðlæknis sem umbreytist
þegar konan hans fyrverandi deyr langt fyrir
aldur fram og andi hennar leitar á hann.
22.00 Ringer (10:22) Bandarísk þáttaröð
um unga konu sem flýr örlögin og þykist vera
tvíburasystir sín til þess að sleppa úr klóm
hættulegra glæpamanna.
22.45 Bandidas
00.20 Rocky Bandarísk kvikmynd frá árinu
1976. Hnefaleikakappinn Rocky Balboa fær
loks stórt tækifæri til að sanna sig og lappa
upp á brotna sjálfsmynd sína þegar honum
býðst að slást við sitjandi heimsmeistara,
Apollo Creed.
02.25 Secret Diary of a Call Girl (e)
02.50 Excused (e)
03.15 Half Ton Killer (e)
04.05 Ringer (10:22) (e)
04.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.00 World Golf
Championship 2012 (3:4) 13.00 Inside the
PGA Tour (43:45) 13.25 World Golf Championship 2012 (3:4) 18.10 Golfing World
19.00 World Golf Championship 2012 (3:4)
00.00 ESPN America

17.00 Randver 17.30 Eldað með Holta 18.00
Hrafnaþing 19.00 Randver 19.30 Eldað með
Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur 22.00 Sigmundur Davíð
22.30 Tölvur tækni og vísindi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Vínsmakkarinn 00.00 Hrafnaþing

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

Landsliðsstúlkur Bjarnarins sýna ótrúlegar listir
á ísnum í Egilshöll laugardaginn 3. nóv. kl: 13:50

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Listskautasýning

Svellið er opið, tónlist, fjör og diskóljós og allir fá leiðsögn á
skautum.

í Egilshöll

Að lokinni sýningu svara stúlkurnar og leiðbeinendur þeirra
spurningum varðandi listskautaíþróttina en stúlkurnar okkar
keppa reglulega við þær bestu í Evrópu og hafa lent í
verðlaunasætum.

í dag laugardag kl: 13:50

- Opið hús –
milli kl. 13 og 14
aðgangur ókeypis

Notið tækifærið og kynnist glæsilegri íþrótt
Samtímis lýkur skráningu á listskautanámskeið fyrir
6-12 ára stelpur og stráka sem hefst sama dag og stendur til
8. desember og lýkur með glæsilegri jólasýningu fyrir
aðstandendur krakkanna.
A nes
Agn

Námskeiðið kostar 10.000 krónur og hægt er að fá skauta lánaða.
Nánari upplýsingar:
Berglind Rós sími 899-3058 / Erlendína sími 697 3990

Dídíí
Díd

Nadja

Hreysti – Gleði – Vellíðan – Hreyﬁng – Styrkur – Samhæﬁng

20% afslttur af llum sfum

SîFA
DAGAR

MikiÝ rval af fallegum sfum
sem gott er aÝ kra 

TilboÝiÝ gildir
til 12. nvember

BjÝum vaxtalausar afborganir
 allt aÝ 12 mnuÝi

Kktu  KauptniÝ
Ð ÞaÝ verÝur heitt 
knnunni!

LIEL lampi, 12.600 kr. - DRUMSILK lampaskermur, 7.900 kr.
Teppi - mikið úrval. Verð frá 9.500 kr.
BLYTH bakkaborð, f.v.: 19.500 kr. / 22.000 kr. / 24.500 kr.
ALEXEI gólfmotta, 49.000 kr.

ALBAN 3ja sæta sóﬁ
Verð áður 245.000 kr.
Nú 196.000 kr.

17.245 á mánuði
miða
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REGENCY púði, 5.900 kr.
AZUR vasi, 6.900 kr.
ALU vasi, 9.800 kr.
PEPPA lampi, 8.775 kr.
TIPP lampaskermur, 1.950 kr.

ANTO
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ung
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ABI tréskál
3.850 kr.

ABORIGENE vasi
85 cm hár
24.500 kr.

FLORA
Vínglas 1.750 kr.
Kampavínsglas 1.450 kr.

AGRA blaðakarfa úr járni
8.900 kr.
*Afborganir eru vaxtalausar en
3% lántökugjald bætist við verðið

HAUST/VETUR 2012 - NÝJAR VÖRUR

AYA
Y ME baðáhöld
Sápusprauta 3.600 kr.
Tannburstaglas 2.900 kr.
Sápudiskur 2.400 kr.

DANI bakki
stærri 5.800 kr.
minni 4.900 kr.
Við erum á Facebook

Kauptúni og Kringlunni – www.tekk.is
Opið laugardag kl. 11–17 og sunnudag kl. 11–17. Opið virka daga kl. 11–18.
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PERSÓNAN

Þaulvanir þjófar stálu úlpum

Atli Viðar Þorsteinsson
Aldur: 29 ára.
Starf: Framleiðandi og
plötusnúður.

Fjölskylda:
Í sambúð og
barnlaus.

Foreldrar:

Þorsteinn
Antonsson
rithöfundur og
María Anna
Þorsteinsdóttir kennari.
Búseta: 101.
Stjörnumerki: Meyja.
Myndband Atla Viðars og Helga Jóhannssonar við lagið What Are You Waiting for
með Diktu keppir í tónlistarmyndbandakeppninni Protoclip.

„Þeir komu um tvöleytið í nótt, brutu gler
í hurðinni, sem átti að vera óbrjótanlegt,
hoppuðu inn og hlupu beint að dýrustu flíkunum í versluninni. Á myndbandsupptökum sjást þeir svo troða úlpunum í gegnum
gatið á hurðinni og einhverjar hafa greinilega skemmst í leiðinni því það fannst loð
af krögunum í gatinu,“ segir Dagný Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Cintamani.
Þrjátíu úlpum var stolið úr verslun Cintamani við Austurhraun í Garðabæ aðfaranótt
föstudags.
Að sögn Dagnýjar var auðsætt að þjófarnir höfðu skipulagt ránið vel því þeir voru
ekki nema tvær mínútur að athafna sig.
„Þeir vissu upp á hár hvað þeir voru að gera
og voru vel græjaðir. Á upptökunum sjást
þeir hlaupa beint að dýrustu flíkunum og

þeir vissu líka á hvaða rekka dýrustu úlpurnar í karladeildinni var að finna,“ segir
Dagný.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem brotist er
inn í verslun fyrirtækisins í Garðabæ og
segist Dagný ekki bjartsýn á að vörurnar
eða þjófarnir finnist.
„Þetta er ekki í fyrsta sinn sem brotist er
inn í verslunina og þess vegna höfðum við
keypt dýrustu þjófavarnagræjurnar; dýrasta glerið, upptökutækin og ljósin. Það eina
sem við gætum mögulega bætt við væru
fangelsisrimlar fyrir gluggana,“ segir hún
að lokum.
- sm
INNBROT Brotist var inn í verslun Cintamani í Garðabæ.
Dagný Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri segir
þjófana hafa verið vel skipulagða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Útsala

Útsala á granítﬂísum og
völdum granít borðplötum
Frábært verð

Graníthúsið Hafnarﬁrði
www.granithusid.is
Sími: 5445100
Helluhrauni 12

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós á tónleikum á Berlín Festival fyrr á árinu. Fyrstu tónleikarnir á Íslandi í fjögur ár verða annað kvöld.
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Stressaðir að spila loksins
fyrir íslenska tónleikagesti
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Sigur Rós spilar á sínum fyrstu tónleikum á Íslandi í fjögur ár annað
kvöld. Þeir verða haldnir í Nýju
Laugardalshöllinni fyrir framan
um sjö þúsund manns og eru hluti
af Iceland Airwaves-hátíðinni.
Þetta verða jafnframt fyrstu tónleikar Sigur Rósar á hátíðinni í
ellefu ár, eða síðan þeir spiluðu í
Listasafni Reykjavíkur 2001.
Tónleikarnir leggjast að vonum
vel í bassaleikarann Georg Hólm
en hljómsveitin leggur mikið upp
úr því að öll umgjörð og annað slíkt
verði hundrað prósent í Höllinni.
„Við erum orðnir mjög stressaðir.
Það er alltaf öðruvísi að spila hér
heima fyrir framan fólk sem við
þekkjum. Við viljum að allt gangi
upp,“ segir Georg.

Skrítið án Kjartans
Sigur Rós hefur verið á tónleikaferðalagi vítt og breitt um heiminn til að kynna sína nýjustu
plötu, Valtara. Aðspurður hvaða
staður hafi verið eftirminnilegastur á bassaleikarinn erfitt með
að nefna einhvern einn, enda líkast til heimsótt þá alla mörgum
sinnum áður, en nefnir þó San
Francisco. Hann segir að erlendir tónleikagestir hafi tekið vel í
nýju lögin. „Tónleikaferðin hefur

gengið mjög vel. Við höfum ekkert endilega verið að taka öll lögin
af nýju plötunni því það er erfitt
að spila sum þeirra á tónleikum.
Við höfum meira verið að blanda
þeim saman við gömlu lögin og
það hefur gengið vel.“
Hljómborðsleikarinn Kjartan
Sveinsson hefur verið fjarri góðu
gamni í tónleikaferðinni og verður
hann ekki með í Höllinni. Georg
viðurkennir að það hafi verið
skrítið að vera án hans og þeir
hafi saknað hans til að byrja með.
„Orri [Páll Dýrason trommari]
talaði um að það hefði þurft tvo til
að koma í staðinn fyrir hann því
hann er vanur að spila á svo mörg
hljóðfæri á tónleikunum. Þetta
var skrítið í fyrstu en svo vandist
þetta og er búið að vera fínt.“

Hreifst af Labeouf-myndbandi
Sigur Rós bryddaði upp á þeirri
nýjung í vor að leyfa hinum ýmsu
leikstjórum að gera myndbönd við
lögin af Valtara án þess að hljómsveitin sjálfi kæmi nokkuð að verkefninu. Eftirminnilegt er myndbandið við Fjögur píanó þar sem
Hollywood-leikarinn Shia Labeouf
var allsnakinn. Georg Hólm var
einmitt sérstaklega ánægður með
það myndband og horfði á það

SIGUR RÓSAR-BARN AÐ
KOMA Í HEIMINN
Trommuleikarinn Orri Páll Dýrason og
eiginkona hans Lukka Sigurðardóttir voru
við það að eignast sitt annað barn saman
þegar Fréttablaðið fór í prentun í gær.
Lukka var sett á síðasta mánudag en
seinnipartinn í gær var barnið ekki
enn komið í heiminn. Þrátt fyrir þessa
óvissu ætlar Orri Páll að spila á tónleikunum annað kvöld. Eina spurningin
er hvort hann verður orðinn nýbakaður faðir eða ekki.
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þrisvar sinnum í röð þegar hann
fékk það fyrst sent til sín. „Það
er skrítið að láta þetta verkefni
algjörlega í hendurnar á einhverjum öðrum en þetta kom mjög vel út
og það er óskandi að fleiri myndu
prófa svona lagað í framtíðinni.“

Stefnubreyting hjá Sigur Rós
Hljómsveitin hefur eitthvað verið í
hljóðveri að undanförnu og Georg
býst við því að glænýtt lag verði
frumflutt í Höllinni. Aðspurður
hvernig nýja efnið hljómi segir
hann að um algjöra stefnubreytingu sé að ræða en vill ekkert gefa
upp um hvort Sigur Rós sé að breytast í polkasveit eður ei. „Við erum
í þannig stuði núna að við viljum
halda áfram að taka upp og gera
eitthvað skemmtilegt.“
Eftir tónleikana í Höllinni
ferðast Sigur Rós til Ástralíu, Taívan, Singapúr og Malasíu. Á næsta
ári fer sveitin í Evróputúr og nú
þegar er uppselt á þrenna tónleika
í Brixton Academy í London. Um
fimm þúsund gestir komast fyrir
á þessum þekkta tónleikastað. Enn
eru einhverjir miðar eftir á tónleikana á sunnudaginn og fást þeir
á síðunni Midi.is.
freyr@frettabladid.is
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Hannar fyrir Hjálma
Listamaðurinn og tískuhönnuðurinn Mundi Vondi er þessa dagana
að hanna umslagið fyrir nýjustu
plötu Hjálma sem þeir gera með
finnska tónlistarmanninum Jimi Tenor.
Platan er væntanleg í
febrúar á næsta ári.
Stutt er síðan Fréttablaðið greindi frá því
að Mundi hefði
teiknað mynd fyrir
kynningarplakat
kvikmyndarinnar
Falsks fugls og
er hann því
greinilega eftirsóttur um þessar
mundir.

Helmingur að troða upp
Borgarstjórinn Jón Gnarr tróð upp
á Iceland Airwaves á fimmtudagskvöldið ásamt Sigurjóni Kjartanssyni, en saman mynda þeir dúettinn Kleópötru. Jón er þó ekki eini
borgarfulltrúinn sem treður upp á
hátíðinni í ár því bæði Einar Örn
Benediktsson og Óttarr Proppé
koma fram með sínum hljómsveitum, Einar með Ghostigital
og Óttarr með Dr. Spock og Ham.
Aðstoðarmaður borgarstjórans, Sigurður Björn Blöndal, er einmitt líka
í Ham. Helmingur borgarfulltrúa
Besta flokksins og einn varaborgarfulltrúi koma því fram í ár, en ekki
er vitað til þess að fulltrúar annarra
flokka komi fram á hátíðinni í ár.
- fb, þeb

Mest lesið
1 Magnaðar myndir: Fólk í
stórhættu í ofsaveðri
2 Ótrúlegt myndband af
óveðrinu í Reykjavík
3 Rukkanir bárust enn eftir
andlátið
4 Bóndi á Berjanesi: „Ég vona
að ég lifi þetta af“
5 Almannavarnir: Fólk tekst á
loft – óveður gengur niður á
morgun
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