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„Ég reikna fastlega með að eignast þ iðj

Sólveig Arnarsdóttir leikkona ætlar að taka því rólega um þessa helgi eftir annasama daga undanfarið.Ládeyðan 
ljómandi fín
S tundum eru helgar þéttskip-aðar ýmsum viðburðum. Um síðustu helgi tókst mér til dæmis að vera í þrem-ur matarboðum og alls konar stuði. 
Svo virðist þessi helgi verða alger ládeyða sem er ljómandi fínt. Ef veðrið verður svona gott er eins víst að við förum í sund og höfum það svo bara notalegt,“ segir Sól-veig Arnarsdóttir leikkona. Reynd-ar er ólíklegt að hún sitji alveg auðum höndum því hún og eigin-maðurinn eru að stækka húsið enda 

von á barni í janúar, til viðbótar við 
synina tvo sem fyrir eru.Sólveig lætur óléttuna ekki aftra 
sér frá því að æfa hlutverk í Dísu ljósálfi sem verður sýnt í Austur-bæ, vera í tökum fyrir Hlemmavíd-eó með Pétri Jóhanni og verða liðs-stjóri í Orð skulu standa á litla sviði 

Borgarleikhússins. „Við Hlín Agn-arsdóttir munum skiptast á um að vera liðsstjórar,“ útskýrir hún. Hún 
kveðst líka ætla að fara oft í bíó á næstunni og eiga margt óséð í leik-húsunum.    gun@frettabladid.is

Djassband Suðurlands  verður með tónleika í kaffihúsinu 
Grænu könnunni á Sólheimum á morgun klukkan 15.30. 
Leikin verða blúslög í bland við kunnugleg dægurlög. Auk 
bandsins koma fram söngvararnir Bryndís Erlingsdóttir, 
Bergsveinn Theodórsson og Kristín Arna Hauksdóttir.
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Uppáhald Elvis 
Elvis Presley var mikill matmaður 

og flaug eitt sinn langar leiðir 

vegna þess að hann langaði í 

samloku með hnetusmjöri, sultu 

og beikoni. 

SÍÐA 6

Yfir sjónvarpinu 
Jóhann Friðgeir Valdimarsson 

gefur uppskrift að túnfisksalati 

sem gott er að borða með tortilla-

flögum yfir sjónvarpinu. 

SÍÐA 2

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI18. september 2010
219. tölublað 10. árgangur

Helgarútgáfa

Gjöfult ár hjá Gerði
Gerður Kristný hefur sópað 
að sér verðlaunum og 
viðurkenningum í ár. 
menning 18

Andra Snæ svarað
Við bætum ekki kjörin með 
því að segja skemmtilegar 
sögur, segir Tryggvi Þór.
umræðan 26

Sjóðheitt 

ÍSLAND
náttúra 32

STEFNIR Á 
ólympíugull
íþróttir 30

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

ns

Lesa bara
Fréttablaðið

67%

Lesa bara
Morgunblaðið

5%

Lesa bæði
Fréttablaðið og

Morgunblaðið

27%
Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. – Heimild: Blaðakannanir Capacent maí - júlí 2010.

stir!

67%%95% 
Auglýsing í Fréttablaðinu nær 
til yfir 95% lesenda blaðanna

Sukkað eftir kvöldmat
Ómótstæðilegir eftirréttir.

4

spottið 12

FÉLAGSMÁL  Hópur eldra fólks hefur 
leitað til Stígamóta undanfarið 
vegna kynferðisofbeldis sem það 
kveðst hafa orðið fyrir og þagg-
að hafi verið niður í skjóli emb-
ættisvalds. Aðsóknin er svo mikil 
að þeir sem eru að koma í fyrsta 
skipti þurfa að bíða á þriðju viku 
áður en þeir komast að, sem er 
einstök staða. Þetta segir Guðrún 
Jónsdóttir, talskona Stígamóta.

„Þjóðfélagsumræðan að und-
anförnu um ofbeldi hefur hreyft 
mjög við fólki sem í áratugi hefur 

burðast eitt með leyndarmál sín,“ 
segir Guðrún. „Það er eins og fólki 
sé að detta í hug í fyrsta skipti að 
það geti átt rétt á uppreisn æru. 
Það leyfir sér að þrá staðfestingu 
á að brotið hafi verið á því.“

Guðrún kveðst ekki hafa talið 
saman hversu margir nýrra skjól-
stæðinga hafi orðið fyrir ofbeldi 
í skjóli einhvers konar embættis-
valds. Tölur um fjölda og eðli brota 
liggi ekki fyrir fyrr en í árslok.

„En mörg þessara mála snú-
ast um ofbeldi af hendi manna 

í slíkum valdastöðum,“ útskýr-
ir Guðrún. „Þá er ég ekki ein-
ungis að tala um kirkjuna heldur 
einnig fleiri þjóðfélagsstofnanir. 
Mörg málanna eru fyrnd og sumir 
þeirra ofbeldismanna sem um er 
að ræða eru dánir. En eftir sitja 
konur og karlar sem umræðan 
að undanförnu hefur hreyft við, 
þannig að þetta fólk er í uppnámi. 
Það er langt síðan að ég minnist 
þess að samfélagsumræða hafi 
skilað fjölgun á borð við þessa inn 
til okkar.“

Guðrún segir að fólkið sem leiti 
nú til Stígamóta komi til að tjá sig 
um löngu liðin atvik sem séu núna 
að trufla daglegt líf þess.

„Fyrir fólki er draumurinn um 
viðurkenningu á ofbeldinu ný til-
finning þó að sjaldnast sé hægt 
að uppfylla hann. En segja má að 
það sé skref í rétta átt að fólk geri 
kröfur fyrir sjálft sig. Að sumu 
leyti er þarna um að ræða jákvæð 
áhrif í kjölfar málsins hennar 
Sigrúnar Pálínu Ingvarsdóttur og 
fleiri kvenna,“ segir Guðrún.   - jss

Straumur fólks til Stígamóta
Hópur eldra fólks hefur leitað aðstoðar Stígamóta að undanförnu vegna kynferðisofbeldis sem það segist 
hafa mátt þola fyrir löngu frá mönnum í valdastöðum. Bið eftir viðtali hefur aldrei verið lengri en núna.

PÖNKAÐ FYRIR PÆJUR OG POLLA Félagarnir Halli og Heiðar í hljómsveitinni Pollapönki vöktu mikla lukku þegar þeir stigu á svið í 
Álafosskvosinni í gær og skemmtu leikskóla- og grunnskólabörnum úr Mosfellsbæ. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Sverrir, væri þá ekki upplagt 
að gera afmælisdaginn þinn 
að degi ónáttúrunnar?

„Jú, alveg endilega. Svo mætti gera 
afmælisdag einhvers ákafs virkjun-
arsinna að degi náttúruleysisins.“

Gera á afmælisdag Ómars Ragnarssonar, 
16. september, að degi náttúrunn-
ar. Sverrir Stormsker er þekktur fyrir 
blautlegan kveðskap. Sverrir er fæddur 6. 
september og því meyja eins og Ómar.

BRETLAND, AP Benedikt páfi viður-
kenndi í vikunni, þegar hann kom 
í opinbera heimsókn til Bretlands, 
að kaþólska kirkjan hafi hvorki 
brugðist nógu fljótt né nógu 
ákveðið við þegar prestar hafa 
verið sakaðir um kynferðisbrot 
gegn börnum.

Hann sagði það nú vera fyrsta 
forgangsmál kirkjunnar að hjálpa 
fórnarlömbum slíkra brotamanna 
að ná sér.

Andstaða og gagnrýni á páfa og 
kaþólsku kirkjuna hafa verið svo 
áberandi í Bretlandi að sjálf heim-
sóknin hefur fallið í skuggann.

Fimm manns voru handteknir í 
Bretlandi snemma í gærmorgun, 
sakaðir um að hafa hótað páfa. - gb

Heimsókn páfa til Bretlands:

Fellur í skugga 
kynferðisbrota

DROTTNING OG PÁFI Elísabet Breta-
drottning ásamt Benedikt sextánda.

NORDICPHOTOS/AFP
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NÁTTÚRA Ekkert varð vart við flæk-
ingsfiðrildi hér á landi í sumar 
vegna einmunablíðu. Með fyrstu 
haustlægðinni í byrjun mánaðarins 
barst hins vegar til landsins fjöldi 
fiðrilda með hlýjum loftstraumum. 
Sérstök vöktun fiðrilda hefur verið 
hér á landi síðan 1995.

Á Náttúrufræðistofnun hefur 
verið fylgst með komum fiðrilda 
undanfarið. Við eftirgrennslan er 
ljóst að tíu tegundir útlendra fiðr-
ilda bárust hingað hið minnsta. 

Sum þeirra hafa hafnað í fiðr-
ildagildrum sem reknar eru vegna 
verkefnis sem tengist vöktun fiðr-
ilda og hófst á tveim stöðum á land-
inu, Tumastöðum í Fljótshlíð og 
Kvískerjum í Öræfum, fyrir fimmt-
án árum. 

Erling Ólafsson, sérfræðingur á 
Náttúrufræðistofnun, segir að sýna-
taka fari fram með þar til gerðum 
ljósgildrum en veiðarnar byggja 
á þeirri áráttu flestra fiðrilda að 
sækja að ljósum þegar skyggja 
tekur. Gildrurnar eru stórtæk verk-
færi enda veiddust á tíu árum 69.494 
eintök fiðrilda á Tumastöðum og 
tilheyrðu þau fimmtíu tegundum. 
Samsvarandi tölur frá Kvískerjum 
eru 81.227 eintök og 64 tegundir. 

Á Íslandi hafa til þessa fundist 
143 nafngreindar tegundir fiðrilda. 
Þar af eru 89 taldar lifa hér á eigin 
forsendum í íslenskri náttúru.

 svavar@frettabladid.is

Fiðrildarigning með 
fyrstu haustlægðinni
Mikill fjöldi fiðrilda barst til landsins þegar sumarblíðan tók enda með fyrstu 
haustlægðinni á dögunum. Á Íslandi hafa til þessa fundist 143 tegundir fiðrilda.
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1. Aðmírálsfiðrildi
Er mikill fluggarpur með ríkt flökkueðli. 
Aðmírálsfiðrildi er tíður og væntanlega 
árlegur gestur á Íslandi og var fyrst skráð 
hér árið 1901.
2. Kóngasvarmi
Fluggarpur sem oft leggst í langflug frá 
náttúrulegum heimkynnum. Er nánast 
árlegur flækingur á Íslandi. Fyrsta tíma-

setta tilvikið er frá 1899. Kóngasvarmi er 
auðþekktur á stærðinni en auðvelt er að 
villast á honum og fugli á flugi.
3. Gammaygla
Er eitt algengasta flækingsfiðrildið hér á 
landi. Á gráleitum framvængjum er skýrt 
ljóst tákn sem er nánast eins og gríski 
bókstafurinn gamma og dregur tegund-
in af því heiti á flestum tungumálum.
4. Gulygla
Er landlæg hér á landi og hefur henni 

farið fjölgandi í kjölfar hlýnandi lofts-
lags. Gulygla er með stærstu fiðrildum 
og þar með stærstu skordýrum hér á 
landi. 
5. Páfiðrildi
Er ein fárra tegunda sem þreyja vetur 
á fullorðinsstigi. Fyrstu fiðrildin vakna 
á ný þegar sól tekur að skína í mars. 
Fyrsti skráði fundur er frá árinu 1938, 
flest sjö árið 1996. Berst hingað með 
varningi.
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LÖGREGLUMÁL Svo virðist sem 
skipulögð skattsvik sem lögreglan 
hefur nú til rannsóknar hafi stað-
ið allt árið í fyrra og það sem af er 
þessu ári, hið minnsta. Sex sitja 
nú í gæsluvarðhaldi vegna svik-
anna, sem nema um 270 milljón-
um króna. Einn þeirra sem situr í 
varðhaldi er starfsmaður skattsins.

Fleiri höfðu ekki verið hand-
teknir vegna málsins í gærkvöldi 
en ekki var útilokað að svo yrði. 
Yfirheyrslum yfir þeim handteknu 
var fram haldið í gær.

Féð var svikið út með því að 
skila fölsuðum skjölum um kostn-
að við byggingarframkvæmdir 
til skattsins og fá endurgreiðslu á 
virðisaukaskatti. Starfsmönnum 
skattsins hefur verið veitt áfalla-
hjálp vegna málsins. - sh

Meintir svikarar yfirheyrðir:

Svikin stóðu í 
vel á annað ár

AFGANISTAN, AP Mikill viðbúnaður 
lögreglu og hers er í Afganistan 
vegna þingkosninga, sem haldnar 
verða þar í dag. Óttast er að and-
stæðingar bæði stjórnvalda og 
erlenda herliðsins reyni að trufla 
framkvæmdina með ofbeldi og 
hótunum.

Hamid Karzai forseti hvatti 
landsmenn til að taka þátt í kosn-
ingunum þrátt fyrir hótanir tali-
bana og annarra uppreisnarhópa. 
Átök í tengslum við væntanlegar 
kosningarnar hafa á síðustu dögum 
kostað nokkra tugi manna lífið.

Erlenda herliðið mun fylgjast 
með framkvæmd kosninganna 
til að koma í veg fyrir kosninga-
svindl, en ásakanir um slíkt í for-
setakosningunum á síðasta ári 
urðu til þess að veikja mjög stöðu 
forsetans.

Richard Holbrooke, sendifull-
trúi Bandaríkjastjórnar í Afgan-

istan og Pakistan, sagðist gera sér 
fulla grein fyrir því að kosning-
arnar verði ekki fullkomnar.

Nú í vikunni bárust fréttir af 

því að verulegt magn af fölsuðum 
kjörseðlum hafi fundist í Pakist-
an, skammt frá landamærum ríkj-
anna. - gb

Alþjóðaherliðið í Afganistan notað til að fylgjast með þingkosningunum í dag:

Reyna allt til að hindra svindl

UNDIRBÚNINGUR KOSNINGA Kjörkassar fluttir niður í Pansjírdal norðaustan við 
höfuðborgina Kabúl.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FJARSKIPTAMÁL Gagnaveita Reykja-
víkur hyggst una úrskurði Póst- og 
fjarskiptastofnunar þess efnis að 
greiða skuli vexti af láni Orkuveitu 
Reykjavíkur (OR) til fyrirtækis-
ins tvisvar á ári. Lánið er tilkomið 
vegna aðskilnaðar Gagnaveitunn-
ar og OR, sem Póst- og fjarskipta-
stofnun mælti fyrir um. Stofnun-
in gerði á miðvikudag alvarlegar 
athugasemdir við lánið. 

„Hér er ekki verið að fella 
niður vexti heldur fresta greiðslu 
þeirra,“ segir Birgir Rafn Þráins-
son, framkvæmdastjóri Gagnaveit-
unnar. Hann segir ekki rétt sem 

fram kom í Fréttablaðinu í fyrra-
dag að lánið hafi átt að vera vaxta-

laust á lánstímanum. Hið rétta sé 
að safna hafi átt upp vöxtum á 
lánstímanum og greiða þá þegar 
lánið yrði greitt upp.

Póst- og fjarskiptastofnun komst 
hins vegar að þeirri niðurstöðu 
að slík fyrirgreiðsla stæðist ekki 
ákvæði fjarskiptalaga né sam-
rýmdist fyrri ákvörðunum stofn-
unarinnar um lánakjör. 

Birgir segir að Gagnaveitan uni 
þeirri niðurstöðu og hafi þegar 
greitt þá vexti sem frestað hafi 
verið að borga þar til niðurstaða 
Póst- og fjarskiptastofnunar hafi 
verið kynnt fyrirtækinu.  - bj

Segja ekki rétt að lán frá OR til Gagnaveitu Reykjavíkur hafi verið vaxtalaust:

Gagnaveitan unir úrskurði

LJÓSLEIÐARAR Gagnaveita Reykjavíkur 
hefur lagt ljósleiðara í hús á höfuðborg-
arsvæðinu undanfarin ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMGÖNGUMÁL Framkvæmdir við 
Héðinsfjarðargöng eru komnar á 
lokastig þar sem malbikun gang-
anna lauk í vikunni. Unnið er að 
frágangi fyrir opnun sem verður 
byrjun næsta mánaðar. 

Göngin stytta leiðina milli 
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar úr 
62 kílómetrum í um 15 kílómetra. 
Göngin eru um 11 kílómetrar, 3,7 
kílómetrar á milli Siglufjarðar 
og Héðinsfjarðar og um 6,9 kíló-
metrar þaðan til Ólafsfjarðar. 

Heildarkostnaður er yfir 11 
milljarðar króna.  - þj

Styttist í Héðinsfjarðargöng:

Malbikun gang-
anna lokið 

ALÞINGI Þingmenn Hreyfingarinn-
ar leggja til að heimspeki verði 
skyldufag í grunn- og framhalds-
skólum. Vilja þeir að fagið verði 
kennt að meðaltali í einum áfanga 
á hverju skólaári. Er tillagan við-
bragð við skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis um hrunið.

Þingmennirnir vilja jafnframt 
að gerð verði stjórnsýsluúttekt 
á þeim þremur ráðuneytum sem 
helst komu að málum í aðdrag-
anda hrunsins. Úttektin taki sér-
staklega til samskipta við önnur 
ráðuneyti og stofnanir. - bþs

Þingmenn Hreyfingarinnar:

Heimspeki 
verði skyldufag

DÓMSMÁL Svandísi Svavarsdóttur 
umhverfisráðherra var ekki heim-
ilt að synja aðalskipulagi Flóa-
hrepps staðfestingar fyrr á þessu 
ári. Héraðs-
dómur Reykja-
víkur kvað upp 
úrskurð þar að 
lútandi í gær.

Svandís til-
kynnti í lok 
janúar að hún 
hygðist ekki 
staðfesta þá 
hluta skipulags-
ins sem sneru 
að Urriðafossvirkjun, vegna þess 
að skipulagsvinnan væri að hluta 
kostuð af Landsvirkjun. Ákvörð-
unin hafði áhrif á þrjár virkjanir í 
neðri hluta Þjórsár.

Dómurinn kemst að þeirri nið-
urstöðu að ekkert í skipulags- og 
byggingarlögum leggi bann við 
því að framkvæmdaraðili greiði 
kostnað við skipulagsvinnu.  - sh

LV mátti kosta skipulagsvinnu:

Svandís braut 
lög með synjun

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

SPURNING DAGSINS



Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir
Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær - Dalvík

                   
   

                   
   

AF ÖLLUM
POTTAPLÖNTUM

40-50%
afsláttur

HAUSTSKREYTINGAR
SÝNIKENNSLA

Um helgina mun Jón 
Þröstur Ólafsson, 
Íslandsmeistari í 
blómaskreytingum 2010, 
sýna haustkransagerð 

og haustskreytingar utandyra.

SKÚTUVOGUR
laugard. og sunnud.
kl. 13:00 - 16:00

HAUSTHÁTÍÐ
í Blómavali um land allt

Lára Jónsdóttir 
garðyrkjufræðingur 

verður í Skútuvogi um 
helgina og veitir ráðgjöf 

um haustlaukana.

3 stk
Erikur
899

Allir 
haustlaukar

20%
afsláttur

...loforð um litríkt vor!

                   
   

ÓKEYPIS NÁMSKEIÐ
HAUSTVERKIN Í GARÐINUM

Fimmtud. 23. sept kl.19:30 
munu Auður Jónsdóttir og  
Kristinn Þorsteinsson, garð-
yrkjufræðingar, vera með hið 
vinsæla námskeið um haust-
verkin í garðinum. 

 
haustverkin@blomaval.is

Allir 
haustlaukar

20%
afsláttur

Aðeins um 
helgina!

Begónía

999
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EFNAHAGSMÁL Þeir sem tóku gengis-
tryggt húsnæðislán upp á 20 millj-
ónir í árslok 2006 hafa að meðal-
tali þurft að borga fimmtán þúsund 
krónum meira á mánuði af láninu 
sínu en þeir sem tóku jafnhátt verð-
tryggt lán. Þetta sýna útreikning-
ar frá fyrirtækinu Sparnaði, sem 
byggjast á sömu forsendum og 
útreikningar vegna gengistryggðra 
bílalána, sem Hæstiréttur staðfesti 
á fimmtudag að væru ólögmæt.

Hafa ber í huga að nákvæm 
útfærsla á endurreikningi gengis-
tryggðra húsnæðislána liggur ekki 
fyrir þar sem frumvarp efnahags- 
og viðskiptaráðherra þar um hefur 
ekki verið lagt fram á þingi. Þeirri 
boðuðu löggjöf er ætlað að tryggja 
jafnræði við úrlausn skuldamála 
einstaklinga í kjölfar dóms Hæsta-
réttar í máli Lýsingar.

Gengistryggðum bíla- og hús-
næðislánum verður breytt yfir í 
íslenskar krónur og verðtryggð 
kjör, sem mun lækka höfuðstól 
lánanna um allt að helming og í 
sumum tilvikum munu lánþegar 
fá endurgreitt eitthvað af þeim 
greiðslum sem þeir hafa ofgreitt 
til fjármögnunarfyrirtækjanna. 
Mun lántakendum einnig bjóðast 
að breyta láninu í löglegt erlent 
lán eða færa það á óverðtryggða 
íslenska vexti. 

Heildarvirði ólöglegra, erlendra 
lána til einstaklinga hér á landi er 
metið á 186 milljarða króna, sam-
kvæmt upplýsingum efnahags- og 
viðskiptaráðuneytisins, og þar af 
eru 61 milljarður í bílalán og 78 
í húsnæðislán.  sunnav@frettabladid.is 

 stigur@frettabladid.is
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Staða á 20 milljóna láni teknu í des. 2006

Gengistryggt lán Verðtryggt lán Óverðtryggt lán

15.000 krónum meira 
greitt af myntkörfunni
Þeir sem tóku 20 milljóna gengistryggt húsnæðislán í desember 2006 hafa að 
meðaltali borgað 15 þúsund krónum meira á mánuði en þeir sem tóku jafnhátt 
verðtryggt lán á sama tíma. Endurreikningur lána hefst á næstu vikum.

Avant: Útreikningar hafnir og ráðgert að innheimta endurreiknaðra samninga hefjist á ný í 
byrjun október. Ekki verður um uppsafnaðar mánaðargreiðslur að ræða heldur venjubundna 
mánaðarlega fjárhæð afborgunar miðað við forsendur dóms Hæstaréttar. Talið er að rúm þrjá-
tíu prósent viðskiptavina hafi haft eigendaskipti á bílum sem keyptir voru með gengistryggð-
um lánum og taka endurreikningar á slíkum málum lengri tíma. 

Lýsing: Lýkur vonandi á næstu vikum. Sendir viðskiptavinum sínum fljótlega bréf þar sem 
farið verður yfir stöðuna. Ekki ljóst hvenær greiðsluseðlar verða sendir út. Ekki hefur verið greint 
hversu stór hluti bíla hefur skipt um hendur. 

Íslandsbanki fjármögnun: Sextíu prósent viðskiptavina munu fá endurútreikninga um 
miðjan október og greiðsluseðlar verða sendir út 1. nóvember. Í hinum tilvikunum hafa 
eigendaskipti átt sér stað og úrlausn þeirra mála tekur lengri tíma. 

SP fjármögnun: Endurreikningar hafa staðið síðan í júní og eru langt komnir. Tilkynningar 
verða sendar út til viðskiptavina á næstu dögum. 

Hvenær verður lánið mitt endurreiknað?

Í súluritinu má sjá 
hver staðan er á 
þremur ólíkum en 
jafnháum lánum 
sem tekin voru á 
sama tíma. Geng-
istryggða lánið 
kemur til með að 
lækka verulega.
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7,24

24.,8

6,53

25,5

11,2

Eftirstöðvar Heildarafborganir til þessa

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Strekkingur syðst annars 

fremur hægur vindur. 

MÁNUDAGUR
Fremur hægur vindur 

víða um land.
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NOKKUÐ BJART  er 
viðeigandi lýsing 
á veðrinu næstu 
daga.  Lítils háttar 
væta gæti þó fall-
ið með ströndum 
landsins en inn til 
lands er lítil hætta 
á úrkomu.  Vindur 
verður fremur hæg-
ur víðast hvar og 
það kólnar heldur í 
veðri um helgina.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

FASTEIGNIR „Eitt af því sem kemur 
til greina er hótelrekstur en það 
er allt á hugmyndastigi enn þá,“ 
segir Pálmar Harðarson, sem 
keypt hefur byggingu gamla Iðn-
skólans á Akureyri. Síðast var 
Háskólinn á Akureyri með hluta 
starfsemi sinnar í byggingunni. 
Pálmar átti hæsta boð í húsið, 
160 milljónir króna, þegar Akur-
eyrarkaupstaður setti það á sölu. 
„Ég hafði í raun ekkert sérstakt í 
huga með húsið en sá þar einfald-
lega góðan möguleika. Hugmynd-
in var að finna leigjanda og húsið 
verður einfaldlega innréttað með 
það í huga,“ segir Pálmar.  - gar

Iðnskólinn á Akureyri seldur:

Jafnvel hótel í 
skólahúsnæðið

ALÞINGI Níu þingmenn úr Samfylk-
ingu, Sjálfstæðisflokki og Hreyf-
ingunni leggja til að þáttur Íbúða-
lánasjóðs í þenslunni í aðdraganda 
falls bankanna verði rannsakaður. 

Rannsóknarnefnd Alþingis 
metur breytingar á fjármögnun 
og lánareglum sjóðsins sem ein 
af stærri hagstjórnarmistökum í 
aðdraganda hrunsins. Vilja þing-
mennirnir að sú ályktun verði 
rannsökuð í þaula og að Alþingi 
fái skýra mynd af starfsemi sjóðs-
ins þar sem fyrir liggi að nauð-
synlegt sé að veita honum umtals-
vert fé vegna útlánatapa.   - bþs

Meint hagstjórnarmistök:

Rannsaka ber 
Íbúðalánasjóð

IÐNSKÓLINN Seldur fyrir 160 milljónir 
króna.

EVRÓPA „Það er enginn Evrópuher 
til fyrir börnin að fara í og ef ein-
hver myndi vilja neyða þau í her, þá 
gæti það einmitt verið NATO, sem 
Ísland hefur verið hluti af í sex-
tíu ár,“ segir Alyson Bailes, fyrr-
um sendiherra Breta í Finnlandi og 
aðjúnkt við HÍ.

Orðin lét hún falla á opnum fyrir-
lestri Alþjóðamálastofnunar í gær, 
spurð um auglýsingar ungra bænda 
á Íslandi, sem vara við því að fylgi-
fiskur ESB-aðildar sé herskylda 
Íslendinga.

Bailes segir að verði „bylting“ í 
evrópskri varnarstefnu eftir ein-

hver ár og Bandaríkin dragi sig í hlé 
frá Evrópu og Evrópuþjóðir ákveði 
þá að þær vilji vinna saman að vörn-
um, þá sé mögulegt að Íslandi yrði 
boðið að taka þátt í Evrópuher.

„En sem aðildarríki myndi það 
hafa neitunarvald,“ segir Bailes.

Hún segir að til hafi staðið að 
þjóðir Evrópu ynnu saman að varn-
armálum eins og öðru í árdaga Evr-
ópusambandsins, og aðildarríkin 
hafi heitið hvert öðru stuðningi, en 

NATO hafi leyst þær hugmyndir af 
hólmi að lokinni annarri heimsstyrj-
öld og í kalda stríðinu.

Að loknu Balkanskagastríði var 
rætt um þetta að nýju í Evrópu og 
úr urðu aðstoðarsveitir og frið-
argæsla, mjúkur hernaður vegna 
styrjalda utan sambandsins, segir 
Bailes. Langt í frá Evrópuher.

„Sumir myndu halda því fram að 
stækkun sambandsins væri meg-
invarnarstefna ESB,“ segir Bai-
les. Með því að setja nágranna sína 
þannig undir sömu lög væri Evr-
ópa að byggja upp æ stærra öruggt 
svæði.  - kóþ

Fyrrum sendiherra Breta segir að Íslendingar ættu að hafa áhyggjur af einhverju öðru:

Það er enginn Evrópuher fyrir börnin

ALYSON BAILES Hefur rannsakað breyt-
ingar á varnarstefnu ESB með Lissabon-

sáttmálanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYKJAVÍK Borgastjórnarflokk-
ur Sjálfstæðisflokks gagnrýn-
ir tafir á gerð fjárhagsáætlun-
ar fyrir næsta ár og hefur kallað 
eftir aukafundi í öllum fagráðum 
Reykjavíkurborgar í næstu viku. 

Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
oddviti sjálfstæðismanna, segir 
í tilkynningu að of margt sé á 
huldu vegna næsta árs. „Enn þá 
hefur ekki verið ákveðið hvaða 
meginlínur skuli gilda í kom-
andi fjárhagsáætlanagerð, hvort 
skattar verði hækkaðir, hvort 
gjaldskrár verði hækkaðar, hvort 
gripið verði til uppsagna starfs-
fólks eða hvort einhver þjónusta 
við borgarbúa verði skert.“  - þj

Gagnrýna meirihlutann:

Vilja aukafundi 
í fagráðum

DEILT Í BORGINNI Sjálfstæðismenn eru 
óánægðir með tafir á fjárhagsáætlana-
gerð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tveir fluttir á slysadeild
Tveir voru fluttir á slysadeild eftir 
árekstur tveggja bíla á gatnamótum 
Hringbrautar og Njálsgötu í Reykjavík 
skömmu eftir hádegi í gær. Töluverð-
ar tafir urðu á umferð og þurfti að 
senda dælubíl á staðinn til að hreinsa 
upp olíu sem lak úr öðrum bílnum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is 
ALLT  SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is  

RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is 

GENGIÐ 17.09.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

206,6002
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,58  117,14

182,63  183,51

152,61  153,47

20,491  20,611

19,177  19,289

16,526  16,622

1,3584  1,3664

177,67  178,73

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Rannsókn á Icesave
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vill 
að rannsókn á Icesave-samningunum 
frá í fyrra verði liður í viðbrögðum 
Alþingis við skýrslu rannsóknarnefnd-
ar þess um fall bankanna. Þing-
flokkurinn lagði fram slíka tillögu í 
sumar en vill nú að hún verði hluti af 
viðamiklum aðgerðum þingsins.

ALÞINGI



KOMIÐ Í GARÐHEIMA
OG HITTIÐ NÝJASTA
FRÆNDFÓLKIÐ MITT!

Ný sending af erikum og haustplöntum! – Ný sending af haustlaukum!Ný sending af erikum og haustplöntum! – Ný sending af haustlaukum!

heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

um helgina

Ís

15%
afslátturafsláttur
af ölluaf öllu

dýrafóðridýrafóðri

Gullfallegar Gullfallegar 
erikur og erikur og 
haustplönturhaustplöntur

HaustlaukarHaustlaukar

Hvergi meira úrval        Hvergi meira úrval        
Hver er laukur vikunnar?Hver er laukur vikunnar?

Frábær tilboðFrábær tilboð

na

100kr

Kynning á úrvals kattafóðri frá:

DDÝRADAGAR Í GARÐHEIMUM
Kattasýning á vegum KYNJAKATTA frá kl. 12 til 17 laugardag og sunnudagKattasýning á vegum KYNJAKATTA frá kl. 12 til 17 laugardag og sunnudag

Dýralæknir til skrafs og ráðagerða Dýralæknir til skrafs og ráðagerða 

Dýravörukynningar og tilboðDýravörukynningar og tilboð

Lukkupottur með veglegum vinningumLukkupottur með veglegum vinningum

SSýning um helgina

Fáðu hugmyndir Fáðu hugmyndir 
að leiðisskreytingum 

í gróðurhúsinu

GarðheimavöndurGarðheimavöndur

ing um helgina

iðisskreytingum 

urhúsinu 19801980kr
Tilboð á erikum 
og callunum

Gulrótarkaka

350kr

í haustbúningí haustbúning
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ALÞINGI Atli Gíslason, formaður 
þingmannanefndar um viðbrögð 
Alþingis við skýrslu rannsókn-
arnefndar Alþingis, mælti í gær 
fyrir þingsályktunartillögu meiri-
hluta nefndarinnar um að höfða 
beri sakamál gegn fjórum fyrr-
verandi ráðherrum. 

Atli rakti hvað þeim Geir H. 
Haarde, Ingibjörgu Sólrúnu Gísla-
dóttur, Árna M. Mathiesen og 
Björgvini G. Sigurðssyni er gefið 
að sök og færði rök fyrir sumum 
kæruefnum. Um önnur vísaði 
hann til greinargerðar með til-
lögunni.

Hann sagði málið í heild vera 
sér afar erfitt en undan því yrði 
ekki vikist. Þingleg skylda réði 
því að í það var ráðist. 

Í máli Atla kom fram að þing-
mannanefndin leitaði í fyrstu til 
fjögurra sérfræðinga um hvort 
skilyrðum til málshöfðunar væri 
fullnægt. Þrír þeirra hafi verið 
þeirrar skoðunar. Þeim hafi í 
framhaldinu verið falið að semja 
drög að þingsályktunartillögu og 
fimmti sérfræðingurinn fenginn 
til að leggja á þau mat. Sá hafi 
gert fyrirvara við skýrleika til-
tekinna atriða og lagt til úrbæt-
ur. Að þeim gerðum hafi hann 
talið ályktunina standast. Atli tók 
fram að sérfræðingarnir hefðu 
lagt áherslu á að þeirra verk væri 
ráðgjöf en þingmanna að taka 
ákvörðun.

Atli upplýsti líka að ákærurnar 
á hendur ráðherrunum fyrrver-
andi geti breyst frá því sem þing-
ið kann að ákveða. 

Verði tillaga um málsókn sam-
þykkt mun Alþingi kjósa sak-
sóknara og fimm manna þing-

mannanefnd til að starfa við hlið 
hans. Saksóknarinn mun, lögum 
samkvæmt, afla sönnunargagna. 
„Komi fram við þessa rannsókn 
málsins áður en málið er þingfest 
fyrir landsdómi, að einhverjum 

kæruatriðum er ofaukið eða hrein-
lega einhverjum ákærða er ofauk-
ið, er þessari fimm manna þing-
mannanefnd í lófa lagið að leggja 
fram nýja þingsályktunartillögu,“ 
sagði Atli.  bjorn@frettabladid.is

Árvekni gegn streitu og verkjum

Björgvin Ingimarsson
sálfræðingur
Sími: 571 2681

Árangursrík aðferð gegn síþreytu, verkjum, 
streitu, psoriasis og kvíða.

Næstu námskeið hefjast 20. sept. og 12. okt. 

Nánari upplýsingar: www.salfraedingur.is

Láttu hjartað ráða

Fæst í verslunum Hagkaups, Bónus og 10-11 · www.lífrænt.is

DÓMSMÁL Kona hefur verið dæmd 
í þrjátíu daga skilorðsbund-
ið fangelsi fyrir ærumeiðandi 
aðdróttanir gegn betri vitund, 
þar á meðal að ljúga getnaði upp 
á mann.

Ríkssaksókari sótti málið. 
Konan var fundin sek um að hafa 
sent nafnlaust bréf í pósti fyrr á 
árinu til hjóna, stílað á eiginkon-
una. Í því stóð að bréfritari væri 
samstarfskona eiginmanns henn-
ar, ætti í kynferðissambandi við 
hann og væri þunguð af hans 
völdum. 

Í meginmáli bréfsins sagði: „Ég 
og C vinnum á sama stað, ég er bara 
á öðru sviði en hann, en þannig er 

mál með vexti að ég er ófrísk og 
veit að hann er pabbinn. Það kemur 
enginn annar til greina.“  

Böndin bárust fljótlega að kon-
unni sem nú hefur verið dæmd. 
Hún játaði brot sitt fyrir dómi en 
gat ekki gefið neinar skýringar á 
bréfi þessu eða ástæðum þess að 
hún skrifaði það og sendi. 

Eiginkonan krafðist einnar 
milljónar í bætur frá sendanda 
bréfsins, meðal annars vegna þess 
að hún hefði hrökklast úr flugum-
ferðarstjóranámi vegna málsins. 
Konan var dæmd til að greiða 200 
þúsund krónur í miskabætur.  - jss 

Kona fundin sek um ærumeiðandi aðdróttanir gegn betri vitund:

Dæmd fyrir að ljúga til um getnað

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR
Dómurinn dæmdi konuna til að greiða 
200 þúsund krónur í miskabætur.

Ráðherraákærur geta 
breyst við rannsókn
Alþingi getur breytt kæruefnum eftir að rannsókn á meintri vanrækslu fyrrver-
andi ráðherra er hafin. Fjórir af fimm sérfræðingum Atlanefndarinnar telja skil-
yrðum um málshöfðanir fullnægt. Áform um gagnaleynd hleyptu upp þingfundi.

Við upphaf þingfundar í gærmorgun mótmæltu þingmenn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingarinnar því að þingheimur fengi ekki aðgang að gögnum sem 
þingmannanefndin, undir formennsku Atla Gíslasonar, bjó yfir. Voru það 
álit og minnisblöð sérfræðinga sem komu fyrir nefndina. Vildu þeir fresta 
umræðum um sjálfa þingsályktunartillöguna þar til öll gögn lægju fyrir. 
Nefndarmenn báru við að sérfræðingunum hefði verið heitinn trúnaður og 
væri það í samræmi við verklagsreglur hennar sem öllum voru ljósar. Um 
þetta var karpað í þrjú korter en að því búnu mælti Atli fyrir þingsályktunar-
tillögunni. Að því búnu var þingfundi frestað og sest á rökstóla í fundarher-
bergjum. Varð úr að trúnaði á gögnunum var aflétt gagnvart þingmönnum 
en fjölmiðlar og almenningur fá ekki að sjá þau. 

Aðgangur veittur að gögnum eftir uppnám

MÆLT FYRIR ÁLYKTUN UM MÁLSÓKNIR Atli Gíslason rökstuddi tillögu meirihluta 
þingmannanefndar á þingi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tuttugu milljónir í golfvöll
Bæjarráð Sandgerðis hefur ákveðið 
að Golfklúbbur Sandgerðisbæjar fái 
samtals 19,5 milljóna króna styrk 
vegna gerðar átján holu golfvallar. 
Þegar hafa verið greiddar fimmtán 
milljónir.

SANDGERÐI

Mátti slátra í sendibíl
Hæstiréttur hefur staðfest sýknu-
dóm yfir þremur mönnum sem voru 
ákærðir fyrir ólögmæta sauðfjárslátr-
un. Fólkinu var gefið að sök að hafa 
slátrað nítján lömbum í gámi og í 
sendibíl á Vesturlandi í september á 
síðasta ári. Það kvað kjötið ætlað til 
einkaneyslu og var sýknað. 

DÓMSMÁL

Kannabis og klám
Lögreglan stöðvaði nýverið kannabis-
ræktun í fjölbýlishúsi í austurborginni. 
Við húsleit fundust um sextíu kanna-
bisplöntur á lokastigi ræktunar. Um 
mjög fullkomna ræktun var að ræða. 
Á sama stað var einnig lagt hald á 
fartölvu með óviðeigandi myndefni. 
Karlmaður á fertugsaldri hefur verið 
yfirheyrður vegna rannsóknar málsins.

Fjögur hundruð plöntur
Þá stöðvaði lögregla kannabisrækt-
un í húsi í Árbæ nýverið. Við húsleit 
fundust tæplega fjögur hundruð 
kannabisplöntur. Þrír karlmenn á 
þrítugsaldri voru handteknir.

LÖGREGLUFRÉTTIR

BELGÍA, AP Nicolas Sarkozy Frakk-
landsforseti átti í hörkurifrildi 
við aðra leiðtoga Evrópusam-
bandsríkjanna á leiðtogafundi 
þeirra í Brussel í gær.

Sarkozy var afar ósáttur við 
gagnrýni Evrópusambandsins 
á aðgerðir franskra stjórnvalda 
gegn sígaunum, eða rómafólki 
eins og þeir nefna sig sjálfir.

Sérstaklega gagnrýndi Sar-
kozy að Vivane Reding, sem fer 
með dómsmál í framkvæmda-
stjórn ESB, hafi líkt brottflutn-
ingi rómafólks frá Frakklandi 
við útrýmingarherferð nasista á 
hendur gyðingum. - gb

Spenna á leiðtogafundi:

Hávaðarifrildi 
við Sarkozy

TVEIR FORSETAR Á LEIÐTOGAFUNDI 
Nicolas Sarkozy frá Frakklandi og Traian 
Barescu frá Rúmeníu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eiga sveitarfélögin á höfuðborg-
arsvæðinu að kaupa snjófram-
leiðslutæki fyrir Bláfjöll?
Já 41%
Nei 59%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu ánægð(ur) með niðurstöðu 
Hæstaréttar varðandi gengis-
tryggð lán?

Segðu skoðun þína á Visir.is.

STJÓRNMÁL Það er rangt að breyt-
ingar á útlánareglum Íbúðalána-
sjóðs árið 2004 hafi ráðið úrslitum 
um þenslu í hagkerfinu. Bankarnir 
bera þar höfuðábyrgð.

Þetta segja þrír fyrrum ráð-
herrar Framsóknarflokksins – 
hver í sínu lagi – í bréfum til þing-
mannanefndarinnar sem fjallaði 
um skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis. 

Í skýrslunni segir að breyting-
arnar, sem gerðar voru í framhaldi 
af kosningaloforði framsóknar-
manna 2003, hafi verið þenslu-
hvetjandi og með stærri hagstjórn-
armistökum.

Jón Sigurðsson, Jónína Bjart-
marz og Valgerður Sverrisdóttir 
mótmæla þessu. Valgerður segir 
að þegar lögum um sjóðinn hafi 
verið breytt hafi bankarnir þegar 
lánað um 180 milljarða króna í 
nýjum fasteignalánum. Bætir hún 

við að innkoma bankanna á mark-
aðinn hafi fyrst og fremst haft 
þann tilgang að „reyna að gera út 
af við Íbúðalánasjóð“.

Jónína bendir á að á átján mánaða 
tímabili hafi bankarnir veitt rúma 
300 milljarða til íbúðalána. Þau 

hafi ekki verið einskorðuð við kaup 
eða byggingu íbúðahúsnæðis held-
ur „fóru að stórum hluta í neyslu og 
aðrar fjárfestingar“. 

„Viðskiptabankarnir réðu alger-
lega úrslitum um framvindu mála á 
íbúðalánamarkaði,“ segir Jón. - bþs

Mótmæla fullyrðingum um hlut Íbúðalánasjóðs í þenslunni og benda á bankana:

Framsóknarmenn verjast ásökunum

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

JÓNÍNA BJARTMARZJÓN SIGURÐSSON

DÓMSMÁL Á þriðja hundrað manns 
hefur tilkynnt þátttöku sína í hóp-
málsókn Samtaka lánþega gegn 
fjármálafyrirtækjum, að því er 
Guðmundur Andri Skúlason, for-
maður samtakanna, sagði í frétt-
um Stöðvar 2 í gær. Þar sagði 
Guðmundur að viðskiptaráðherra 
gæti ekki sett lög sem berði niður 
rétt lánþega.

Enn fremur samþykkti stjórn 
Hagsmunasamtaka heimilanna 
einróma á fundi sínum í gær að 
leita til eftirlitsstofnunar EFTA, 
vegna niðurstöðu Hæstaréttar. - sh

Óánægð hagsmunasamtök:

Hópmálsókn í 
undirbúningi

KJÖRKASSINN



Gildir til 26. september eða á meðan birgðir endast.

Nýjar tegundir...
– Ben & Jerry´s ís

Gott gott gott....
– fullt af allskonar súkkulaði

Krabbakökur
– ekta amerískt!

Súkkulaði Cheerios & Trix
– nú er gaman!

Candy apple mmm.....
– 3 tegundir

Amerísk karmelluterta
– bara gott...

Hershey´s kisses
– með karamellu og möndlum

Tortilla flögur og salsa
– algjört æði...

Gildir til 26. september á meðan birgðir endast.

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

199kr/stk.

Pepsi Wild Cherry, Mtn Dew 
Code Red, Mtn Dew White 
Out, Mtn Dew Typhoon, Mtn 
Dew Distortion, Kirsuberja 
Coke, Cream Soda, Diet 
Rótarbjór, Rótarbjór...

TAKMARKAÐ 
MAGN

Í tilefni amerískra daga í verslunum Hagkaups mun Victor Guðbergsson 
Íslandsmeistari í Motorkrossi árið 2009 stökkva yfir Cheeriostrukkinn 
fyrir framan Hagkaup í Skeifunni í dag kl. 14:00 og kl.16:00

Hversu langt 
      stekkur hann?

Verið velkomin að fylgjast með háloftaleikfimi eins 
fremsta motorkrossmanns landsins.

CHEERIOS STÖKKIÐ, í dag
fyrir utan Hagkaup Skeifunni

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

1.399kr/stk.

frábært 
verð!
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1. Hver er að ljúka skriftum á sinni 
tíundu vinjettubók?

2. Hver er fráfarandi varaformað-
ur í skipulagsráði Reykjavíkur?

3. Hvað eru margir KFC-staðir á 
Akureyri?

SVÖR

1. Ármann Reynisson. 2. Barði Jóhanns-
son tónlistarmaður. 3. Enginn.

Tónaljóð og 
dansar úr austri

Norræna húsinu 
sunnudag 

19. september kl.15.15

Camerarctica 
Miðaverð 1500/750

FRÉTTASKÝRING
Heldur samningurinn um kaup 
Magma á HS Orku?

Lögskýringarleið sú sem sögð 
er sýna fram á að kaup Magma 
Energy í Svíþjóð á HS Orku kunni 
að hafa verið óheimil á ekki við 
samkvæmt því sem segir í minnis-
blaði lögfræðings iðnaðarráðuneyt-
isins sem lagt var fyrir 
ráðherra í gær. Þrjár af 
fjórum lagaskýringar-
leiðum sem dregnar eru 
upp í skýrslu nefndar um 
orku- og auðlindamál um 
kaup Magma á HS Orku 
benda til lögmætis kaup-
anna. Skýrsla nefndar-
innar var lögð fyrir rík-
isstjórn í gær.

„Í skýrslunni kemur 
meðal annars fram að 
skoðun nefndarinnar á 
þeim samningum sem 
hún fékk aðgang að leiddi 
ekki í ljós neina augljósa ann-
marka. Frá lagalegum sjónarhóli 
sé ekki tilefni til að gera athuga-
semdir við samningana,“ segir í 
tilkynningu.

Unnur G. Kristjánsdóttir, for-
maður nefndar um erlenda fjár-
festingu, fagnar því að nefndin 
hafi með þessu staðfest þá niður-

stöðu sem nefnd hennar hafi áður 
komist að. Um leið kveðst hún 
undrast vinnubrögð Magmanefnd-
arinnar. „Nefndin fékk gögn frá 
okkur en hafði aldrei fyrir því að 
tala við okkur að eigin frumkvæði 
eða leggja fyrir okkur neinar 
vangaveltur,“ segir hún og undrast 
að hafa ekki fengið tækifæri til að 
sjá skýrsluna og gera athugsemd-
ir áður en hún var gerð opinber í 

gær. „Þetta tel ég vera 
afar gagnrýnivert.“

Unnur segir að í 
skýrslu Magmanefnd-
arinnar sé ekki horft til 
þess að nefnd um erlenda 
fjárfestingu sé stjórn-
sýslunefnd og hefði því 
ekki getað vísað málum 
til dómstóla líkt og talið 
sé í skýrslunni að hún 
hefði átt að gera. 

Þá hafi nefnd um 
erlenda fjárfestingu, 
þrátt fyrir ítarlega leit 
og gagnaöflun, ekki 

getað sýnt fram á að Magma 
Sweden væri ekki raunverulegt 
fyrirtæki. „Fyrirtækið er með 
fullt af peningum og bankareikn-
inga og ætlar sér kannski að fjár-
festa í fleiri löndum en Íslandi,“ 
segir Unnur og bætir við að nefnd 
hennar hafi meira að segja feng-
ið staðfest að gjaldeyrisyfirfærsl-

ur vegna kaupanna á HS Orku 
hafi allar verið á vegum Magma 
Sweden. Eins sé fyrirtækjaformið 
algengt. „Ég held meira að segja 
að Samherji eigi svona fyrir-
tæki. Það rekur útgerðina þeirra 
í Þýskalandi.“

Heimildir blaðsins herma að 
innan Magmanefndarinnar hafi 
togast á ólík sjónarmið um að 
hvaða niðurstöðu mætti komast. 
Því hafi í raun verið málamiðl-
un að setja upp ólíkar leiðir í lög-

skýringu og segja sem svo að ekki 
yrði skorið úr álitamálum nema 
fyrir dómi. Lögmenn sem rætt 
hefur verið við telja ólíklegt að sú 
eina lögskýringarleið af fjórum 
sem sýni ólögmæti kaupa Magma 
myndi verða tekin gild fyrir dómi. 
Til þess þyrfti bæði að falla frá 
hefðbundnum lögskýringarsjónar-
miðum og færa sönnur á að dótt-
urfyrirtæki Magma í Svíþjóð væri 
einhvers konar gervifyrirtæki. 
 olikr@frettabladid.is

Furðar sig á vinnubrögðum 
Magma Sweden er alvörufyrirtæki með raunverulegan rekstur, segir formaður nefndar um erlenda fjár-
festingu. Lögskýringarleið sem sýnir fram á ólögmæti kaupa Magma á HS Orku stenst ekki skoðun. 

„Við erum fegnir að þetta er komið fram og erum 
ánægðir með niðurstöðuna,“ segir Ásgeir Margeirsson, 
framkvæmdastjóri Magma Energy á Íslandi, um skýrslu 
Magmanefndarinnar. Hann kveðst vonast til að deilum 
sé nú lokið og hægt að snúa sér að uppbyggilegri 
málum.

Nefndin nefnir í skýrslu sinni leiðir sem stjórnvöld 
gætu valið í framhaldinu, svo sem eignarnám með 
lagasetningu, endurskoðun á áliti nefndar um erlenda 
fjárfestingu og samninga við Magma. „Mér sýnist í skýrsl-
unni að ekki séu forsendur fyrir eignarnámsleiðinni,“ 
segir Ásgeir og telur að samkvæmt skýrslunni sé samn-
ingaleiðin ein fær. Hann bendir á að Magma hafi boðið 
ríkinu forkaupsrétt, lýst vilja til að ræða auðlindaleigusamninga og eins lýst 
áhuga á því að ríkið eða lífeyrissjóðir kaupi hlut í fyrirtækinu. Eins segir hann 
að sér heyrist á lögfræðingum að fjórða lögskýringarleiðin, sem sýni ólög-
mæti kaupa Magma, sé afar langsótt. „Til dæmis þyrfti að líta fram hjá því að 
Magma í Svíþjóð hafi verið aðili að viðskiptunum,“ segir hann og bendir á að 
aukinheldur þyrfti að líta fram hjá formlegri túlkun lagabókstafsins.

Fagnar niðurstöðu Magmanefndarinnar

ÁSGEIR 
MARGEIRSSON

REYKJAVÍK Jón Gnarr, borgarstjóri 
í Reykjavík, segir að ofbeldi í mið-
borginni verði ekki þolað lengur. 
Hann lét þessi orð falla í gær á 
kynningarfundi um öryggismál í 
miðborginni.

Á fundinum var kynnt úttekt á 
öryggismálum skemmtistaða mið-
borgarinnar, en á meðal aðstand-
enda hennar var dyravörðurinn 
Birgir Páll Hjartarson, sem segir 
að á löngum ferli hafi hann aldrei 
upplifað jafn slæmt ástand. 

Niðurstaða skýrsluhöfunda 
er í grófum dráttum sú að til að 
stemma stigu við ofbeldi skipti 

notkun öryggismyndavéla, eftir-
lit með salernum og afkimum og 
árvekni dyravarða mestu máli.

 Borgarstjóri segir að til þess að 
eyða ofbeldi þurfi samræmdar og 
sýnilegar aðgerðir. „Ef við stönd-
um ekki saman, heldur vandamálið 
áfram að vaxa. Það er undir okkur 
öllum komið að taka ábyrgð á því 
að standa gegn ofbeldi,“ sagði Jón 
Gnarr borgarstjóri  - þj

Borgarstjóri vill samræmdar aðgerðir til að útrýma ofbeldi úr miðborginni:

Kallar eftir vitundarvakningu

SAMGÖNGUR Bílastæðasjóður 
Reykjavíkur hefur ákveðið að 
bæta við gjaldskyldum stæðum 
í miðbænum. Bjarki Kristjáns-
son, rekstrarstjóri Bílastæða-
sjóðs, segir ákvörðunina hafa 
verið tekna að beiðni íbúanna og 
atkvæðagreiðsla meðal þeirra 
hafi skorið úr um málið. Viðbæt-
ur gjaldskyldra stæða undanfar-
in ár hafi ætíð verið gerðar að 
beiðni þeirra. Áætlunin hafi verið 
kynnt fyrir íbúum og öllum gef-
inn kostur á að svara. 

Bætt verður við stöðumælum á 
Grettisgötu, Njálsgötu, Bergþóru-
götu, Lindargötu og Sölvhólsgötu. 

 - sv

Fleiri gjaldskyld bílastæði: 

Ávallt bætt við 
að beiðni íbúa

MIÐBORG REYKJAVÍKUR Til stendur að 
setja enn fleiri gjaldskyld stæði í mið-
bæinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRAKKLAND, AP Öldungadeild 
franska þingsins hefur samþykkt 
bann við því að konur hylji andlit 
sín með búrkum eða slæðum með 
yfirgnæfandi meirihluta. Bannið 
var samþykkt með 246 atkvæðum 
gegn einu. 

Lagasetningin mun hafa bein 
áhrif á líf um 2.000 kvenna, og 
líta margir múslimar í Frakklandi 
á bannið sem áfall fyrir iðkendur 
íslam í landinu. 

Bannið fer nú fyrir stofnun 
sem kannar hvort lögin brjóti 
gegn stjórnarskrá landsins. - bj

Þingið samþykkir búrkubann:

Hefur áhrif á 
um 2.000 konur

Nefndin talaði 
aldrei við 
okkur að eigin 
frumkvæði.

UNNUR G. 
KRISTJÁNSDÓTTIR

FORMAÐUR 
NEFNDAR UM 

ERLENDA 
FJÁRFESTINGU 

VIÐSKIPTI Fjárfestingarsjóður-
inn Frumtak hefur keypt um sjö-
tíu prósenta hlut í eigu félaga 
Íslandsbanka í Median – Rafræn 
miðlun. Fyrirtækið hefur verið í 
söluferli hjá bankanum frá í maí.

Markmið Frumtaks er að sam-
nýta  tækni og markaðsstarf fyr-
irtækjanna Median og Hand-
Point. Síðastnefnda fyrirtækið 
hefur þróað greiðslulausnir fyrir 
handtölvur. 

Dr. Eggert Claessen, fram-
kvæmdastjóri Frumtaks, segir 
mikil tækifæri felast í að tengja 
þessar lausnir saman.  - jab

Frumtak kaupir tæknifyrirtæki:

Tími kominn 
til að tengja

VITUNDARVAKNING Jón Gnarr borgar-
stjóri segir ofbeldi í miðborginni ekki 

verða liðið lengur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEISTU SVARIÐ?
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Enginn ráðherranna fjög-
urra sem meirihluti þing-
mannanefndar telur hafa 
brotið lög í embætti á árinu 
2008 kannast við slíkt. 
Þvert á móti vísa þeir öllum 
slíkum ásökunum út í hafs-
auga.

Sem kunnugt er komst meirihluti 
þingmannanefndar undir forystu 
Atla Gíslasonar að þeirri niðurstöðu 
að Árni M. Mathiesen, Björgvin G. 
Sigurðsson, Geir H. Haarde og Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir hafi gerst 
sek um refsiverða háttsemi í emb-
ættisfærslu þeirra á árinu 2008. Í 
því ljósi beri að höfða gegn þeim 
sakamál fyrir landsdómi. 

Til grundvallar liggur fyrst og 
fremst skýrsla rannsóknarnefnd-
ar Alþingis (RNA) en önnur gögn 
að auki. 

Í erindum til þingmannanefnd-
arinnar röktu fjórmenningarnir 
sjónarmið sín til ávirðinga sem á 
þá voru bornar í skýrslu RNA eða 
annars þess sem um þá var sagt. 

Í stuttu máli má segja að þeir 
tæti í sig ásakanir um vanrækslu í 
starfi og færa ýmis rök máli sínu 
til stuðnings. 

Útskýringar á lagaumhverfi, 
starfsháttum og einstökum aðgerð-
um í aðdraganda hrunsins eru meg-
inefni málsvarna þeirra en þrír af 
fjórum vísa til síðari tíma atburða. 
Nefnilega þess að umfangsmiklar 
rannsóknir standa nú yfir á hátt-
erni eigenda og stjórnenda bank-
anna, bæði innan búa þeirra og hjá 
saksóknara. Geir, Árni og Ingibjörg 
vísa til þess en Björgvin ekki.

Ábyrgð í ljósi afbrota
Geir segir að vísbendingar séu uppi 
um að umfangsmikil brotastarfsemi 
hafi átt sér stað innan fjármálageir-
ans og víðar í viðskiptalífinu. Yfir-
völdum og forystumönnum í stjórn-
málum hafi með öllu verið ókunnugt 
um þau mál. „Virðist nú blasa við 

að veiking bankanna innan frá 
hafi ekki verið minna vandamál en 
stærð þeirra í hlutfalli við efnahag 
þjóðarinnar. Það segir sig sjálft að 
ráðamenn hefðu ekki reynt að lið-
sinna fjármálafyrirtækjunum með 
þeim hætti sem gert var hefðu þeir 
haft grun um að innan þeirra ætti 
sér stað athæfi sem ekki þyldi dags-
ins ljós,“ segir Geir. Enn fremur 
blasi við að ábyrgð endurskoðenda 
sé mikil. 

Ingibjörg segir að fram hafi 
komið sterkar vísbendingar um 
að eigendur og stjórnendur bank-
anna hafi gerst sekir um alvarleg 
brot sem virðast hafa farið fram 
hjá öllum sem áttu að hafa eftir-
lit með starfseminni. „Þegar mál 
eru skoðuð í því ljósi verður heldur 
ankannalegt að telja að ég hafi haft 
einhverja þá vitneskju eða afl sem 
þurfti til að forða fjármálakerfinu 
frá falli.“

Árni segir ásakanir um meinta 
vanrækslu ráðherra vera veik-
burða og ósanngjarnar í ljósi þeirra 
umfangsmiklu rannsókna sem nú 
fara fram. „Sé staðan sú, eins og 
margt virðist benda til, að glæpsam-

legt athæfi í bönkunum og yfirhylm-
ing þess hafi gert eftirlitsaðilum 
(FME og Seðlabanka) ómögulegt að 
átta sig á hinni raunverulegu stöðu 
og þar með leitt til þess að viðkom-
andi ráðherrum (viðskr. og forsæt-
isr.) var gefin röng mynd af stöð-
unni, hver ber þá ábyrgðina? Getur 
ráðherra (að ég tali nú ekki um ráð-
herra sem ekki ber ábyrgð á við-
komandi málaflokki) borið ábyrgð 
og sætt ákæru refsiréttarlegs eðlis 
vegna meintrar vanrækslu sem 
á rót sína í hugsanlega glæpsam-
legu athæfi þriðja aðila sem ekki 
komst upp fyrr en að atburðarásinni 
afstaðinni? Ég tel ekki og vona að 
þingmannanefndin sé mér sammála 
um það,“ segir Árni. 

Margt var gert
Fyrsta kæruatriði meirihluta þing-
mannanefndarinnar í tilvikum ráð-
herranna allra er, saman dregið, 
að þeir hafi ekki brugðist með full-
nægjandi hætti við stórfelldri hættu 
sem vofði yfir fjármálastofnunum 
og ríkissjóði til að afstýra fyrirsjá-
anlegri hættu fyrir heill ríkisins. 

Geir Haarde svarar sambæri-
legum ásökunum RNA á ellefu 
blaðsíðum, sendum þingmanna-
nefndinni. Rekur hann margvís-
legar aðgerðir sem stjórnvöld 
réðust í til að afstýra því að illa 
færi. Gjaldeyrisvarasjóður hafi 
verið efldur, unnið hafi verið að 
því að koma Icesave í dótturfé-
lög, áhersla hafi verið lögð á að 
bankarnir minnkuðu efnahags-
reikninga sína, reynt hafi verið 
að tryggja aðild að samstarfi Evr-
ópuríkja um fjármálastöðugleika 
og upplýsingamiðlun út á við hafi 
verið bætt. Allt hafi það snúist um 
að reyna að afstýra því að illa færi 
án þess að orsaka áhlaup á bank-
ana. Kveðst Geir telja að róttækar 
breytingar á lagaumhverfi bank-
anna á árinu 2008 hefðu hiklaust 
getað valdi hruni þeirra með því 

að gefa almenningi og mörkuðum 
til kynna að þeir ættu í stórfelld-
um erfiðleikum.

Geir bendir líka á yfirlýsingar 
eftirlitsaðila. Í maí 2008 hafi Seðla-
bankinn sagt að á heildina litið væri 
fjármálakerfið í meginatriðum 
traust og í ágúst hafi Fjármálaeft-
irlitið sagt niðurstöður álagsprófs 
sýna að undirstöður bankanna væru 
traustar og eiginfjárstaða þeirra 
sterk. „Ég tók fullt mark á álags-
prófum FME og niðurstöður prófs-
ins í ágúst 2008 léttu af mér veru-
legum áhyggjum. RNA gerir hins 
vegar margs konar athugasemd-
ir við þessi próf og telur þau hafa 
verið gölluð. Um það höfðu ráðherr-
ar enga vitneskju enda byggir sú 
niðurstaða á rannsóknum nefndar-
innar í kjölfar hrunsins.“ 

Logið að forsætisráðherra
Geir er sakaður um að hafa ekki 
látið vinna heildstæða greiningu 
á fjárhagslegri áhættu ríkisins 
vegna hættu á fjármálaáfalli. 
Segir hann að hvað sem öllum upp-
lýsingum hefði liðið hefði slíkt mat 
engin áhrif haft til að koma í veg 
fyrir hrun bankanna. Þá er hann 
sakaður um að hafa vanrækt að 
hafa frumkvæði að virkum aðgerð-
um til að draga úr stærð bank-
anna. Segir Geir það hafa verið 
skýrt markmið stjórnvalda en þau 
ekki haft mörg tæki til að beita í 
því efni. Auðvelt sé að gera um það 
ágreining eftir á þegar ljóst sé að 
markmiðið náðist ekki í tíma. 

Í lokaorðum segir Geir: „Ég hef 
varið mörgum árum í störf á vett-
vangi stjórnmála og kynnst þar 
mörgu fólki. En ég hef ekki átt því 
að venjast að mér sé vísvitandi 
sagt ósatt um mikilvæg mál hvað 
þá að málsmetandi ábyrgðarmenn 
stórra fyrirtækja geri sig seka um 
slíkt gagnvart forsætisráðherra. 
Slíku hafði ég ekki kynnst fyrr 
en í aðdraganda bankahrunsins 

og gerði mér ekki grein fyrir því 
fyrr en eftir á.“

Vissu ekki
Í athugunum á aðgerðum stjórn-
valda í aðdraganda hrunsins hefur 
meðal annars verið reynt að finna 
út hver vissi hvað hvenær. Björg-
vin og Ingibjörg víkja bæði að þeim 
málum. Björgvin segir hreint út að 
honum hafi verið haldið utan við 
atburðarás er varðaði efnahagsmál-
in. „Það hlýtur að vera óumdeilt að 
enginn getur tekið afstöðu til upp-
lýsinga sem hann hefur ekki undir 
höndum. Og enginn getur sýnt af sér 
vanrækslu með athafnaleysi með 
því að bregðast ekki við upplýsing-
um sem fram koma á fundum sem 
hann veit ekki af,“ segir hann. 

Ingibjörg tíundar hins vegar ýmis 
gögn og upplýsingar sem varða efna-
hagsmál sem haldið var frá henni en 
hún telur eðlilegt að hefðu ratað til 
ríkisstjórnarinnar eða hennar sem 
oddvita annars stjórnarflokksins. 
Það hafi ekki verið fyrr en á þessu 
ári að hún hafi vitað af tilvist þeirra. 
En Ingibjörg upplýsir líka að í fram-
haldi funda með stjórn Seðlabank-
ans hafi hún rætt það sem þar fór 
fram á þingflokksfundum Samfylk-
ingarinnar, sérstökum fundum ráð-
herra flokksins og í hagráði hans. 

Málsvörn fyrir landsdómi
Fari svo að Alþingi samþykki að 
ákæra ráðherrana fyrrverandi 
verður landsdómur kallaður saman. 
Fyrir honum munu þeir flytja eigin-
lega málsvörn og njóta liðsinnis lög-
manna. Þar verður ákæruatriðun-
um svarað lið fyrir lið, án efa með 
mun ítarlegri hætti en í bréfunum 
til þingmannanefndarinnar.

Málsvörn ráðherranna
FRÉTTASKÝRING: Fyrrverandi ráðherrar vísa á bug ásökunum um vanrækslu

Björn Þór 
Sigbjörnsson
bjorn@frettabladid.is

GEIR H. HAARDE INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR ÁRNI M. MATHIESEN BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON

Á annarra könnu
Árni, Björgvin og Ingibjörg eiga það sammerkt að vísa margvíslegum 
ásökum á bug með þeim rökum að viðkomandi mál hafi ekki heyrt undir 
þau. Ingibjörg segist í bréfi sínu til þingmannanefndarinnar mjög ákveðið 
þeirrar skoðunar að sem utanríkisráðherra hafi hún hvorki með athöfnum 
né athafnaleysi átt þátt í hruni fjármálakerfisins né heldur hefði hún getað 
komið í veg fyrir fall þess. Hún hafi ekki haft forræði á málum sem tengdust 
fjármálakerfinu eða hagstjórninni. Björgvin segir að FME hafi, lögum sam-
kvæmt, farið með eftirlit með fjármálamörkuðum og viðskiptaráðherranum 
beinlínis verið óheimilt að aðhafast nokkuð í þeim efnum. Að sama skapi 
segir hann það hafa verið í verkahring FME og Seðlabankans að greina fjár-
hagslega áhættu ríkisins en hann er ásakaður um að hafa vanrækt að láta 
meta þá áhættu. Þá hafi forsætisráðherra haft óskorað forræði í málum sem 
vörðuðu hugsanlegan efnahagslegan óstöðugleika. Geir Haarde hafi kosið 
að hafa pólitískt samráð við Ingibjörgu Sólrúnu í þeim málum en ekki hann, 
sem hafi verið ókunnugt um margt sem fram fór.

Grunnstefið í málsvörn Árna Mathiesen er að fæst af því sem snýr að 
bankahruninu hafi legið innan ábyrgðarsviðs fjármálaráðherra.

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

Tími viðskiptavina okkar er dýrmætur. Samkvæmt 

mælingum í ágúst svaraði þjónustuver MP banka 

98% tölvupósta sem bárust fyrir kl. 16 samdægurs.

Svarar bankinn þinn 
tölvupósti samdægurs?

Brynja Þorkelsdóttir
viðskiptastjóri Ármúla

Sendu okkur línu á thjonusta@mp.is og skiptu 
yfir í betri bankaþjónustu.
 

– eins og banki á að vera
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Dagskrá á Blómatorgi

kl. 14  Solla Stirða og dansarar 

kl. 16 Persónur úr sýningunni Horn á Höfði

Fjölskyldudagur 
sunnudaginn 19. september

-  Solla Stirða gefur Latabæjarís frá Kjörís
-  Sætar kanínur verða til sýnis!
- 50% afsláttur í Ævintýraland
-  Allir fá blöðrur
- Frí andlitsmálun

Mán til mið 10–18.30, fi m 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18  |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Er rétt að ákæra ráðherra 
vegna athafna eða athafna-
leysis? Hafi hann brotið 
gegn skýru refsiákvæði er 

svarið já. Leiki vafi þar á er svar-
ið nei.

Er réttlætanlegt að ráðherrar 
sæti málsmeðferð sem stríðir gegn 
mannréttindum þegar almennir 
borgarar eiga í hlut? Erfitt er að 
færa fram málefnaleg rök fyrir 
því. Skiptir þá engu máli að stjórn-
arskráin og lög um ráðherraábyrgð 
eru einfaldlega á þennan veg? Svar-
ið er ekki einfalt.

Hafa verður hugfast að reglurnar 
eiga rætur í stjórnskipun nítjándu 
aldar, fyrir daga þingræðisins og 

nútíma mann-
réttindasjónar-
miða við máls-
meðferð. Hér 
hefur þeim aldrei 
verið beitt. 

Ein aðferð er 
að segja: Fyrst 
reglurnar eru 
þarna er rétt að 
láta á það reyna 
hvort unnt er 

að komast upp með það gagnvart 
Mannréttindadómstólnum að þeim 
verði beitt. Ráðherra mannréttinda 
er á því máli. Rétt er þó að muna að 
slík tilraun mistókst þegar stjórn-
völd reyndu að verja sýslumanna-

rannsóknarréttarfarið fyrir Mann-
réttindadómstólnum á sínum tíma.

Annar kostur er að segja: Fyrst 
Alþingi brást í því að samræma 
þessar reglur þeim almennu mann-
réttindum sem allir aðrir njóta er 
rétt að Alþingi beri sjálft hallann af 
því en ekki sakborningarnir. Kom-
ist menn að þessari niðurstöðu 
þurfa þeir að finna aðrar leiðir til 
að eðlilegt uppgjör við fortíðina fari 
fram. 

Það getur verið skynsamlegt 
frá sjónarhóli mannréttinda. Um 
leið opnar sú hugsun möguleika á 
að láta ekki fyrningarreglur ráða 
þeim tímamörkum sem uppgjörið 
nær til. 

Uppgjörið

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Íþessu samhengi þarf að horfa 
á fleiri þætti en skort á rétt-
látri málsmeðferð. Rann-
sóknarnefndarskýrslan sýnir 

að á sex ára tíma fram að hruni 
gjaldmiðilsins og bankanna stuðl-
uðu ákvarðanir og ákvarðanaleysi 
býsna margra að því sem varð. 

Skýrslan greinir réttilega að 
stjórnvöld peningamála bera mesta 
ábyrgð á falli gjaldmiðilsins. Stjórn-
endur og eigendur bankanna bera 
hins vegar mesta ábyrgð á falli 
þeirra. 

Það sem úrskeiðis fór hjá stjórn-
völdum snýr einkum að einka-
væðingu bankanna, stefnunni í 

ríkisfjármálum, á húsnæðislána-
markaðnum og í peningamálum. 
Rannsóknarnefndin telur að ekki 
hafi verið unnt að koma í veg fyrir 
fall bankanna eftir 2006. 

Ógerlegt var að hindra fall krón-
unnar eftir að viðskiptahallinn 
fór í tuttugu og fimm af hundraði. 
Vandinn er sá að athafnir jafnt sem 
athafnaleysi í efnahagsmálum eiga 
jafnan rætur í pólitísku mati sem 
ekki er refsivert í lýðræðisþjóðfé-
lagi. 

Í þeim ákærutillögum sem fyrir 
liggja eru formsatriði eins og ófull-
nægjandi miðlun upplýsinga og 
skortur á umræðum á formleg-

um ríkisstjórnarfundum árið 2008 
talin refsiverð. Þessi atriði kunna 
að vera ámælisverð frá sjónarmiði 
góðra stjórnsýsluhátta eins og fram 
kemur í rannsóknarnefndarskýrsl-
unni. Í ákærutillögunum eru á hinn 
bóginn ekki leidd fullnægjandi rök 
að því að beint orsakasamhengi sé 
á milli þessara formgalla í stjórn-
sýslu og hruns krónunnar og bank-
anna. Erfitt er að sjá að það geti á 
endanum leitt til sakfellingar.

Þegar mál er þannig vaxið eru 
hæpin rök fyrir ákærum. Hvar 
stendur þjóðin gagnvart uppgjör-
inu ef svo fer að málatilbúnaðurinn 
stenst ekki fyrir dómi? 

Orsök og afleiðing 

Ákærutillögurnar taka 
aðeins til formgalla í 
stjórnsýslu á nokkurra 
mánaða tímabili rétt fyrir 

hrunið. Þær taka hins vegar ekki 
til þess tíma þegar þeir atburðir 
gerðust sem raunverulega leiddu 
til hruns krónunnar og bankanna. 
Á þeim tíma má þó finna sömu 
formgalla. Sumir byggjast á langri 
venju.

Fyrningarreglur ráða því að 
aðeins er horft á þennan þrönga 
tíma. Ef ákærurnar eru bornar 
saman við rannsóknarnefndar-
skýrsluna er með engu móti unnt 
að segja að þær nái til allra þeirra 

þátta sem mestu réðu um að svo fór 
sem fór. Er Alþingi sátt við að ljúka 
uppgjörinu með þeim hætti?

Einungis hefur komið til skoðunar 
að ráðherrar beri ábyrgð með emb-
ættismissi og refsingu landsdóms. 
Einn kostur er þó til sem aldrei 
hefur verið nýttur hér en stundum 
í grannríkjum eins og Danmörku.

Alþingi getur þannig samþykkt 
ályktun þar sem tilteknar embætt-
isathafnir ráðherra sæta ámæli. 
Þegar þetta er gert í Danmörku er í 
daglegu máli sagt að þjóðþingið gefi 
ráðherrum langt nef. Þetta er veiga-
mikil stjórnskipuleg málsmeðferð.

Helsti kosturinn við þessa aðferð 

er sá að unnt er að leggja skýrslu 
rannsóknarnefndarinnar um allt 
tímabilið til grundvallar málalok-
um um ráðherraábyrgð. Fyrning-
arreglur ráða þá ekki alfarið til 
hverra uppgjörið nær. Áminning-
in yrði að sönnu vægari en refsi-
leiðin. Á móti yrði uppgjörið reist 
á öllum sannleikanum en ekki bara 
hluta hans.

Að öllu þessu virtu er mjög áleit-
in spurning hvort þessi leið er ekki 
skynsamlegri og ef til vill réttlát-
ari í leit þjóðarinnar að jafnvægi í 
uppgjöri við fortíðina og þrá eftir 
sáttum og endurreisn samfélags-
ins. 

Langt nef

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Hágæða
þvottavél
WM 16S462DN

Tekur mest 8 kg,
vindur upp í
1600 sn./mín.
Kolalaus, hljóðlátur
og sparneytinn mótor.
Aukahljóðeinangrun.
Mjög stutt kerfi
(15 mín.).
Orkuflokkur A.

Nóatúni 4 · Sí
www.sminor.i

( 5 )
Orkuflokkur

Tækifærisverð:
179.900179.900 kr. stgr.
(Fullt verð: 219.900 kr.)
179.900

Ó
trúlega margir þolendur kynferðisafbrota hafa ekki 
sagt til þeirra sem gerðu á hlut þeirra fyrr en löngu 
síðar og jafnvel aldrei. Ótrúlega margir hafa byrgt afar 
þungbæra reynslu af alvarlegum glæp innra með sér. 
Sumir hafa orðið fyrir öðru áfalli þegar þeir hafa sagt 

frá glæpnum, en jafnvel fjölskylda og vinir hafa ekki trúað þeim 
eða þá ráðlagt þeim að þegja áfram og gera málið ekki opinbert. 
Sumir hafa haft kjark til að leita til réttarkerfisins en enn á ný 
mætt vantrú og slælegum vinnubrögðum við rannsókn málanna, 
sem hefur jafnvel leitt til að engin ákæra var gefin út eða málin 
farið út um þúfur í dómskerfinu. Fórnarlömbin hafa setið uppi með 
skömm, sjálfsásökun og vantrú á að nokkur myndi koma þeim til 
hjálpar, en ofbeldismennirnir hafa margir hverjir farið sínu fram 
eins og ekkert hefði í skorizt.

Lengi vel voru umræður um kynferðisbrot nánast tabú. Það 
hefur breytzt á síðustu árum. 
Kirkjan hefur undanfarnar vikur 
verið að bíta úr nálinni með að 
frásagnir, sem í dag eru teknar 
alvarlega, voru menn ekki reiðu-
búnir að hlusta á og bregðast við 
af nægilegri festu fyrir hálfum 
öðrum áratug.

Þetta á ekki einungis við innan 
kirkjunnar. Fréttablaðið sagði í 

vikunni frá máli manns í Vestmannaeyjum, sem í fyrra var kærður 
fyrir ofbeldi gegn fimm ára gamalli stúlku. Þegar foreldrar henn-
ar kærðu málið gáfu sig fram nítján konur, sem sökuðu manninn 
um að hafa beitt sig ofbeldi á árum áður. Öll brotin voru fyrnd, 
þar á meðal brot gegn barnabarni mannsins. Hann var ákærður 
en sýknaður í Héraðsdómi Suðurlands, að öllum líkindum vegna 
þess að barnaverndaryfirvöld og lögregla klúðruðu rannsókninni 
og leituðu ekki til Barnahúss fyrr en mánuði eftir að meint brot var 
framið. Þetta gerist þrátt fyrir miklar umræður um gildi Barna-
hússins síðustu ár og verður að teljast með ólíkindum.

Augljóslega var þagað yfir málum að minnsta kosti einhverra af 
konunum nítján árum saman. Þar var samfélagslegt mein á ferð, 
en um leið getum við fagnað því að nú er svo komið að fólk telur sig 
geta sagt frá slíkum brotum, jafnvel þótt þau séu fyrnd.

Í fyrrakvöld greindi Biskupsstofa frá því að fag ráð kirkjunnar 
um kynferðisbrot hefði tekið til meðferðar mál þriggja einstaklinga 
sem sökuðu prest um að hafa brotið gegn sér fyrir aldarfjórðungi. 
Viðkomandi starfar ekki lengur í kirkjunni en hefur játað brot sín 
fyrir ráðinu. Þessi afgreiðsla kirkjunnar á málinu sýnir að hún 
hefur lært sína lexíu og gerir nú hreint fyrir sínum dyrum.

Í dag segir Fréttablaðið frá því að umræða undanfarinna vikna 
hafi leitt til þess að nú liggi straumur eldra fólks til Stígamóta. 
Þetta fólk vill segja frá kynferðisbrotum, sem áttu sér stað fyrir 
löngu og hafa verið þögguð niður, meðal annars í skjóli embættis-
valds. Nú er loksins svo komið að fólk treystir sér til að segja frá 
og fá viðurkenningu á að brotið hafi verið á því.

Kynferðisbrot eiga ekki að liggja í þagnargildi. Umræða um þau 
er gagnleg og nauðsynleg og verður vonandi til þess að enginn 
telji að hann eigi að þegja um slík brot, heldur segi frá þeim strax 
þannig að brotamennirnir séu stöðvaðir um leið.

Kynferðisbrot eiga ekki að liggja í þagnargildi.

Þögnin rofin
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SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur 
til að senda línu og leggja orð í 
belg um málefni líðandi stundar. 
Greinar og bréf skulu vera stutt 
og gagnorð. Tekið er á móti efni á 
netfanginu greinar@frettabladid.
is eða á vefsíðu Vísis, þar sem 
finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og 
til að stytta efni.

Fagur er haustmorgunn, þegar 
náttúran skartar í allri sinni 

hrörnandi fegurð. Þá leitar siðvit-
ið (heilindi, réttsýni og kærleikur) 
sterkt í vitund og djúpstætt þakk-
læti fyrir gæfuríka vegferð fyllir 
andrúmið.

Reiði
Ein sterkasta tilfinning þegar 

einstaklingur er órétti beittur er 
reiðitilfinningin. Hún grípur ekki 
aðeins um sig í vitundinni, held-
ur skekur hún allan líkamann og 
afskræmir andlitið. Hún safnar 
úr undirvitundinni öllum ljótum 
orðum og vondum og býr til úr 
þeim hárbeitt vopn sem skal særa 
og skera í nafni réttlátrar hefnd-
ar.

Tæplega hefur nokkur maður 
gert reiðinni jafngóð skil og Jón 
biskup Vídalín, sem segir hana 
andskotans verkfæri. Ef nánar er 
hugað að orðum Jóns, sem áttu að 
vera öllum til strangrar viðvörun-
ar á þeim tíma, kemur flest í ljós 
sem staðfestir það að reiðin er 

slæm tilfinning, sem eitrar sálar-
lífið og ormétur persónuleikann. 
Slíkt getur orðið að svo stóru sál-
armeini að það safnar sífellt í sig 
og sýkir út frá sér. Þótt reiðihaf-
inn verði fyrst og fremst sjálfur 
þolandi stórtækra kvala, geta þær 
brotist út úr vitundinni og orðið 
skaðvaldur hans í umhverfinu og 
mannlegum samskiptum öllum − 
án minnsta tilefnis.

Einstaklingur sem hugsar vand-
lega ráð sitt, þegar honum finnst 
gert á hluta sinn og yfirvegar til-
efnið frá báðum hliðum, er ósjálf-
rátt að búa gæfusamlegum við-
brögðum rúm í vitund sinni. Stór 
og meiðandi orð missa því mátt 

sinn og þorstinn til hefndar dvín, 
líkamleg viðbrögð verða mild og 
yfirbragð rólegt. Skynsemin tekur 
smám saman að hreiðra um sig og 
virkni hennar fer að gæta í öllum 
athöfnum.

Dómgreindin fær frið til að 
sinna sínu hlutverki: Að yfirvega 
orð og gerðir og koma því til skila 
sem best reynist − án áreitni eða 
niðurlægingar. Gjörðum henn-
ar fylgir beinskeytt hreinskilni 
blönduð skilningi og góðvilja. 
Innri líðan einstaklingsins virk-
ar í samræmi við slík viðbrögð 
og skyggni hans á mikilvægi 
jákvæðra, mannlegra samskipta 
eykst. Geranda tilefnisins deyfast 

vopn í höndum − og stundum eyð-
ast. Eðlislæg góðvild, sem í byrj-
un lífs virðist hverjum og einum í 
brjóst borin − þótt bæði sé hægt 
að slæva hana og murka, kemur í 
ljós sem hvati að þroskavænlegu, 
innra hegðunarmynstri, sem aftur 
skilar sér út í samfélagið til gæfu 
og léttleika í persónuleika ein-
staklingsins.

Á lífsferli hans verða það minn-
ingar um hið góða og glaða sem 
fyrstar skjóta upp kollinum, af því 
að honum hefur auðnast að virða 
þær og geyma þær best, til far-
sældar þegar litið er yfir farinn 
veg.

Ritað 1991.

Íslenska þjóð − við öll − getum við þetta?

Í síðustu viku voru afgreidd frá 
Alþingi lög um Stjórnarráð 

Íslands. Þar er lögð til samein-
ing fjögurra ráðuneyta í tvö. Er 
hér átt við sameiningu dóms-
mála- og samgönguráðuneytis 
í innanríkisráðuneyti og heil-
brigðis- og félagsmálaráðuneyt-
is í velferðarráðuneyti.

Því ber að fagna að Alþingi 
féllst ekki á að sameina sjáv-
arútvegs- og landbúnaðarráðu-
neytið og iðnaðarráðuneytið í 
eitt atvinnuvegaráðuneyti. Voru 
ákvæði þess efnis tekin út úr 
upphaflegu frumvarpi forsæt-
isráðherra. Sérstök ástæða er 
til að gleðjast yfir þessari nið-
urstöðu enda í samræmi við 
umsagnir flestra þeirra atvinnu-
greina sem hér um ræðir og í 
samræmi við niðurstöðu flokks-
ráðs Vinstri-grænna.

Því hefur verið haldið fram 
að það sé grundvallaratriði að 
rannsóknum á auðlindum og 
ráðgjöf um nýtingu sé hald-
ið aðskildu frá nýtingarsjónar-
miðum. Á þetta sjónarmið er 
hægt að fallast en hér verður að 
stíga varlega til jarðar og ekki 
stuðla að nýju kerfi til hliðar við 
og úr tengslum við það sem við 
nú höfum. Í dag er sjálfstæði 
Hafrannsóknastofnunarinnar 
virt hvort sem menn eru sam-
mála eða óssammála niðurstöð-
um hennar. Ég hef í það minnsta 
hvergi heyrt kvartað yfir 
afskiptum ráðherra af stofnun-
inni. Þótt ekkert sé fullkomið og 
þá ekki ástand fiskistofna við 
Íslandsstendur þá er það samt 
til muna betra en hjá næstu 
nágrönnum okkar í ESB. 

Stundum hefur það borið við 
að málefni eru keyrð áfram á 
frösum sem eru þegar betur er 
að gáð án nokkurs innihalds. 
Sem betur fer sá Alþingi í gegn-
um orðagljáfrið og samþykkti 
ekki stofnun atvinnuvegaráðu-
neytis enda engin frambærileg 
rök lögð fram málinu til stuðn-
ings.

Ráðuneyti 
ekki lögð 
niður

Stjórnarráðið

Ásmundur Einar 
Daðason
alþingismaður fyrir VG

Kveðja

Jenna 
Jensdóttir
rithöfundur

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Landsbankinn kynnir röð fjármálanámskeiða fyrir almenning undir yfirskriftinni 
Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið þeirra er að auðvelda fólki að 
öðlast betri yfirsýn yfir fjármálin. 
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Næstu námskeið

23. september kl. 20 
Útibúið í Grafarholti, Vínlandsleið

30. september kl. 20 
Útibúið í Keflavík, Hafnargötu 57

7. október kl. 20
Félagsmiðstöðin Hlymsdalir
Miðvangi 6, Egilsstöðum

14. október kl. 20
Útibúið á Laugavegi 77

21. október kl. 20
Útibúið á Akranesi, Þjóðbraut 1

Skráning og nánari upplýsingar á 
landsbankinn.is og í síma 410 4000. 

Á næstu fjármálakvöldum verður farið yfir helstu breytingar 
sem gerðar voru á réttindum og greiðslum lífeyrisþega 
frá Tryggingastofnun ríkisins á árinu 2009. Starfsfólk 
Tryggingastofnunar kynnir breyting arnar og svarar 
fyrirspurnum ásamt sérfræðingum bankans. 

Allir velkomnir. 

Námskeið um 
réttindi lífeyrisþega

landsbankinn.is/fjarhagur 
Blogg og hljóðpistlar um fjármál.



ALLT AÐ 70%

ÚTSALA 

Aðeins brot af úrvalinu!
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

SKÚTUVOGUR

Súpa og 
brauð 
250kr

Laufsuga/blásari IKRA
2500W 45 ltr. poki.
5083654

8.995,-
11.995,-

1400 snúninga, tekur 7kg

Þvottavél
1400 snúninga, tekur 7 kg. 
Orkunýting A, þvottahæfni A, vinduhæfni B
1805446

89.900,-
109.900,-

Hjólatjakkur 
2 tonna
5023979

Tangarsett 
4 stk Toolux 6” Diagonal 
Plier bítari
5052765

ÖLL
HANDVERKFÆRI

25-35% 
AFSLÁTTUR

Úrval af laufsugum/blásurum

Handlaugartæki
Damixa Space, með lyftitappa.
8000800

Eldhúsblöndunartæki
Damixa Space
8000850

6.499,-
12.996,-

7.499,-
14.999,-

1.599,-
2.499,-

3.895,-
5.995,-

64.900,-
84.900,-

197 ltr. orkunýting A+

5 ára ábyrgð

RAFTÆKI

15-50% 
AFSLÁTTUR

5 ára ábyrgð

Frystikista
Orkunýting A+,84x89.5x59 cm
197 ltr. 6 skúffur
1805493

Powerstretch 
flíspeysa 
5863727

3.999,-
7.999,-

Blöndunartæki

damixa

30-45% 
AFSLÁTTUR

ÖLL
BÚSÁHÖLD

20-50% 
AFSLÁTTUR

1.999,-
4.999,-

4 stk í pakka



% AFSLÁTTUR 

ÁRSINS!

Nýjar vörur bætast við daglega!

RÝMINGARSALA

Í SKÚTUVOGI

50% afsláttur

Skjólveggur Madrid
180x120 sm.
603414

6.390,-
12.887,-

ALLAR 

STUNGUSKÓFLUR

& STUNGUGAFFLAR

25% 
AFSLÁTTUR

Stunguskófla 
Dovre
5084092

1.499,-
1.999,-

Veggflís
Negro Azarbache, 
23,5x33 sm
8613060

Veggflís
Berlín Beige, 
33x60 sm
8613079

Gólfflís
Ethic Brown, 
45x45 sm
8630025

VERÐFLOKKUR 1

VERÐFLOKKUR 2

SKJÓLVEGGIR•SKJÓLGIRÐINGAR•BEKKIR 

GARÐHLIÐ•BLÓMAKER•BLÓMAKASSAR 

SANDKASSAR•PALLAEININGAR•SAFNKASSAR

TRÖPPUKJÁLKAR og margt fleira

Rýmingarsölu-

verð gilda í 

Húsasmiðjunni 

um land allt.

VERÐFLOKKUR 3

990 kr/m2

1.990 kr/m2

2.990 kr/m2

RÝMINGAR
SALA

FLÍSAR 
aðeins 3 verð

ÖLL 

VIÐARVÖRN
ÖLL 

ÚTIMÁLNING

25% 
AFSLÁTTUR

frostþolnar, gegnheilar

hornréttar, hágæðaflísar8.995,-
11.995,-

Álstigi
Álstigi einfaldur 
12 þrep 3.3 m
5078950

Skjólveggur Gyrðir
178x178 sm.
603312

7.290,-
14.672,-
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Alþingi Íslendinga, stofnunin 
sem fær falleinkunn í nýlegri 

skýrslu þingmannanefndar, átti 
frumkvæði að sakamáli sem nú er 
rekið gegn níu manns fyrir Héraðs-
dómi Reykjavíkur. Í fjölmiðlum er 
yfirleitt vísað til þeirra sem „mót-
mælenda“ og látið að því liggja að 
hin ákærðu séu einsleitur hópur, 
sérstaklega hættuleg manngerð. 
Staðreyndin er sú að þau eru venju-
legt allskonar fólk: fólk sem á börn 
og fjölskyldur og vini og þarf að 
verjast þeirri fráleitu ákæru að þau 

hafi gert aðför að sjálfræði Alþing-
is. 

Áhugaverður samanburður
Það er áhugavert að bera fréttir 
af málinu gegn nímenningunum 
saman við fréttir af hugsanlegum 
ákærum á hendur ráðherrum í van-
hæfu ríkisstjórninni sem hrökklað-
ist frá völdum í janúar 2009.  Þar 
verður tilfinningabúskapur ráð-
herranna fyrrverandi fyrirferðar-
mikið umfjöllunarefni og jafnvel 
sjálfsvorkunnar-status Ingibjarg-
ar Sólrúnar Gísladóttur á Facebook 
er lesinn í fréttum Ríkisútvarpsins. 
Vesalings litla skjaldbakan!

Tilfinningar systur minnar, sem 
er ein hinna ákærðu nímenninga, 
þykja ekki fréttnæmar né óttinn 
sem tíu ára dóttir hennar og þrettán 
ára sonur bera í brjósti, óttinn við 
að sjá á eftir móður sinni í fangelsi. 
Ein hinna ákærðu er barnshafandi. 
Alla meðgönguna hefur hún þurft 
að mæta í réttarsalinn þótt hvergi 
sé vísað til hennar í atvikalýsingu 
ákærunnar; Pétur Guðgeirsson 

dómari og Lára V. Júlíusdóttir sak-
sóknari ætla að elta hana á fæðing-
ardeild eða heim til nýfædds barns 
við aðalmeðferð máls sem enginn 
skilur hvaða aðild hún á að. Undr-
un hennar yfir ákærunni hefur ekki 
orðið fréttaefni. 

Stundum heyrist því haldið fram 
að ekkert sé athugavert við ákær-
urnar því auðvitað verði nímenning-
arnir sýknaðir og þá hafi þetta bara 
verið eins og hvert annað grín. En 
þetta er ekkert grín. Láru V. Júlí-
usdóttur er alvara með því að kæra 
níu manna handahófsúrtak úr 30 
manna hópi skv. 100. grein hegn-
ingarlaga og fara fram á að þau 
verði dæmd til fangelsisvistar að 
lágmarki í eitt ár. Hún vill nímenn-
ingana dæmda í allt að sextán ára 
fangelsi fyrir að reyna það sem 
aðrir ungir mótmælendur, Össur og 
Ingibjörg Sólrún og félagar hennar í 

stúdentaráði, gerðu refsilaust fyrir 
þrjátíu og fimm árum, og ýmsir 
síðan. Því alþingismönnum höfðu 
áður verið flutt skilaboð af þing-
pöllum með mismiklum stimping-
um við þingverði og engin eftirmál 
orðið. Það sem hin ákærðu reyndu 
8. desember 2008 var alls ekki for-
dæmislaust. 

Á varamannabekk í landsdómi
Árangur ríkisstjórnar Geirs Haar-
de og Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur er hins vegar fordæmislaus. 
Þau söngluðu öfugmælavísur sínar 
í fjölmiðlum hér heima og erlendis 
meðan þau og vinir þeirra í bönk-
unum sigldu öllu til andskotans. 
Skömm þeirra verður lengi uppi 
hvað sem dómum kann að líða. 
Kannski kemst Lára V. Júlíusdótt-
ir, varamaður í landsdómi, upp á 
aðalmannabekkinn. Ætli refsigleð-
in yrði söm gagnvart gömlum félög-
um og sú sem hún sýnir nímenning-
unum sem vildu benda þinginu á hið 
augljósa og eiga að gjalda fyrir með 
frelsi sínu?

Ráðherrar og 
nímenningarnir 

Niðurstaða fjölskipaðrar nefndar 
sem endurskoðaði fiskveiðilög-

gjöfina að beiðni sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra var mjög skýr 
og endurspeglaði almenna samstöðu 
fulltrúa sem komu úr öllum geir-
um sjávarútvegs og frá öllum þing-
flokkum. Hún byggðist á vandaðri 
greiningarvinnu og var í samræmi 
við þann vilja ríkisstjórnarinnar 
að leiða til lykta erfitt deilumál, 
sem skekið hefur sjávarútveginn 
allt of lengi. Þessi tillaga nefndar-
innar er grundvöllur að skynsam-
legu skipulagi. Hún ætti að draga 
úr þeirri óvissu, sem hefur umlukið 
sjávarútveginn undanfarin misseri, 
gert það að verkum, að lítið hefur 
verið um fjárfestingar innan grein-
arinnar. Það hefur því tafið nauð-
synlegar framfarir innan hennar, 
sem og bráðnauðsynlega endurreisn 
atvinnu og efnahagslífs.

Það er því mjög miður að margt 
hefur verið afflutt af störfum og 
niðurstöðu nefndarinnar og mörgu 
ósönnu beinlínis haldið fram. Þetta 
er nauðsynlegt að leiðrétta.

1. Það er rangt að ekki hafi orðið 
mikil samstaða um tiltekna leið við 
fiskveiðistjórnun innan nefndarinn-
ar. Nær allir nefndarmenn leggja til 
samningaleið og telja hana líklegri 
til árangurs og sátt en einhverjar 
útfærslur fyrningarleiðar.

2. Þetta eru markverðar breyt-
ingar frá núverandi fyrirkomu-
lagi. Nú er kvóta úthlutað án tíma-
takmarkana. Tillögurnar gera ráð 
fyrir samningi um rétt til fiskveiða 
til langs tíma, með endurnýjunar-
rétti.

3. Með ósmekklegum hætti hafa 
nefndarmenn verið kallaðir sér-
hagsmunahópar. En gáum að. Það 
er sama hvernig menn horfa á þessi 
mál. Það er rangt að kalla svo fjöl-

skipaða nefnd fólks með ólíkan bak-
grunn, sérhagsmunaöfl. Fulltrúar 
stjórnmálaflokkanna hafa sótt 
umboð sitt til þjóðarinnar í kosn-
ingum. Þeir hagsmunaaðilar sem í 
nefndinni sátu horfa bersýnilega á 
málin frá mismunandi sjónarhólum. 
Þeirra hagsmunir eru ólíkir á marg-
an hátt, eins og við blasir. En eitt 
sameinar þá þó. Viljinn til þess að 
skapa hagfellda og réttláta löggjöf 
um sjávarútveginn. Það á við um 
svo ólíka hópa sem landverkafólk og 
fiskverkendur, sjómenn og útvegs-
menn og fulltrúa ólíkra pólitískra 
sjónarmiða. Þessir aðilar komust að 
sameiginlegri niðurstöðu. Sameig-
inlega eru þeir fulltrúar svo breiðra 
og ólíkra hagsmuna.

4. Það er á vissan hátt hrollvekj-
andi að heyra það sjónarmið reifað, 
að með nefndarvinnunni sé sam-
ráðinu lokið. Var nefndarstarfið þá 
bara upp á punt? Átti aldrei að taka 
neitt mark á því þegar fulltrúar 
nær allra starfshópa innan sjávar-
útvegsins og fulltrúar allra stjórn-
málaflokka nema eins leggja til að 
tiltekin leið verði farin við fiskveiði-
stjórnun?

5. Þá hefur því einnig verið hald-
ið fram að samningaleiðin sem við 
leggjum til í endurskoðunarnefnd-
inni sé óútfærð. Það er rangt. Til-
lagan er ágætlega útfærð og bygg-
ir m.a. á ítarlegri athugun Karls 
Axelssonar hæstaréttarlögmanns 
og Lúðvíks Bergvinssonar, héraðs-
dómslögmanns og fyrrum alþingis-
manns, en báðir eru gjörkunnugir 
lagaumhverfi því er lýtur að auð-
lindanýtingu í landinu. 

Niðurstaðan var hins vegar 
fundin í nefndinni sjálfri. Hún var 
afrakstur mikillar faglegrar vinnu, 
hún byggir á gögnum sem nefnd-
armenn rýndu og hún spratt út úr 
þeirri umræðu sem fór fram á fjöl-
mörgum fundum, á löngum tíma. 
Það var því ekki hrapað að þess-
ari niðurstöðu. Hún var ekki pönt-
uð utan úr bæ, heldur niðurstaða 
okkar, sem komum að málinu úr 
svo gjörólíkum áttum.

6. Sjávarútvegurinn hefur kall-
að eftir samræmi við gjaldtöku 
vegna nýtingar á sjávarauðlind-
inni og öðrum auðlindum. Nýlega 
hafa margir, ekki síst fulltrúar 
Samfylkingar lokið lofsorði á þær 
hugmyndir sem uppi eru um fyrir-
komulag nýtingarréttar á orkuauð-
lindum okkar. Samningaleiðin sem 
við leggjum til í sjávarútvegi er í 
samræmi við þær hugmyndir. 

7. Það er misskilningur að nefnd-
inni hafi einungis verið ætlað það 
hlutverk að draga upp einhverja 
valkosti sem í boði gætu verið og 
kæmu til greina varðandi fisk-
veiðilöggjöfina. Verkefnið var að 
greina, leggja mat á þá og byggja 
tillögurnar sínar til ráðherra síðan 
á því mati.

Við lögðum til grundvall-
ar vandaðar úttektir sem gerð-
ar voru af fjölmörgum sérfræð-
ingum með gagnstæð sjónarmið. 
Nefndin hafði því fyrir framan sig 
þá kosti sem gætu verið til stað-
ar og ærnar upplýsingar. Það var 
á grundvelli slíks vandaðs mats, 
sem það var niðurstaða okkar að 
skynsamlegast væri að fara samn-
ingaleiðina.

8. Samningaleiðin kveður 
afdráttarlaust á um eignarhald 
auðlindarinnar. Jafnframt að nýt-
ingarrétturinn verði bundinn til 
tiltekins tíma, með eðlilegum end-
urnýjunarrétti, gegn gjaldi sem 
ríkið innheimti. Það er því ljóst að 
þessi niðurstaða sameinar í raun-
inni ólík sjónarmið. Hún tryggir 
ákveðin fyrirsjáanleika í sjávar-
útveginum jafnframt því að svara 
spurningunni um eignarhaldið á 
auðlindinni.  

Það er þess vegna sem við – 
þessi fjölbreytti hópur – segj-
um svo afdráttarlaust í skýrslu 
okkar: „Starfshópurinn telur að 
þær tillögur sem hópurinn gerir 
nú til breytinga og endurskoðun-
ar á lögum um stjórn fiskveiða 
sé grunnur að lausn þeirra stóru 
ágreiningsefna sem verið hafa 
uppi hér á landi um langt skeið.“

Við lögðum til skýra leið

Töluverð umræða hefur orðið 
um þjónustu við fatlaða í kjöl-

far nýútkominnar skýrslu Ríkisend-
urskoðunar um efnið. Sumir kalla 
skýrsluna áfellisdóm yfir skipu-
lagi og framkvæmd þjónustunnar 
og draga jafnvel þá ályktun að ekki 
sé tímabært að flytja þjónustu við 
fatlaða til sveitarfélaga. Þetta get 
ég ekki tekið undir. Þvert á móti 
eigum við að horfa fram á við og 
nýta uppbyggilega gagnrýni til 
góðra verka. 

Flutningur þjónustunnar til sveit-
arfélaganna markar tímamót og 
felur í sér margvísleg tækifæri til 
að endurskipuleggja hana og sníða 
af vankanta. Sameining heilbrigð-
isráðuneytis og félags- og trygg-
ingamálaráðuneytis í nýtt velferð-
arráðuneyti mun styrkja þetta ferli 
þar sem unnt verður að tengja betur 
saman ýmsa þætti velferðarþjónust-
unnar, byggja upp sterkari eining-
ar og einfalda aðgengi og skipulag 
þjónustunnar til hagsbóta fyrir alla 
notendur hennar. 

Samkomulag ríkis og sveitarfélaga
Það er rétt að Ríkisendurskoðun 
setur fram ábendingar um sitthvað 
sem betur má fara í þjónustu við 
fatlaða og þær ber að taka alvarlega. 
Hins ber að geta að við undirbúning 
verkefnisstjórnar um tilfærsluna til 
sveitarfélaga er að mörgu leyti búið 
að fjalla um þá þætti sem ábend-
ingar Ríkisendurskoðunar lúta að. 
Í drögum að samkomulagi ríkis og 
sveitarfélaga um tilfærsluna eru 
skilgreindir þeir þjónustuþættir 
sem sveitarfélög taka fjárhagslega 
og faglega ábyrgð á að framkvæma. 

Lýst er markmiðum með yfirfærsl-
unni, sett fram áætlun um nauð-
synlegar lagabreytingar og fjallað 
ítarlega um myndun þjónustusvæða 
og lágmarksíbúafjölda svæða til 
að tryggja faglegt og fjárhagslegt 
öryggi þjónustunnar og jafnræði 
með þjónustuþegum. 

Í samkomulagsdrögunum er 
einnig fjallað um fjárhagsramma 
tilfærslunnar og jöfnunaraðgerð-
ir, gerð grein fyrir aðgerðum til að 
tryggja rétt fatlaðra til þjónustu og 
skilgreint nýtt samstarfsverkefni 
um notendastýrða persónulega 
aðstoð. Fjallað er um mat á bið-
listum og innleiðingu á nýju þjón-
ustumati sem er grundvöllur jöfn-
unarkerfis milli þeirra sem veita 
þjónustuna. Loks er umfjöllun um 
eftirlit með þjónustunni og faglegt 
og fjárhagslegt endurmat á árangri 
tilfærslunnar.

Ríkisendurskoðun gerir athuga-
semdir við að stefna í málefnum 
fatlaðra sem legið hefur fyrir í 
drögum frá árinu 2007 hefur ekki 
verið staðfest og skortir því form-
legt gildi. Ljóst er að ráðuneytið 
verður að ráða bót á þessu, setja 
fram skýra stefnu og tryggja henni 
víðtækan stuðning. Til greina 
kemur að leggja slíka stefnu fram 
sem tillögu til þingsályktunar með 
aðgerðaáætlun til fjögurra ára og 
verður sú leið skoðuð af hálfu ráðu-
neytisins. Undirbúningur að slíkri 
þingsályktunartillögu myndi fara 
fram í nánu samstarfi við sveitar-
félögin.

Eftirlit með velferðarþjónustu og 
réttindagæsla notenda er mikilvæg. 
Eftirlitið þarf að vera faglegt og 
trúverðugleiki eftirlitsaðilans skipt-
ir miklu máli. Ráðuneytið hefur um 
skeið haft til skoðunar að koma á fót 
eftirlitsstofnun til að annast eftir-
lit með velferðarþjónustu. Skref-
in sem nú hafa verið stigin í átt að 
sameiningu ráðuneyta renna styrk-
ari stoðum undir slíka stofnun þar 
sem unnt væri að sameina á einum 

stað öflugt eftirlit með þjónustu á 
sviði félags- og heilbrigðismála.

Réttindagæsla er mikilvægur 
þáttur í starfsemi svæðisráða og 
trúnaðarmanna fatlaðra en hlut-
verk svæðisráðanna er að hafa 
faglegt og fjárhagslegt eftirlit með 
starfsemi og rekstri þeirra sem 
þjónusta fólk með fötlun. Eins og 
fram kemur í skýrslu Ríkisend-
urskoðunar hefur þetta skipulag 
varðandi réttindagæslu fatlaðra 
ekki verið virkt sem skyldi. Með 
þetta í huga fól ráðuneytið starfs-
hópi að gera tillögur um úrbætur í 
þessum efnum og skilaði hann nið-
urstöðu í mars 2009, þar á meðal 
drögum að frumvarpi um réttinda-
gæslu fólks með fötlun. Ráðuneyt-
ið mun taka afstöðu til þessara til-
lagna fljótlega og væntanlega munu 
næstu skref til úrbóta að einhverju 
leyti byggjast á þeim. 

Í breytingum felast tækifæri
Sú stefna að flytja ábyrgð á þjón-
ustu við fatlaða til sveitarfélaga 
hefur legið fyrir allt frá árinu 1992 
þegar ákvæði um það var sett í lög 
um málefni fatlaðra og enn frek-
ar var hert á því við endurskoðun 
laganna árið 1996. Aðdragandinn 
er orðinn býsna langur en auðvit-
að mun öll sú umræða og undirbún-
ingsvinna sem fram hefur farið á 
þessum tíma nýtast við yfirfærsl-
una. 

Íslenskt samfélag stendur á tíma-
mótum. Framundan eru margvís-
legar breytingar sem nauðsynlegt 
er að gera í ljósi reynslunnar til að 
bæta stjórnsýsluna og einn liður í 
því er að efla sveitarstjórnarstigið. 
Á sviði heilbrigðis- og félagsmála 
er markmiðið að tryggja almenn-
ingi skilvirkari, betri og aðgengi-
legri þjónustu og það er ég viss um 
að okkur muni takast með flutningi 
þjónustu við fatlaða til sveitarfé-
laganna. Í breytingum felast marg-
vísleg tækifæri sem við þurfum að 
vera vakandi fyrir og nýta til góðs.

Málaflokkur á tímamótum
Málefni fatlaðra

Guðbjartur 
Hannesson
félags- og 
tryggingamálaráðherra 
og heilbrigðisráðherra

Sjávarútvegsmál

Einar K. 
Guðfinnsson
alþingismaður

Mál nímenninganna

Birna 
Gunnarsdóttir
MA í minjavernd, 
starfsmaður Háskóla 
Íslands

Ætli refsigleðin yrði söm gagnvart 
gömlum félögum og sú sem hún sýnir 
nímenningunum sem vildu benda 
þinginu á hið augljósa?
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Hvaða áhrif 
hefur dómur 
Hæstaréttar á 
bílalánið þitt?

Íslandsbanki Fjármögnun

islandsbanki.is/fjarmognun 

fjarmognun@islandsbanki.is

Kirkjusandi – 155 Reykjavík

Sími 440 4400

  Hvað verður um lánið þitt?
Nýtt lán verður stofnað um eftirstöðvar gengis-

tryggða lánsins. Lánið verður endurreiknað, 

gengistrygging höfuðstóls fellur burt og miðað 

verður við óverðtryggða vexti Seðlabankans.

  Hvenær get ég fengið útreikning 
á láninu mínu?
Útreikningar munu liggja fyrir 1. október nk. 

og vera aðgengilegir á heimasíðu Íslandsbanka 

Fjármögnunar.

  Hvað ef ég hef ofgreitt?
Ef þú átt inneign hjá Íslandsbanka Fjármögnun 

getur þú lækkað nýja lánið þitt um þá fjárhæð með 

innborgun inn á höfuðstól nýja lánsins, eða kosið 

að fá inneign þína greidda inn á bankareikning. 

Hafir þú vangreitt þá verður þeirri upphæð bætt 

við nýja lánið.

  Hvernig verður nýja lánið?
Það verður í óverðtryggðum íslenskum krónum 

og þú getur valið um að halda núverandi lánstíma, 

eða stytt tímann ef það hentar þér betur. 

  Hvað þarft þú að gera?
Þú munt fá lykilorð sent í netbankann þinn. 

Þann 1. október getur þú skráð þig inn á heimasíðu 

Íslandsbanka Fjármögnunar og skoðað endur-

útreikninga á láninu þínu. Þar skráir þú inn net-

fang og við sendum þér ný lánaskjöl í tölvupósti. 

Þú prentar lánaskjölin út, undirritar og skilar til 

Íslandsbanka Fjármögnunar, eða í næsta útibú 

Íslandsbanka.

  Hvenær gerist þetta?
Þegar undirrituðum lánaskjölum hefur verið skilað 

til Íslandsbanka verða endurútreikningar fram-

kvæmdir og endanlegt uppgjör fer fram. Miðað er 

við að fyrsti gjalddagi á nýju láni verði í nóvember.

  Hvað með yfirtekin lán?
Íslandsbanki mun tilkynna ákvörðun um það 

hvernig haga skuli uppgjöri slíkra lána um leið 

og hún liggur fyrir. Viðskiptavinir eru hvattir 

til að fylgjast með framvindu mála á heimasíðu 

Íslandsbanka.

Íslandsbanki gerir þann fyrirvara við ofangreint að verði boðað frumvarp viðskiptaráðherra að lögum 

getur það haft áhrif á útreikning og uppgjör viðkomandi lána Íslandsbanka Fjármögnunar. 

Kynntu þér málið nánar á islandsbanki.is eða hafðu samband við ráðgjafa Íslandsbanka Fjármögnunar.

Næstu skref

Útreikningar á láninu þínu 
aðgengilegir 1. október

Þú undirritar ný lánaskjöl 
og skilar til Íslandsbanka

Uppgjör fer fram
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Það hefur verið stutt stórra viður-
kenninga á milli hjá Gerði Kristn-
ýju þetta árið. Fyrr í þessum 
mánuði tók hún við vestnorrænu 
barna- og unglingabókaverðlaun-
unum fyrir skáldsöguna Garðinn, 
auk þess að hljóta ljóðaverðlaun 
kennd við hjónin Guðmund Böðv-
arsson og Ingibjörgu Sigurðar-
dóttur. Í upphafi árs hlaut hún 
síðan Ljóðstaf Jóns úr Vör, ljóða-
verðlaun lista- og menningarráðs 
Kópavogs. 

„Þessi verðlaun sýna mér svart 
á hvítu að ég kemst upp með að 
flakka á milli bókategunda. Það 
finnst mér afskaplega notaleg 
tilfinning því þannig vil ég ein-
mitt haga skrifum mínum,“ segir 

Gerður. Þegar litið er yfir afreka-
skrá hennar sést líka að hún hefur 
snert á flestum sviðum frásagnar-
listarinnar. Hún er nýorðin fertug 
en út hafa komið eftir hana átján 
verk á sextán árum – skáldsögur, 
barnabækur, ævisaga, ferðasaga, 
ljóðabækur og smásagnasafn.

Íslenskufasismi og unglingamál
Þegar gluggað er í Garðinn, síð-
ustu skáldsögu Gerðar sem ætluð 
er unglingum, verður fullorðinn 
lesandi strax var við að bókin er 
ekki skrifuð á unglingamáli. Þetta 
er vísvitandi gert. „Ég er íslensku-
fasisti,“ viðurkennir Gerður fús-
lega. „Og þar fyrir utan er ungl-
ingamál ekki klassískt. Mér er það 
heldur ekki eðlilegt og unglingarn-
ir sæju það um leið. Það yrði bara 
asnalegt ef ég færi að skrifa að 
eitthvað væri geðveikt flott.“

Að auki séu lesendur unglinga-
bóka oft ekki komnir á unglings-
aldur sjálfir og því ekki tamt að 
tala á einhvern sérstakan ungl-
ingahátt. „Ég hélt sjálf að Garð-
urinn væri fyrst og fremst fyrir 
unglinga. Fyrsti hópurinn sem 
ég las fyrir úr bókinni voru hins 
vegar tíu ára Garðbæingar og þau 
voru mun áhugasamari en ég hafði 
búist við af svo ungum krökkum. 
Maður er kannski ekki með það 
endilega á hreinu hverjir lesend-
urnir eiga eftir að vera og hvaða 
tungumál sá hópur talar. Svo má 
ekki gleyma því að fullorðnir lesa 
með börnunum sínum og að bæk-
urnar eru stundum gefnar út á 
hljóðbók líka, eins og Bessastaða-
bækurnar mínar. Þegar þær eru 
leiknar í bílnum sleppur enginn 
undan þeim! Það er því eins gott 
að það sé eitthvað fyrir alla í bók-
unum.“

Stefna hugans ljós
Gerður vissi strax í æsku hvert 
hugur hennar stefndi. Áður en hún 
varð tíu ára var hún farin að yrkja 
ljóð og skrifa sögur, harðákveðin 
í að verða rithöfundur þegar hún 
yrði fullorðin. Vísurnar og sög-
urnar las hún fyrir bekkjarfélaga 
sína og kennara í Álftamýrarskóla 

og auðvitað mömmu sína. „Ég fór 
ekkert leynt með þetta áhugamál 
mitt. Kennarinn lét þá sem skrif-
uðu sögur lesa stundum upp fyrir 
bekkinn og ég var alls ekki sú eina. 
Mér fannst skriftirnar alveg jafn 
sjálfsagt áhugamál og að sumar 
stelpurnar væru í djassballett.“

Þótt stefna hugans væri skýr frá 
upphafi var Gerður lengur að átta 
sig á því að hún gæti haft það að 
fullu starfi að vera rithöfundur. 
„Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi 
skrifa samhliða öðru starfi og ég 
ímyndaði mér alltaf að það hlyti 
að vera óskaplega skemmtilegt að 

vera rithöfundur. Aldrei hvarfl aði 
að mér að það gæti nokkurn tím-
ann orðið erfitt. En jú, þetta er 
stundum erfitt líka! Skemmtileg-
ast er að byrja á verki og ljúka því. 
Millikaflinn getur hins vegar tekið 
á – að halda sér að verki og muna 
hvað það var sem fleytti manni inn 
í verkið í upphafi.“

Sprett af Blóðhófni
Innan fárra vikna kemur fjórða 
ljóðabók Gerðar, Blóðhófnir, í bóka-
verslanir. Sú er ólík fyrri ljóðabók-
um Gerðar að því leyti að um er 
að ræða ljóðabálk. „Blóðhófnir er 
byggður á einu Eddukvæða, Skírn-
ismálum. Mig hafði lengi langað að 
yrkja um hana Gerði Gymisdóttur. 
Í fyrstu ljóðabókinni minni, Ísfrétt, 
er ljóð sem heitir Til Skírnis, þar 
sem henni nöfnu minni er ljáð mál 
og fær að tala við Skírni, skósvein 
Freys, sem sækir hana til Jötun-
heima og fer með hana til Goð-
heima. Ég hef því gengið lengi með 
þessa hugmynd en mótað hana og 

dýpkað síðan Ísfrétt kom út. Nú er 
því á leiðinni heill bálkur þar sem 
sagt er frá samskiptum Gerðar 
við þá Skírni og Frey og lífi henn-
ar eftir að Blóðhófnir hefur flutt 
hana til Goðheima. Í Skírnismál-
um vill nefnilega þannig til að ljóð-
ið hættir þegar Skírnir fer til Freys 
og segir að Gerður ætli að koma. 
Ég hef tekið mér það bessaleyfi að 
halda áfram með söguna í mínum 
stíl og með minni túlkun.“

Gerður heyrði söguna um Gerði 
Gymisdóttur fyrst í barnaskóla 
og vafalaust jók það áhuga henn-
ar að þær eru nöfnur. „Freyr borg-

ar Skírni með hesti og sverði fyrir 
að sækja Gerði. Þess vegna deyr 
hann líka í ragnarökum. Það eru 
örlög manna sem kaupa sér konur,“ 
segir Gerður með óræðum svip. 
„Já, þessi saga hefur líka nútíma-
lega skírskotun.“

Hún er vitaskuld farin að hlakka 
til að heyra viðtökur fólks við bók-
inni. „Ég hef verið lengi með þessa 
bók í smíðum eins og þú heyrir. Í 
upphafi síðasta árs fékk ég þriggja 
ára listamannalaun og það var þeim 
að þakka að ég gat vaknað til þessa 
verks mánuð eftir mánuð. Það var 
tær hamingja að geta skundað til 
jötunheima á hverjum degi og 
ekki stimplað mig þaðan út fyrr en 
komið var að því að sækja börn á 
leikskóla hér í mannheimum.“

Leikhúsið og hugmyndirnar
Nú er Gerður á kafi í að skrifa 
söngleikinn Ballið á Bessastöðum 
sem verður frumsýndur í Þjóðleik-
húsinu í janúar í leikstjórn Ágústu 
Skúladóttur. Svo er hún með fram-

haldið af Garðinum í höfðinu, við 
hliðina á skáldsögu fyrir fullorðna 
sem er farin að knýja á og vill kom-
ast út.

„Ég verð aldrei hugmyndalaus og 
það eru einmitt hugmyndirnar sjálf-
ar sem ráða því hvort þær lenda í 
ljóði eða skáldsögu,“ segir Gerð-
ur, spurð þeirrar klassísku spurn-
ingar hvort hún verði aldrei fyrir 
því að setjast niður fyrir framan 
hvítt blað og vita ekkert hvað hún 
eigi að láta gerast næst í sögu. „Ef 
það vandamál kæmi upp léti ég 
Sigþrúði Gunnarsdóttur, ritstjór-
ann minn hjá Forlaginu, lesa yfir 
og hún kæmi mér á rétt spor. Sig-
þrúður er nefnilega svo gáfuð. Ég 
get líka treyst henni til að láta mig 
vita þegar ég reyni að vera fyndin í 
texta án þess að vera það. Góður og 
hvetjandi útgáfustjóri eins og hún 
Sigþrúður er ómetanlegur.“

Hampiðja kvenna
Áður en Gerður fór að vinna fyrir 
sér sem rithöfundur í fullu starfi 
ritstýrði hún Mannlífi um nokk-
urra ára skeið. Hún lauk blaða-
mannsferlinum með því að taka 
á móti Blaðamannnaverðlaunum 
Íslands fyrir Myndina af pabba – 
Sögu Thelmu. Hún hefur þó ekki 
alveg slitið sig frá fjölmiðlunum 
og skrifar pistla í Fréttablaðið þar 
sem hún á sér marga trygga lesend-
ur. Úr pistlunum má lesa að Gerð-
ur horfir gagnrýnum augum á þjóð-
félagið og er mikill jafnréttissinni. 
Hvernig ætli henni lítist þá á fyr-
irætlanir um stofnun nýs Kvenna-
lista? „Mér þætti mjög gaman að 
sjá nýjan Kvennalista,“ segir Gerð-
ur með áherslu á mjög. „Ég náði að 
kjósa Kvennalistann einu sinni eða 
tvisvar og eftir að hann lagði upp 
laupana skilaði ég auðu í mörg ár.“

Henni finnst að konur eigi að 
styðja hver aðra í orði og á borði. 
„Við ættum að stofna Hampiðju 
kvenna og hampa, hampa og hampa 
hver annarri, enda ekki ástæða til 
annars. Íslenska þjóðin er svo lán-
söm að eiga öflugan kvenauð en 
hann þarf að nýta mun betur en 
gert er.“

Gjöfult ár hjá Gerði
Skáldið og rithöfundurinn Gerður Kristný flakkar á milli smásagna og skáldsagna, barnabóka og ævisagna, ljóða og leikrita. 
Hún kann fjölbreytninni vel og lesendur auðsýnilega líka, en hún hefur sópað að sér verðlaunum og viðurkenningum í ár. Hólm-
fríður Helga Sigurðardóttir heimsótti Gerði Kristnýju á heimili hennar og vinnustofu, þar sem hugmyndirnar kvikna.

ÆTLAÐI ALLTAF AÐ VERÐA RITHÖFUNDUR „Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi skrifa samhliða öðru starfi og ég ímyndaði mér alltaf að það hlyti að vera óskaplega skemmtilegt að vera rithöfundur,” segir Gerður Kristný 
sem brátt sendir frá sér ljóðabálkinn Blóðhófni.    FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þessi verðlaun sýna mér svart á 
hvítu að ég kemst upp með að 
flakka á milli bókategunda. Það 

finnst mér afskaplega notaleg tilfinning því 
þannig vil ég einmitt haga skrifum mínum.

Gerðarlegur ferill

Ljóð:
Ísfrétt 1994
Launkofi 2000
Höggstaður 2007
Blóðhófnir 2010

Smásögur
Eitruð epli 1998

Skáldsögur
Regnbogi í póstinum 1996
Marta smarta 2002 
Bátur með segli og allt 2004
Land hinna týndu sokka 2005
Ballið á Bessastöðum 2007
Garðurinn 2008
Prinsessan á Bessastöðum 2009

Viðtalsbók
Myndin af pabba – Saga Thelmu 
2005

Myndabók
Jóladýrin 2004

Ferðasaga
Ég veit þú kemur – Þjóðhátíð í 
Eyjum 2002

Léttlestrarbækur
Vinir Afríku 2007
Græni gaukurinn 2008
Drekadansinn 2009
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Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

fyrir þig og þína

Opnunartímar í Krónunni:

ÓDÝRT ALLA DAGA
Í KRÓNUNNI

kr.
kg898

Heill, ófrosinn lambaskrokkur 
af nýslátruðu, sagaður 
í kassa.

Haustslátrun
2010

50%
afsláttur 50%

afsláttur

kr.
kg1749

Verð áður 3498 kr.
Ungnauta piparsteik

Verð áður 3498 kr.
Ungnauta mínútusteik

1749kr.
kg

Ódýrt

Lambalæri af nýslátruðu

1398kr.
kg

Lambahryggur af nýslátruðu

1498kr.
kg

Heill lambaframpartur af 
nýslátruðu, sagaður í súpukjöt

798kr.
kg



Honey Nut Cheerios, 482 g

479kr.
pk.

afsláttur50%
af nammibarnum á laugardögum

kr.
pk.1598

Hakle salernispappír, 24 rúllur í pk.

Allra samlokubrauð, 500 g

129 kr.
pk. 31

kr/stk.

30
kr/stk.

32
kr/stk.

Kartöflur í lausu

kr.
kg127

Nesbú egg, meðalstór, 10 stk. í pk.

kr.
pk.268

Allra sælgæti

349kr.
pk.

Stjörnu Partýmix, 2 teg., 170 g

289kr.
pk.

36
kr/stk.

Libero bleiur, 4 stærðir

kr.
pk.2598

Egils appelsín, Pepsi, Pepsi Max og 
Mountain Dew, 0,33 cl dósir

69kr.

stk.
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F
yrir sex árum gerðist það 
í Litháen að Rolandas 
Paksas forseti var dæmd-
ur til embættismissis, 
fyrstur evrópskra þjóð-
höfðingja. Paksas vann 

sér það til sakar að hafa veitt rúss-
neskum auðkýfingi ríkisborgararétt 
í Litháen, en sá hafði áður gefið stór-
fé í kosningasjóð Paksas. 

Rannsókn lögreglunnar í Litháen 
leiddi í ljós að Rússinn, sem heitir 
Júrí Borisov, hafði vafasöm tengsl 
við rússnesku mafíuna og var hann 
síðar sviptur ríkisborgararéttin-
um.

Misjafnt fyrirkomulag
Sjaldgæft er að æðstu embætt-
ismenn þjóða séu dregnir fyrir 
dómstóla fyrir brot í embætti eða 
önnur alvarleg afbrot. Í stjórnskip-
an flestra landa er þó gert ráð fyrir 
slíkum málaferlum, og þá eru oft 
sérstakir dómstólar til reiðu þegar 
slík mál koma upp.

Á Norðurlöndunum er fyrirkomu-
lagið víðast hvar svipað landsdómi 
hér á landi. Í Svíþjóð var landsdóm-
ur reyndar lagður niður með stjórn-
arskrárbreytingu árið 1975, en hin 
Norðurlöndin eru öll ennþá með 
landsdóm.

Svíar urðu reyndar fyrstir til þess 
að setja lög um landsdóm, eða strax 
árið 1772, stuttu eftir að Gústav III. 
náði völdum. Sænski landsdómurinn 
varð síðan fyrirmynd slíkra dóm-
stóla á hinum Norðurlöndunum.

Fyrirkomulag málaferla gegn 
æðstu embættismönnum er mis-
jafnt eftir löndum. Í Svíþjóð var 
það hæstiréttur sem tók við hlut-
verki landsdóms þegar hann var 
lagður niður. Í Þýskalandi er sér-
stakur stjórnlagadómstóll, sem 
einnig fjallar um mál sem höfðuð 
eru gegn forseta landsins. Í Banda-
ríkjunum, Bretlandi og víðar er það 
hins vegar efri deild þjóðþingsins 
sem dæmir í málum af þessu tagi, 
en neðri deildin fer með ákæru-
valdið. Víðast hvar er ekki hægt að 
áfrýja úrskurði í slíkum málum til 
annarra dómstóla, og sums staðar 
er sérstaklega tekið fram í lögum að 
náðun sé ekki möguleg.

Sigur lýðræðis
Í Lettlandi var máli Paksas vísað til 
stjórnlagadómstóls, sem komst að 
þeirri niðurstöðu að forsetinn hefði 
gerst sekur um þrenns konar brot 
gegn stjórnarskránni, sem hann 
hafði svarið embættiseið að. Í beinu 
framhaldi af þessum úrskurði sam-
þykkti þjóðþingið að víkja honum úr 
embætti.

Stjórnmálamenn í Lettlandi fögn-
uðu margir hverjir þessari niður-
stöðu, sögðu hana sigur fyrir hið 
unga lýðræði landsins eftir að það 
braust undan oki Sovétríkjanna og 
sönnun þess að lýðræðið stæði ekki 
á brauðfótum.

Paksas var reyndar ekki af baki 
dottinn og hugðist bjóða sig fram 
til forseta strax í næstu kosning-
um, en þjóðþingið tók þá til bragðs 
að breyta kosningalögum þannig að 
forseti, sem dæmdur hefur verið til 
embættismissis, má ekki bjóða sig 
fram næstu fimm árin á eftir.

Paksas er enn leiðtogi stjórnmála-
flokksins Regla og réttlæti, flokks 
frjálslyndra hægrimanna sem hann 
stofnaði sjálfur árið 2002, en sá 

flokkur byggir tilveru sína reyndar 
að verulegu leyti á vinsældum Paks-
as, sem enn á töluvert persónufylgi 
í landinu.

Tamílamálið
Eitt þekktasta dæmið um beitingu 
landsdóms á Norðurlöndunum á 
seinni árum tengist tamílamálinu 
svonefnda í Danmörku. Árið 1995 
var Erik Ninn-Hansen, dómsmála-
ráðherra í hægristjórn Pouls Schlüt-
er, dæmdur af landsdómi í fjögurra 
mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir brot gegn lögum um ráðherra-
ábyrgð. 

Hann hafði sagt af sér embætti 
strax árið 1989 þegar málið komst 
í hámæli í fjölmiðlum og ríkis-
stjórn Schlüters sagði af sér árið 
1993 þegar þingið samþykkti að 
kalla saman landsdóm vegna þessa 
máls.

Sök Ninn-Hansens var sú að hafa 
komið í veg fyrir að fjölskyldur tam-
íla í Danmörku fengju nána ættingja 
sína frá Srí Lanka, þar sem harðví-
tug borgarstyrjöld stóð yfir. Ninn-
Hansen leit svo á að ástandið á Srí 
Lanka hefði skánað, og því væri 
réttlætanlegt að meina ættingjun-
um að flytjast til Danmerkur. Hins 
vegar átti þessi ákvörðun hans sér 
enga stoð í dönskum lögum, og tald-
ist því vera ótvírætt lögbrot þegar 
málið komst til kasta landsdóms.

Úrskurður danska landsdómsins 
var kærður til mannréttindadóm-
stóls Evrópu, sem vísaði málinu 

frá á þeirri forsendu að dómstóll-
inn stæðist alþjóðleg mannréttinda-
ákvæði.

Sjaldgæf mál
Áður en tamílamálið kom upp í 
Danmörku höfðu aðeins fjögur mál 
komið til kasta landsdóms síðan 
hann var stofnaður með stjórnar-
skrá árið 1849. Í þrjú fyrstu skipt-
in voru hinir ákærðu sýknaðir af 
ákærum en í fjórða skiptið, árið 
1910, var Sigurd Berg, fyrrverandi 
innanríkisráðherra Danmerkur, 
dæmdur til að greiða þúsund dansk-
ar krónur í sekt eða sitja tvo mán-
uði í fangelsi ella fyrir vanrækslu 
í starfi. Vanrækslan tengdist fjár-
svikamáli sem dómsmálaráðherra 
sömu stjórnar átti reyndar stærri 
hlut í. Dómsmálaráðherrann hlaut 
hins vegar sinn dóm hjá öðrum 
dómstólum landsins.

Átta mál hafa komist til kasta 
norska landsdómsins síðan hann 
var stofnaður árið 1814. Harla 
langt er þó síðan hann vaknaði til 
lífsins síðast, en það var árið 1927 
þegar Abraham Berge forsætisráð-
herra og sex aðrir ráðherrar voru 
ákærðir fyrir að hafa greitt sænsk-
um banka fé úr ríkissjóði án þess 
að upplýsa norska þjóðþingið. Þeir 
voru þó sýknaðir af öllum ákæru-
atriðum.

Í Svíþjóð var landsdómur kallað-
ur saman aðeins fimm sinnum þess-
ar tvær aldir sem hann var við lýði. 
Síðast gerðist það árið 1854. Gunn-

ar Hedlund innanríkisráðherra var 
reyndar ákærður til dómstólsins 
árið 1952 fyrir skattalagabrot, en 
málið þótti ekki eiga heima þar og 
fór til hæstaréttar.

Nýtt mál í Finnlandi
Í Finnlandi var landsdómur stofn-
aður árið 1922 og hafa fjögur mál 
komið til kasta hans. Á síðustu 
vikum hafa komið fram ásakan-
ir á hendur Matti Vanhanen, fyrr-
verandi forsætisráðherra, og kröf-
ur um að hann verði dreginn fyrir 
landsdóm vegna hagsmuna árekstra 
í tengslum við fjármögnun kosn-
ingabaráttu hans árið 2006.

Málið snýst um styrki í kosn-
ingasjóð Vanhanens upp á samtals 
nokkrar milljónir króna frá finnsk-
um æskulýðssamtökum, en Vanhan-
en bar sem forsætisráðherra árin 
2006-2009, eftir að hafa náð kjöri 
með stuðningi samtakanna, ábyrgð 
á úthlutun fjár úr ríkissjóði til þess-
ara samtaka.

Vanhanen lætur formlega af 
þingmennsku í Finnlandi nú eftir 
helgina þegar þing kemur saman. 
Hann tekur innan tíðar við nýju 
starfi sem framkvæmdastjóri 
Bandalags finnskra fjölskyldufyr-
irtækja.

Bretar og Frakkar
Bretar eiga sér langa sögu emb-
ættissviptingarmála gegn ráða-
mönnum, þó fátt hafi gerst í þeirri 
sögu síðustu tvær aldirnar. Fyrsta 

þekkta dæmið er frá árinu 1376, en 
það síðasta er frá árinu 1806. Stöku 
sinnum hefur þó komið til tals á 
seinni árum að ákæra ráðamenn 
til embættismissis, síðast árið 2006 
þegar breski herforinginn Michael 
Rose krafðist þess að Tony Blair 
forsætisráðherra yrði ákærður 
fyrir að draga breska hermenn á 
fölskum forsendum út í stríð í Írak 
árið 2003.

Í Frakklandi eru hins vegar til-
tölulega nýtilkomnir möguleik-
ar á því að ákæra forseta landsins 
til embættismissis. Árið 2007 var 
stjórnarskrá Frakklands breytt svo 
hægt yrði að ákæra forseta lands-
ins fyrir landráð til sérdómstóls, 
en annar dómstóll, sem stofnað-
ur var árið 1993, dæmir ef forseti 
er kærður fyrir embættisbrot eða 
aðra alvarlega glæpi.

Ríkisstjórinn í Illinois
Í Bandaríkjunum var Rod Bla-
gojevic, ríkisstjóri í Illinois, hand-
tekinn í desember árið 2008, stuttu 
eftir að Barack Obama var kos-
inn forseti. Hann var sakaður um 
margvíslega spillingu, meðal ann-
ars tilraun til þess að „selja“ hæst-
bjóðanda sæti Baracks Obama í 
öldungadeild Bandaríkjanna. 8. 
janúar árið 2009 samþykkti full-
trúadeild ríkisþingsins með einu 
mótatkvæði að ákæra Blagojevic 
fyrir embættisbrot. Hann var síðan 
einróma sakfelldur þremur vikum 
síðar í öldungadeild ríkisins og þar 
með sviptur embætti. Mál hans hélt 
engu að síður áfram fyrir dómstól-
um. Nú í sumar lauk þeim rétt-
arhöldum með sakfellingu í einu 
ákæruatriði en sýknun af öllum 
alvarlegustu ákærunum. Saksókn-
ari fór síðan strax fram á ný rétt-
arhöld.

Clinton og Nixon 
Bandaríkin eiga sér annars langa 
hefð dómsmála gegn ráðamönnum, 
einkum dómurum og ríkisstjórum 
en stöku sinnum forsetum og ráð-
herrum. Þekktasta málið á seinni 
tímum er eru málaferlin 1998-99 
gegn Bill Clinton forseta vegna 
sambands hans við Monicu Lewin-
sky, lærling í Hvíta húsinu. Clinton 
var ákærður bæði fyrir að hafa 
satt ósatt við yfirheyrslur þar sem 
hann hafði svarið þess eið að segja 
sannleikann og fyrir að hafa hindr-
að framgang réttvísinnar.

Fulltrúadeild Bandaríkjaþings 
samþykkti ákæru á hendur honum 
og í framhaldi hófust réttarhöld í 
öldungadeildinni sem stóðu í sam-
tals 21 dag. Clinton var sýknaður af 
báðum ákæruatriðum.

Richard Nixon Bandaríkjaforseti 
átti yfir höfði sér málaferli í þing-
inu þegar hann sagði af sér í ágúst 
árið 1974. Ljóst þótti að hann hefði 
reynt að koma í veg fyrir rannsókn 
á innbroti í skrifstofur Demókrata-
flokksins, andstæðinga sinna, sem 
stuðningsmenn hans höfðu gerst 
sekir um. Fáeinum mánuðum eftir 
afsögnina greip Gerald Ford, vara-
forseti Nixons og arftaki hans, til 
þess ráðs að náða forvera sinn af 
öllum afbrotum sem hann kynni 
hugsanlega að hafa framið meðan 
hann gegndi embættinu. Þetta kom 
í veg fyrir að hægt yrði að höfða 
mál gegn honum.

Ráðamenn dregnir fyrir dóm
Sjaldgæft er að æðstu ráðamenn þjóða séu dregnir fyrir dómstóla fyrir embættisbrot eða alvarlega glæpi. Víða eru sérstakir dóm-
stólar ætlaðir til slíkra málaferla, en fyrirkomulag þeirra er misjafnt. Guðsteinn Bjarnason rekur nokkur dæmi.

1974 RICHARD NIXON 1999 BILL CLINTON 2004 ROLAND PAKSAS 2006 TONY BLAIR 2009 ROD BLAGOJEVIC 2010 MATTI VANHANEN

UMDEILDIR LEIÐTOGAR Kröfur um ákærur vegna embættisbrota skjóta reglulega upp kollinum víða um heim, en leiða þó alls ekki alltaf til ákæru, hvað þá dóms. Richard Nixon sagði til að 
mynda af sér áður en af ákæru varð, en Bill Clinton var sýknaður eftir að hafa gengið í gegnum ströng málaferli.

GYÐJA RÉTTLÆTISINS Réttarhöld yfir æðstu embættismönnum víða um lönd hafa jafnan verið umdeild, ekki síður en valdhafarnir 
sjálfir. NORDICPHOTOS/AFP
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KR/PK. - ÁÐUR 898

HELEN HARPER BLEYJUR
MIDI, MAXI EÐA JUNIOR

GILDIR 16. - 19. SEPTEMBER BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!

319KR/STK.
VERÐ ÁÐUR 398

319KR/STK.
VERÐ ÁÐUR 398

319KR/STK.
VERÐ ÁÐUR 398

319KR/STK.
VERÐ ÁÐUR 398

319KR/STK.
VERÐ ÁÐUR 398

ASTONISH  
ÁKLÆÐAHREINSIR 
750ML.

ASTONISH  
ANTI FOG
RÚÐUHREINSIR
 750ML.

ASTONISH  
BACK TO BLACK
 750ML.

ASTONISH  
FELGUHREINSIR
 750ML.

ASTONISH  
FELGUHREINSIR
 750ML.

199KR/PK
VERÐ ÁÐUR 399

NÁTTÚRA  
VÖFFLUMIX
450 G

50%
afsláttur

149KR/KG
VERÐ ÁÐUR 298

PERUR 50%
afsláttur

598 KR/PK

FANTA FRUIT TWIST  
6PK - 33CL

1.229KR/KG
VERÐ ÁÐUR 2.049

FERSKT
GRÍSASNITSEL

40%
afsláttur

899KR/KG 

VERÐ ÁÐUR 1.498 

FERSKT
NAUTAHAKK

40%
afsláttur

989KR/KG
VERÐ ÁÐUR 1.798

BAUTABÚRIÐ
HAMBORGARHRYGGUR

45%
afsláttur

199KR/PK 
VERÐ ÁÐUR 289

CO-OPERATIVE
KORNFLEX
500 G

109KR/PK 
VERÐ ÁÐUR 129

CO-OPERATIVE
SÚKKULAÐIKEX
200 G

279KR/PK. 
VERÐ ÁÐUR 329

EASY ÞVOTTADUFT
780 GR

199KR/PK. 
VERÐ ÁÐUR 289

CO-OPERATIVE
MORGUNVERÐAR- 
KÖKUR

139KR/PK. 
VERÐ ÁÐUR 179

EASY 
UPPÞVOTTALÖGUR 
500 ML +25 %

469KR/PK. 
VERÐ ÁÐUR 589

DOVE HANDSÁPA
4 STK

109KR/PK 
VERÐ ÁÐUR 129

CO-OPERATIVE
SÚKKULAÐIKEX
DOUBLE
200 G



20% AFSLÁTTURGULLAUGA OG RAUÐAR

SS FROSIÐ ÓSOÐIÐ SLÁTUR



NÝSLÁTRUN 2010

NÝSLÁTRUN 2010

FERSKT
GRÍSAGÚLLAS

FERSKT
GRÍSASNITSEL

 TILBÚIÐ TIL STEIKINGAR
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Þ
að er rétt hjá Andra 
Snæ Magnasyni að 
það getur oft verið 
gagnlegt til að varpa 
ljósi á hlutina að tala 
um þá á útlensku. 

Prófið til dæmis að segja erlend-
um viðmælanda ykkar frá því að 
gnægð náttúruauðlinda sé slík á 
Íslandi (hlutfallslega) að landið sé 
eitt ríkasta land heims. Segið sama 
manni að við eigum við stórkostlega 
efnahagslega erfiðleika að stríða og 
það sé hópur fólks sem ekki vilji 
nýta þessar auðlindir til hagsbóta 
fyrir alla Íslendinga. Haldið áfram 
og segið frá því að fyrir nokkr-
um árum hafi verið reist orku- og 
álver sem nú skapi um fimmtung 
útflutningstekna landsins og að það 
sé til fólk á Íslandi sem finnist það 
vera klikkun. Haldið enn áfram og 
segið frá því að alþjóðafyrirtæki 
á Íslandi séu sögð dónar, þau séu 
sögð tengd spillingu og hugsan-
lega mafíunni líka. Eflaust myndi 
útlendingurinn hrista hausinn yfir 
þessu öllu saman og segja að þetta 
væri ekki eðlileg hugmyndafræði. 
En ég myndi segja á móti: á öllum 
málum eru minnst tvær hliðar og 
að tala bara um eina sé ómerkileg-
ur áróður! Hér er hin hliðin á pen-
ingi Andra Snæs.    

Hagvaxtarhyggja
Það er rétt hjá Andra Snæ; það er 
til mælikvarði á alla hluti. Sá mæli-
kvarði sem hagfræðingar nota 
á ríkidæmi þjóða er landsfram-
leiðsla á mann og vöxtur hennar. 
Hagvöxtur er því mælikvarði á 
hve ríkidæmið eykst mikið milli 
ára. Landsframleiðsla er samsett 
úr nokkrum liðum: fjárfestingu, 

einkaneyslu, samneyslu og mun-
inum á útflutningi og innflutn-
ingi (sem í daglegu tali er kallaður 
vöruskiptajöfnuður). Þessi fram-
setning er kölluð því stofnanalega 
heiti: ráðstöfunaruppgjör vergrar 
landsframleiðslu. 

Augljóst er að ef ein-
hver áðurgreindra liða 
vex, þá mælist hag-
vöxtur. Ef til að mynda 
peningum er ráðstaf-
að til að kaupa bens-
ín á sjúkrabílinn sem 
nær í sjúklinginn þá er 
verið að bæta við sam-
neysluna ef ríkið rekur 
bílinn – en einkaneysl-
una ef einkaaðili rekur 
hann. Það hefur bæst 
við landsframleiðsl-
una, það hefur orðið 
hagvöxtur. Ef hins-
vegar ég fer út í garð 
og næ mér í ber til að 
sulta (án kostnaðar) þá 
hefur ekki átt sér stað 
nein ráðstöfun peninga 
og þar af leiðandi hefur 
ekki orðið neinn hag-
vöxtur. Annað dæmi 
er um ráðskonuna sem 
giftist bóndanum. Fyrir 
giftingu var hún á laun-
um en á eftir er vinnan 
framlag til heimilis-
ins. Ráðskonan datt út 
af þjóðhagsreikning-
unum við giftinguna 
án þess að hafa breytt vinnulagi 
sínu á nokkurn hátt. Þetta finnst 
mörgum dularfullt og til marks 
um gagnleysi mælikvarðans lands-
framleiðsla.

En af hverju er hagvöxtur eftir-

sóknarverður? Það er af þeirri ein-
földu ástæðu að við viljum efnahags-
legar framfarir til handa íbúunum. 
Ef við til að mynda viljum bæta kjör 
öryrkja þá eykst samneyslan og það 
mælist hagvöxtur. En það verður 
að afla peninganna sem ráðstafa 

á í örorkubæturnar 
og til þess þurfum við 
að framleiða. Ef fram-
leiðsla vex ekki þá 
getum við ekki bætt 
kjör öryrkjans nema 
taka frá einhverju 
öðru. Þess vegna þurf-
um við að framleiða 
meira í dag en í gær. 
Þannig bætum við lífs-
kjörin. Ekki með því að 
skipta tekjunum upp á 
nýtt með endurdreif-
ingu um skattkerfið 
eins og sumir virðast 
halda.

Víkur þá sögunni að 
útflutningi og innflutn-
ingi. Ástæðan fyrir því 
að við viljum flytja út 
vörur og þjónustu er að 
við viljum afla peninga 
til að flytja inn vörur 
og þjónustu. Íslending-
ar geta ekki framleitt 
allt það sem nútíma-
lifnaðarhættir krefj-
ast. Við getum til að 
mynda ekki framleitt 
bíla, flugvélar og sjón-
varpstæki með hag-

kvæmum hætti. Þess vegna flytj-
um við inn. Til þess að geta flutt 
inn bíla, sjónvarpstæki og flugvél-
ar flytjum við út fisk, þjónustu við 
ferðamenn, ál, hugvit, járnblendi og 
tölvuleiki. 

Hlutfallslegir yfirburðir
Fyrir rúmum 200 árum benti hinn 
merki hagfræðingur David Ricardo 
á hin augljósu sannindi – að því er 
virðist fyrir nútímamanninn – um 
hlutfallslega yfirburði þjóða. Við 
Íslendingar gætum auðvitað sleppt 
því að flytja inn bíla og framleitt 
þá sjálfir. En það væri í meira lagi 
óhagkvæmt. Þess vegna framleið-
um við það sem við erum góð í að 
framleiða: fisk og orku, seljum á 
heimsmarkaði og notum afrakst-
urinn til að skipta við þjóðir sem 
hafa hlutfallslega yfirburði í að 
framleiða eitthvað sem við sækj-
umst eftir. Þessi einfalda staðreynd 
er grunnurinn að því hvers vegna 
við stundum alþjóðaviðskipti. Því 
frjálsari sem þessi viðskipti eru 
því betur fá að njóta sín hlutfalls-
legir yfirburðir þjóða og því meiri 
er efnahagsleg velferð íbúanna.

Ísland er óvenju ríkt að náttúru-
auðlindum. Þannig eru ein gjöful-
ustu fiskimið heims innan lögsögu 
okkar, mikil orka er í fallvötnum 
og í iðrum jarðar og náttúrufegurð 
og fjölbreytni er með slíkum ein-
dæmum að útlendingar eru tilbún-
ir til að leggja á sig löng ferðalög 

til að njóta íslenskrar náttúru. Við 
höfum lengi verði fiskútflytjend-
ur, orku höfum við flutt út allt frá 
því á sjöunda áratugnum og stöðugt 
fleiri ferðamenn leggja leið sína til 
landsins. Það er vegna hlutfalls-
legra yfirburða sem við framleið-
um hlutfallslega mikið af orku og 
veiðum hlutfallslega mikinn fisk. 
Við framleiðum 0,1 prósent þeirrar 
raforku sem framleidd er í heimin-
um og við veiðum 1,7 prósent þess 
fisks sem er veiddur í heiminum. 
Afraksturinn (virðisaukann) af 
þessum útflutningi höfum við síðan 
notað til einkaneyslu, samneyslu og 
fjárfestingar, sem almennt hefur 
verið Íslendingum til hagsbóta á 
undanförnum áratugum.

Nú er það svo að ódýrasta leið-
in til að flytja út orku og fá fyrir 
það gjaldeyristekjur (sem við 
getum síðan notað til að flytja inn 
það sem okkur vanhagar um) er að 
nota hana til að bræða saman súrál 
og kolefni svo úr verði ál. Við flytj-
um inn súrál og kolefni en ál út. 
Munurinn á innflutningi hráefna 

Alkemistinn
Við bætum lífskjörin með því að framleiða meira í dag en í gær segir Tryggvi 
Þór Herbertsson þingmaður í grein þar sem hann svarar grein rithöfundar-
ins Andra Snæ Magnasonar sem birtist í Fréttablaðinu um síðustu helgi.

RÆTT UM LAND HINNA KLIKKUÐU KARLMANNA Tryggvi Þór Herbertsson og Andri Snær Magnason sátu í pallborði á Háskólatorgi í gær þar sem rætt var um orkumál og atvinnustefnu. Kveikja umræðunnar var grein 
Andra Snæs sem birtist í helgarblaði Fréttablaðsins síðustu helgi og Tryggvi Þór svarar hér á síðunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Lónsstæðið er 4,9 ferkílómetrar um 8 km sunnan við friðlandið í Þjórsárverum. Um 0,2 
ferkílómetrar gróins lands fara undir vatn við gerð miðlunarlónsins sem er annars að mestu í 
árfarveginum. Miðlunin eykur framleiðslugetu virkjana sem þegar eru í Þjórsá um 635 mega-
vattstundir sem jafngildir um einni Búðarhálsvirkjun.

Ef fram-
leiðsla vex 
ekki þá get-
um við ekki 
bætt kjör ör-
yrkjans nema 
taka frá ein-
hverju öðru. 
Þess vegna 
þurfum við 
að framleiða 
meira í dag 
en í gær.

■ NÝJASTA ÚTGÁFA NORÐLINGAÖLDUVEITU 





28  18. september 2010  LAUGARDAGUR

og útflutningi áls er þá afrakstur 
þessarar iðju sem notaður er til að 
borga laun og fjármagnskostnað, til 
að borga orkufyrirtækjunum fyrir 
rafmagnið og til að greiða álfyr-
irtækinu hagnað. Vandfundinn 
er orkufrekur iðnaður sem skap-
ar fleiri störf, þar með talið störf 
sem krefjast menntunar og eru vel 
borguð. Auk þess styrkjast stoð-
ir atvinnulífsins í kringum álver-
in og þar spretta upp ný fyrirtæki. 
Þetta sjáum við glöggt í Fjarða-
byggð. Þetta er ástæða þess að það 
er eftirsóknarverðara að framleiða 
ál og flytja út en nýta raforkuna í 
eitthvað annað. Það gefur mesta 
afraksturinn! 

En er þetta samt ekki klikkun?
Þá er ef til vill ekki úr vegi að 
spyrja hvort það sé ekki óskyn-
samlegt að setja mörg egg í sömu 
körfuna. Hvort verðsveiflur á áli 
geti ekki verið varasamar og hvort 
ekki sé viturlegra að dreifa áhætt-
unni betur. Við því er það svar að 
heimsmarkaðsverð á hrávörum 
sveiflast mjög í takti. Þegar bjart-
sýni ríkir í heiminum og hagvöxt-
ur er mikill þá er eftirspurn eftir 
öllum hrávörum mikil og verð hátt. 
Ekki skiptir máli hvort um er að 

ræða ál, kísilmálm, gagnageymsl-
ur, olíu eða grænmeti – uppsveiflan 
gefur gott verð. Því er best að láta 
hagkvæmni ráða för þegar fram-
leiðslukostirnir eru metnir. Þess 
vegna framleiðum við ál. En auðvit-
að er æskilegt að setja fleiri stoðir 
undir íslenskt efnahagslíf. En þær 
stoðir verða að byggja á hlutfalls-
legum yfirburðum okkar og hag-
kvæmni. Þannig aukum við efna-
hagslega velferð á Íslandi. 

Einn af fylgifiskum framleiðslu 
er mengun. Þannig losar 350 þús-
und tonna álver um 500 þúsund 
tonn af koltvísýringi (CO2) á ári. 
Félagi minn Sigmundur Ernir Rún-
arsson benti mér nýlega á merki-
lega tölfræði. Af þremur stærstu 
útflutningsgreinum okkar: ferða-
mennsku, fiskveiðum og stóriðju, 
þá mengar ferðamennskan mest, 
þar á eftir fiskveiðar og að síðustu 
álframleiðslan miðað við þann 
gjaldeyri sem greinarnar skapa. 
Merkilegt ekki satt? 

Eða er Simmi kannski bara mið-
aldra karl sem hatar konur?

Samhengi hlutanna getur oft 
tekið á sig undarlega mynd. Árið 
2008 var Alcoa búið að setja mikla 
peninga í rannsóknarboranir til 
að undirbúa það að reisa álver að 
Bakka við Húsvík. Seint sumar-
ið 2008 tók umhverfisráðherra 
ákvörðun upp á sitt einsdæmi, að 

því er virðist, að setja orkufram-
kvæmdir og álver í sameiginlegt 
umhverfismat sem hefði tafið 
framkvæmdina mikið. Skemmst 
er frá því að segja að Alcoa tók 
ákvörðun um slá Bakka af og reisa 
fremur álver í Sádí-Arabíu (og 
reyndar einnig í Kanada og í New 
York-fylki). Framleiðsla hefur nú 
hafist í þessu álveri í Arabíu. Það 
notar orku sem er framleidd með 
brennslu jarðgass. Heildarlosun 
koltvísýrings verkefnisins er um 
ein milljón tonna á ári. Um 500 þús-
und vegna álvers og um 500 þús-
und vegna orkuversins. Ákvörð-
un umhverfisráðherra, sem mig 
grunar að hafi verið tekin í þágu 
náttúruverndar, leiddi því til 500 
þúsund tonna meiri losunar koltví-
sýrings en ef verkefnið að Bakka 
hefði fengið grænt ljós. Svona getur 
lífið nú oft verið snúið!

Þá eru einhverjir sem halda því 
fram að það sé enginn virðisauki af 
stóriðju og fara út í ótrúlegar reikn-
ingskúnstir til að sýna fram á vitl-
eysuna. En er ekki langbest að nota 
Landsvirkjun sem mælikvarða á 
virðisaukann? Um 70 prósent af 
tekjum Landsvirkjunar hafa komið 
af sölu raforku til stóriðju. Eigið fé 
fyrirtækisins er um 200 milljarðar 
króna og virði þess gæti verið að 
minnsta kosti tvisvar sinnum það. 
Ekki dónaleg arðsemi það.

Skuldir orkufyrirtækjanna
Það er einnig rétt hjá Andra Snæ 
að skuldir orkufyrirtækjanna 
er miklar – en eignirnar eru enn 
meiri. Skuldirnar mældar í krón-
um hækkuðu gríðarlega við hrun 
krónunnar. Hins vegar hafa þær 
aðeins hækkað um það, sem nemur 
vöxtum í erlendum gjaldmiðlum. 
Megnið af tekjum Landsvirkjunar 
er í erlendum gjaldmiðlum, þannig 
að greiðslugetan hefur ekkert 
breyst – þrátt fyrir að skuldir hafi 
hækkað í krónum. Eiginfjárhlut-
fall Landsvirkjunar í lok árs 2006 

var 26,7 prósent og hafði hækk-
að í 32,6 prósent við lok árs 2009. 
Skuldir voru 14,18 sinnum EBIDA 
(hagnaður fyrir fjármagnsliði) árið 
2006 og höfðu lækkað í 10,39 sinn-
um EBIDA árið 2009. Það eru ekki 
mörg fyrirtæki sem geta státað af 
slíkum árangri á þessum erfiðu 
tímum.

Öðru máli gegnir um OR og HS-
orku, þar sem tekjur þeirra fyr-
irtækja eru að mestu í íslenskum 
krónum. HS-orka er einkafyrir-
tæki og það mun án vafa spjara 
sig. Fréttir herma að eigendurnir 
ætli að leggja meira hlutafé til fyr-
irtækisins. OR er hinsvegar vanda-
mál útsvarsgreiðenda í Reykjavík. 
Greinilegt er að áhættustjórn hefur 
ekki verið í hávegum höfð hjá fyr-
irtækinu því of mikil áhætta var 
tekin með því að hafa lánin í svo 
miklum mæli í erlendri mynt en 
tekjurnar í krónum. Þetta er nauð-
synlegt að leiðrétta um leið og auka 
verður tekjur í erlendum gjaldmiðl-
um – selja meiri orku til útflutn-
ingsfyrirtækja sem greiða í gjald-
eyri. Þess ber reyndar að geta að 
Landsvirkjun selur nærri 4/5 allr-
ar raforku í landinu (rúmar 12.500 
gígavattstundir árið 2009) og því 
óhætt að segja að fyrirtækið sitji 
nær eitt að borðinu hvað varðar 
raforkuframleiðslu.

En það er nauðsynlegt að leita 
nýrra leiða til fjármögnunar þegar 
ráðist verður á ný í virkjanir og 
hefur verkefnafjármögnun verið 
nefnd í því skyni. Þá er áhættan 
einangruð við afmörkuð verkefni 
og ekki kemur til að orkufyrir-
tækjunum sé stefnt í voða ef eitt-
hvað bregður út af. 

Það er góð áhættustýring. Það 
er því ekki rétt að það sé nauð-
synlegt að auka skuldir orkufyr-
irtækjanna beint með tilheyrandi 
áhættu ef ráðist er í nýjar virkjan-
ir. Jafnframt er það góð latína að 
laða fremur til Íslands fjárfesta og 
hætta að einblína á að lokka hing-
að lánardrottna. Þá er ekki úr vegi 
að nefna að ég er þeirrar skoðunar 
að við virkjun jarðhita og fallvatna 
verði að fara að náttúruverndar-
sjónarmiðum eins og þeim sem 
koma fram í Rammaáætlun.

Alkemistar
Á undanförnum árum hefur 
blómstrað nýr iðnaður í heiminum. 
Þessi iðnaður gengur út á að vera 
á móti flestu sem elítan í bisness 
og stjórnmálum – borgarastéttin 
– tekur sér fyrir hendur. Þar ægir 
saman alls konar hugmyndum sem 
flestar standa þó á grunni and-kapi-
talisma og and-alþjóðavæðingar. 
Sennilega er frægastur þessara 
ný-iðnaðarmanna á alþjóðavísu 
Michael Moore og innanlands títt-
nefndur Andri Snær Magnason. 
Andri Snær bætir reyndar um 
betur og hellir einhverskonar vist-
femínisma í súpuna. Málflutning-
urinn er póstmódernískur – allt 
gengur ef góð saga er sögð. 

Drengirnir sem áður voru hetjur 

framtíðarinnar í óklipptu drauma-
landinu eru nú andhetjur og klikk-
hausar með fósturfitu í hárinu. 
Ný-iðnaðarmennirnir eru sannir 
alkemistar – ekki að þeir búi til gull 
úr skít heldur fá þeir greitt í gulli 
fyrir að kasta skít.

Gallinn við þennan nýja iðnað er 
að þar er ekki um neina framleiðslu 
að ræða – hann þrífst á öryggisleysi 
fólks, óánægju með eigið hlutskipti, 
hræðslu við framfarir og því að 
flestir geta eytt þúsundkalli í vitl-
eysuna. En það er ekki hægt að 
bæta kjör öryrkjans með því að 
segja skemmtilegar sögur!

Áróður alkemistanna hér á 
Íslandi hefur leitt til þess að kom-
inn er til sögunnar hávær hópur 
fólks sem trúir því að hér á landi 
sé stunduð náttúrurányrkja á Avat-
ar-skala. Þeir sem stjórna eru mið-
aldra málaliðar sem samsama sig 
svo feðraveldinu að þeir eru hættu-
legir – klikkaðir. Þeir vilja kúga 
náttúruna líkt og þeir kúga konur. 
Oflætið er slíkt að þeir vilja tvö-
falda allt! Svona til að gera sög-
urnar enn meira krassandi er 
græðgi, mútum og spillingu (og 
nú síðast geðveiki) bætt inn. Veik-
geðja ráðamenn verða ráðalausir 
af málflutningnum. Árangur mál-
flutningsins endurspeglast í kyrr-
stöðunni sem nú kæfir allt á Íslandi 
vegna hræðslu stjórnmálamanna 
sem stjórnast af skoðanakönnun-
um. Ergó, alkemistarnir með mál-
flutningi sínum verða því til þess að 
ekki er hægt að bæta kjör öryrkj-
ans. Álhausar eins og ég skilja ekki 
svona kálhausa!

Og hvers eigum ég og Jón vinur 
minn að gjalda?
Jóni [Gunnarssyni þingmanni Sjálf-
stæðisflokks] vini mínum þykir 
gott að fá sér í nefið en stöffið er 
keypt í Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins – það er ekki borað eftir 
því. Og víst er Katrín Fjeldsted 
mæt og vel menntuð kona en það 
er ekki vegna þess að hún er sam-
mála Andra Snæ (að hans sögn). Við 
Jón erum hins vegar ekki sammála 
Andra Snæ. Vegna þessa skoðana-
ágreinings okkar er ekki hægt að 
draga þá ályktun að við séum óðir 
og að Sjálfstæðisflokknum sé að 
hnigna. Það er ad hominem rök-
fræði – frekar plebbalegt!

En eins og áður segir er það rétt 
hjá Andra Snæ að til eru mæli-
kvarðar á alla hluti. Að víkja nægj-
anlega langt frá því sem getur tal-
ist eðlileg hegðun í einhverjum 
skilningi er í daglegu tali oft kall-
að geðveiki, brjálæði eða klikkun. 
Að vilja nýta orkulindir Íslend-
inga til framfara, eins og ég og Jón 
vinur minn viljum gera, getur á 
engan mælikvarða talist geðveiki, 
brjálæði eða klikkun. Því hlýtur sú 
spurning að hanga í loftinu hvort 
góðviljaður rithöfundur sem mælir 
miðaldra karlpening heillar þjóð-
ar með slíkum mælikvarða hafi þar 
ef til vill óafvitandi verið að mæla 
sjálfan sig!
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MICHAEL MOORE „Ný-iðnaðarmennirnir eru sannir alkemistar – ekki í þeim skilningi 
að þeir búi til gull úr skít heldur fá þeir greitt í gulli fyrir að kasta skít.“

 2006 2007 2008
Fjöldi beinna starfa  940 1.1194 1.458
Fjöldi afleiddra starfa (2,5xbeinstörf) 2.351 2.984 3.646
Laun og tengd gjöld 1.841 4.131 6.592
Launaskattar starfsfólks 854 1.903 3.062
Skattar fyrirtækjanna til ríkis og sveitarfélaga  970 1.581 2.176
Kaup raforku 9.801 13.459 29.566
Útflutningstekjur 53.084 67.822 162.672
 
 * Fjárhæðir í milljörðum króna

Heimild: Alcoa á Íslandi, Norðurál, Rio Tinto Alcan og útreikningar höfundar. Fjárhæð 
raforkukaup út frá upplýsingum álframleiðenda um magn þeirra annars vegar og 

upplýsingum Landsvirkjunar um meðalverð til stóriðju hins vegar.

■ ÁHRIF ÁLFRAMLEIÐSLU Á ÍSLENSKT ÞJÓÐARBÚ

Dr. Tryggvi Þór Herbertsson er þingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins í NA-kjördæmi og prófessor í hagfræði. Hann býr ásamt 
konu sinni og tveim af fjórum börnum í Reykjavík. Hann er 
höfundur og meðhöfundur að ellefu bókum um ýmis hag-
fræðileg málefni. Hann hefur birt um fimmtíu fræðigreinar 
einn og með öðrum í erlendum og innlendum vísindatíma-
ritum, flestar á sviði hagvaxtar- og hagstjórnarfræða.  

■ ÞINGMAÐUR OG HAGFRÆÐINGUR

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

MAN. UTD. – LIVERPOOL 
á morgun kl. 12:00

Það er alltaf barist til síðasta svitadropa þegar rauðu risarnir Manchester United 
og Liverpool mætast í ensku úrvalsdeildinni. Leikurinn á sunnudag verður þar engin 
undantekning enda má hvorugt lið við því að tapa fleiri stigum strax í upphafi móts. 

Misstu ekki af þessum magnaða stórveldaslag á Old Trafford.

LEIKURINN ER EINNIG SÝNDUR 
Á STÖÐ 2 SPORT 2 HD

RAUÐUR
RISASLAGUR
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HÚSGAGNAHÖLLINHÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

SPRENGJAHELGAR
TILBOÐIN

GILDA 
AÐEINS

17.-20. 
SEPTEMBER!

69.980
FULLT VERÐ: 99.990

53.990
FULLT VERÐ: 89.990

390
FULLT VERÐ: 490

69.990
FULLT VERÐ: 109.980

KIEL svefnsófi. B:198 
D:90/122 H:83 cm.
Fæst með Gaia dökkgráu 
og Hawaii svörtu áklæði.

WAVE svefnsófi. B:196 D:130 
H:42 cm. Fæst með Hawaii 
orange og silfur áklæði.

SPIZY kanna. 
Margar gerðir.

MARTINI La-z-boy stóll. 
B:84 D:80 H:101 cm. 
Fæst með svörtu áklæði.

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

149.990
FULLT VERÐ: 229.990

DURANGO tungusófi 
B:272 D:200/90 H:86 cm.
Rio grátt áklæði. Fæst með 
hægri eða vinstri tungu.

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR
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A
f hverju er McDon-
ald‘s ekki lengur 
á Íslandi?“ er það 
fyrsta sem Kristófer 
Breki Berglindarson 
spyr um þegar blaða-

maður hittir hann og ömmu hans, 
Hrefnu Halldórsdóttur, í Chill 
Factore-skíðahöllinni í Manchester 
í Englandi. Chill Factore, sem er um 
tvö hundruð metra löng og hundr-
að metra breið innanhúss skíða- 
og snjóbrettahöll í Trafford Park-
hverfi borgarinnar, er líkt og annað 
heimili hins tíu ára gamla Kristóf-
ers Breka, sem fær að æfa og nýta 
sér alla aðstöðu hallarinnar sér að 
kostnaðarlausu. 

Stjórnendum Chill Factore þykir 
akkur í því að Kristófer sé eitt af 
andlitum hallarinnar út á við, því 
hann þykir einn allra efnilegasti 
skíðamaður Bretlands og þó víðar 
væri leitað. Meðal annars prýð-
ir mynd af Kristófer fjölmarg-
ar auglýsingar fyrir starfsemina 
sem þar fer fram og margar grein-
ar hafa verið skrifaðar um Íslend-
inginn unga í dagblöð í Manchest-
er og nágrenni. „Þetta er allt ömmu 
að kenna,“ segir Kristófer og hlær. 
„Ef mér gengur vel þá er það henni 
að kenna og ef ég meiði mig þá er 
það líka henni að kenna. En það er 
af því að hún er alltaf að hjálpa mér. 
Ég elska ömmu út af lífinu,“ segir 
skíðamaðurinn knái.

Hafði aldrei skíðað á Íslandi
Þegar Kristófer Breki flutti með 
ömmu sinni til Manchester fyrir 
fimm árum hafði hann aldrei stig-
ið á skíði, enda einungis fimm ára 
gamall. Nálægt heimili þeirra á 
Rossendale-svæðinu í útjaðri borg-
arinnar er svokölluð Dry Slope-
brekka, gervibrekka án snjós sem 
svo er bleytt með vatni til að hægt 
sé að renna sér á skíðum, og strax 
í fyrstu heimsókn sinni í brekkuna 
sýndi Kristófer Breki fram á ótvíð-
ræða hæfileika miðað við aldur. Nú 
nokkrum árum og fjöldamörgum 
æfingum og mótum síðar er Krist-
ófer talinn yfirburðaskíðamaður í 
sínum aldurshópi á Bretlandseyjum, 
en hann er jafnvígur á keppni inn-
anhúss sem utan, í alvöru snjó, gervi-
snjó og Dry Slope, auk þess sem 
hann keppir einnig á Free Style-
skíðamótum sem ganga meðal ann-
ars út á að taka heljarstökk í loftinu. 
Bara á þessu ári hefur Kristófer 35 
sinnum komist á verðlaunapall móta 
í Englandi, Skotlandi, Frakklandi og 
Sviss og þar af 27 sinnum unnið til 
gullverðlauna.

 Í raun hefur hann aðeins einu 
sinni tekið þátt í móti á þessu ári án 
þess að komast á verðlaunapall, en 
það helgaðist af því að annað skíðið 
losnaði af Kristófer efst í brekk-
unni og var hann því dæmdur úr 
keppni samkvæmt reglum. Það aftr-
aði honum þó ekki frá því að skíða 
niður alla brekkuna á öðru skíðinu, 

og munu viðstaddir hafa haft á 
orði að öðrum eins tilþrifum hefðu 
þeir aldrei orðið vitni að hjá svona 
ungum manni.

Þá keppir hann einnig fyrir 
hönd barnalandsliðs Bretlands á 
skíðum.

Í gærkvöldi sóttu þau Kristófer 
og Hrefna svo athöfn þar sem 
íþróttamenn ársins í Rossendale og 
nágrenni, sem er um hundrað þús-
und manna samfélag, voru verðlaun-
aðir. Þar var Kristófer tilnefndur í 
flokki átján ára og yngri, langyngst-
ur þeirra sem þar voru tilnefndir, en 
hann fagnaði einmitt tíu ára stóraf-
mæli sínu í gær.

Sigraði á Evrópumóti þremur mán-
uðum eftir handleggsbrot
Auk þess að stunda skíði af kappi 
æfir Kristófer Breki margar aðrar 
íþróttagreinar með vinum sínum í 
Bury Grammar-drengjaskólanum. 
Eðli málsins samkvæmt er hann 
afar orkumikill piltur og segir 
Hrefna, amma hans, að hræðsla 
sé tilfinning sem Kristófer sé alls 
ókunnug.

Dirfskan skilaði sér meðal ann-
ars í alvarlegu slysi sem hann varð 
fyrir á síðasta ári, en þá datt Krist-
ófer illa eftir að hafa brunað á gríð-
arlegum hraða niður Dry Slope-
brekkuna í Rossdale. 

„Ég mátti ekkert hreyfa mig í 
heila viku og það var svolítið erf-

itt að bíða svona lengi, og eftir það 
mátti ég bara hreyfa puttana. En 
svo settu þeir pinna í handlegginn á 
mér og ég varð smám saman betri,“ 
segir Kristófer og bætir við að mat-
urinn á spítalanum hafi ekki verið 
neitt sérstaklega góður, en á tíma-
bili óttuðust læknarnir að vegna 
alvarleika brotsins myndi handlegg-
ur Kristófers aldrei vaxa í takt við 
aðra líkamshluta og yrði alltaf eins 
og á átta ára gömlu barni. Því var 
mikil hætta á því að Kristófer gæti 
aldrei skíðað aftur.

Þegar þrír mánuðir voru liðn-
ir frá slysinu sáu læknarnir loks-
ins fram á að beinin í handleggnum 
myndu vaxa rétt. Mánuði síðar fór 
European Indoors Ski Champion-
ship-keppnin fram í Chill Factore, 
en þar tók meðal annars þátt efni-
legasta skíðafólk Íslands í aldurs-
flokki Kristófers. Hrefna ákvað að 
leyfa Kristófer að taka þátt í mótinu, 
og þrátt fyrir að hafa ekki skíðað í 
langan tíma gerði hann sér lítið 
fyrir og sigraði. 

Fiskibollur í dós eru bestar
Kristófer Breki segist kunna vel 
við sig í Manchester, en enn þá 
skemmtilegra þykir honum þó að 
heimsækja Ísland með ömmu sinni. 
„Ísland er landið mitt því þar þykir 
mér gott að vera. Ég hef því miður 
aldrei farið á skíði á Íslandi en lang-
ar mikið til þess. Ég sakna mömmu 

minnar og pabba og systkina minna 
og svo er íslenskur matur svo rosa-
lega góður,“ segir hann. „Ég tek 
alltaf lýsi og borða skyr og ost frá 
Íslandi, og alltaf þegar einhverjir 
koma í heimsókn til okkar bið ég 
þá um að hafa með sér fiskibollur í 
dós. Það er það besta sem ég fæ. Svo 
fæ ég líka sent íslenskt vatn sem ég 
hef með mér hvert sem ég fer. Ég 
skíða nefnilega hraðar ef ég drekk 
íslenskt vatn,“ segir Kristófer, en 
hann er mjög meðvitaður um heil-
brigðan lífsstíl og segist alltaf fara 

snemma að sofa.
Kristófer tekur þátt í æfingum og 
mótum víðsvegar um Evrópu en 
passar þó alltaf vel upp á að læra 
heima á hverjum degi, enda þykir 
honum gaman í skólanum. 

„Ég ætla að verða læknir þegar 
ég verð orðinn stór, því ég vil geta 
hjálpað og bjargað fólki. En ég ætla 
líka að verða bestur á skíðum. Ég 
ætla á Ólympíuleikana og ætla að 
vinna þá fyrir Ísland, með íslenska 
fánann á hjálminum mínum,“ segir 
Kristófer Breki að lokum.

Hrefna Halldórsdóttir fluttist til 
Manchester ásamt dóttursynin-

um Kristófer Breka fyrir fimm árum til 
að freista þess að gefa honum færi á að 
alast upp við meiri stöðugleika en rótlaust 
umhverfi hans á Íslandi bauð upp á. „Auð-
vitað hefur þetta verið erfitt að mörgu leyti 
og ég heyri vel á Kristófer að hann langar 
mikið heim,“ segir Hrefna, „en maður gerir 
bara það besta í stöðunni hverju sinni. Hann 
saknar foreldra sinna á Íslandi, en þegar 
hann fór að sýna þessa hæfileika á skíðun-
um hugsaði ég með mér að þetta myndi 
hjálpa honum mikið. Það þurfa allir að taka 
ákvarðanir í lífinu og þetta var mín ákvörð-
un,“ segir Hrefna.

Hún segir Kristófer hafa verið orkumikinn 
nánast frá fæðingu. „Á Íslandi var fólk dálít-
ið að velta fyrir sér hvort hann væri ofvirkur 
því hann var svo orkumikill. Fólk var jafnvel 
að tala um að það þyrfti að setja hann á rítal-
ín, en við vildum alls ekki gera það. Kristóf-
er hefur ekki verið greindur ofvirkur, en ég 

á fimm börn og veit að hann er ekki eins og 
þau. Hann er alltaf á línunni með allt og á erf-
itt með að halda sig innan einhvers fyrirfram 
ákveðins ramma. Íþróttir geta hjálpað svona 
orkumiklum börnum mjög mikið og ég er viss 
um að það þarf að búa yfir svona eiginleikum 
til að ná langt í íþróttum.“

Vegna mikillar velgengni Kristófers í skíða-
brekkunum má segja að Hrefna sé í fullu 
starfi við að sjá um barnabarnið og gæta þess 
að hann hljóti bestu þjálfun sem fáanleg er. 
Það inniheldur að fylgja honum á allar æfing-
ar og mót, sem jafnvel taka margar vikur í 
senn í mörgum löndum, og sjá til þess að 
Kristófer hafi yfir að ráða öllum þeim búnaði 
sem nauðsynlegur er til að ná árangri. 

Hún telur það einfaldlega vera skyldu sína 
sem uppalandi að sinna þessu starfi af kost-
gæfni. „Auðvitað er þetta erfitt, en annað-
hvort er maður í þessu eða ekki, og ég er í 
þessu frá a til ö. Kristófer getur orðið besti 
skíðamaður heims, það segja allir, og ef hann 
væri ekki svona rosalega góður þá væri ég 

ekki að þessu. Mitt markmið er að koma 
honum eins langt og hann kemst, og ég mun 
gera allt sem ég get til að það verði að veru-
leika.“

Hún viðurkennir að það sé hörkuvinna og 
kosti heilmikla peninga að sjá Kristófer fyrir 
þjálfuninni, ferðast til fjallanna í Evrópu og 
þar fram eftir götunum. „Ég fer með hann út 
um allt til að sýna fram á að hann sé svona 
góður og auðvitað erum við alltaf að vonast til 
að styrktaraðilar skjóti upp kollinum í jöfnu 
hlutfalli við árangurinn. Kristófer er styrktur 
af Chill Factore-höllinni og Icelandic Glacial-
vatni, en það væri gott ef fleiri sæju sér fært 
að styrkja okkur enda ekki vanþörf á.“

Hrefna segir æfingaaðstöðuna í Manchester 
mjög góða, en ef Kristófer ætli sér að ná þeim 
árangri sem þau stefni að muni þeim reyn-
ast nauðsynlegt að flytja á stað með alvöru 
skíðabrekkum fyrr eða síðar. „Við verðum hér 
út veturinn að minnsta kosti, en svo gæti ég 
trúað að við flytjum okkur um set, til dæmis 
til Austurríkis eða Kanada,“ segir Hrefna.

Ætlar að vinna fyrir Ísland
Hinn tíu ára gamli Kristófer Breki Berglindarson flutti til Englands með ömmu sinni, Hrefnu Halldórsdóttur, fyrir fimm 
árum. Nú þykir Kristófer einn allra efnilegasti skíðamaður Bretlands og þó víðar væri leitað. Kjartan Guðmundsson hitti lang-
mæðginin í Manchester og ræddi við þau um heimaslóðirnar, alvarlegt slys og hvernig er að ala upp ungan afreksmann.

■ HREFNA HALLDÓRSDÓTTIR

Skylda mín að koma honum eins langt og hann kemst

KRISTÓFER BREKI OG ALAIN BAXTER Skoski skíðamaðurinn, sem hlaut meðal annars 
bronsverðlaun í svigi á vetrarólympíuleikunum árið 2002, hefur fylgst með framgangi 
Kristófers Breka undanfarið og segir hann yfirburðamann í sínum aldursflokki. 

KEPPT Í FRAKKLANDI „Mér finnst langskemmtileg-
ast að fara hratt niður brekkurnar og ég veit að ég 
þarf að æfa mig rosalega mikið til að verða bestur,“ 
sagði hann í samtali við Fréttablaðið.



ÞÚ LEGGUR HANA 
EKKI FRÁ ÞÉR

„… grípandi og vel skrifuð … 
full af nýjum og óvæntum vendingum 

sem halda lesandanum við efnið þannig að 
erfitt er að leggja hana frá sér.“

KARL BLÖNDAL / MORGUNBLAÐIÐ

„Þetta er mjög kænlega samin bók.“
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON / KILJAN

„… grípandi, vel skrifuð
 og meinfyndin.“

MARÍANNA CLARA LÚTHERSDÓT T IR / KRIT IK.IS

„… mjög vel samin bók og það er stöðugt 
verið að koma manni á óvart.“

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓT T IR / KILJAN

„… negldi mig fasta þar til yfir lauk.“
JENNÝ ANNA BALDURSDÓT T IR / E YJAN.IS

Sértilboð: 1.990 kr.
Fullt verð: 2.490 kr.

Tilboðið gildir til og með 30. september

Kvöldverðurinn var valin bók ársins í Hollandi 2009

FRUMÚTGÁFA

Í KILJU



32  18. september 2010  LAUGARDAGUR

Hið sjóðheita Ísland
Háhitasvæði Íslands eru heillandi og litríkur heimur með dularfullum náttúrumyndunum sem er gaman að skoða og upplifa. 
Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, var á ferðinni um hið heita Ísland. Hann býður lesendum blaðsins í skoðunar-
ferð um afskekkta staði og svæði í alfaraleið sem eiga það sameiginlegt að þar rýkur úr jörðinni allan ársins hring. 

VÍTI Í ÖSKJU Einn af vinsælli 
áfangastöðunum á hálend-
inu enda fallegt vatn og 
notalegt til baðferða.

Í KERLINGARFJÖLLUM Nálægt miðju landsins er náttúruperlan Kerlingarfjöll. Litirnir, gróðurinn og gróðurleysið mynda stórbrotna heild og menn og mannvirki virðast smá séð að ofan.

ÞEISTAREYKIR Litríkar útfellingar á Þeistareykjum á Reykjaheiði, skammt frá Húsavík. 

NÁMAFJALL – HVERARÖND
Háhitasvæðið austur af Mývatni 
er kennt við Námafjall en hefur 
undanfarin ár verið kallað 
Hverarönd. Þétt sprungubelti 
liggur yfir allt svæðið og þar 
er mikil virkni bæði gufu- og 
leirhvera.



matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Eftirréttir á borðum Nönnu Rögn-
valdardóttur matgæðings fara eftir 
því í hvernig skapi hún er hverju 
sinni, veðrinu og matnum sem hún 
var að borða á undan. Stundum 
koma dagar þar sem hana lang-

ar í eitthvað frísklegt, ávaxtasalat 
og slíkt, en óhollari útfærslur verða 

oftar fyrir valinu. „Minn smekkur 
er svolítið mikið út í súkkulaði- og 

karamellusukk, svona oftast nær. Ég 
er hins vegar ekki hrifin af dísætum eft-

irréttum þannig að þessir eftirréttir eru 
ekki ein sykurleðja. Og ef ég er með eitt-
hvað mjög sætt þykir mér gott að hafa 
eitthvað skarpt bragð með, svo sem sítr-
ónukrem eða ávexti,“ segir Nanna.

Nanna útbjó tvo eftirrétti fyrir Frétta-
blaðið. Fyrri uppskriftin er úr væntan-
legri bók, Smáréttir Nönnu, fingramat-
ur, forréttir og freistingar. Réttirnir eru 
allir smáréttir en hægt er að stækka þá 
upp og gera þá að aðalrétti eða eftirrétti, 
eins og Nanna gerir hér með pekanböku 

með búrbonrjóma. „Sukkið í þessari 
uppskrift er púðursykur og síróp og svo 
pekanhneturnar, sem eru mjög fiturík-
ar þótt hægt sé að telja sér trú um að 
þær séu hollar. Bökurnar eru einfald-
ar og jafnvel hægt að kaupa bökudeig-
ið tilbúið. Hinn rétturinn, tvílitur súkk-
ulaðibúðingur, er tilbrigði við búðing 
sem ég geri oft og er alltaf vinsæll. Ég 
hef reyndar líka gert ís eftir þeirri upp-

september 2010

Uppáhald Elvis 
Elvis Presley var mikill matmaður 
og flaug eitt sinn langar leiðir 
vegna þess að hann langaði í 
samloku með hnetusmjöri, sultu 
og beikoni. 
SÍÐA 6

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sukkað eftir kvöldmat
Eftirréttir eru oft þeir bitar sem flestir 
bíða með mestri óþreyju eftir. 
Nanna Rögnvaldardóttir 
og Sigurður Ívar Sigurðs-
son hristu fram úr erm-
unum eftirrétti úr smjöri, 
sykri, súkkulaði, sírópi, og 
fleiru ómótstæðilegu.

Yfir sjónvarpinu 
Jóhann Friðgeir Valdimarsson 
gefur uppskrift að túnfisksalati 
sem gott er að borða með tortilla-
 flögum yfir sjónvarpinu. 
SÍÐA 2

RÝMINGARSALA Á ELDHÚSTÆKJUM
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

Rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum því eldhústæki með allt að 
70% afslætti. Ofnar, viftur, háfar og helluborð í hæsta gæðaflokki frá 
merkjum á borð við DeDietrich, Brandt, Blomberg og –– –––––––––––  Mjög 

takmarkað 

magn!
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HvunndagsKökur A Aðal-
rétturS Smá-

réttir Sætindi

Skýringar á uppskriftatáknum:

SUNNUTORG

ER SUKKÞÖRFIN KNÝR Á
Sólveig Gísladóttir

Ég ólst ekki upp við mikið sælgætisát. Í Þýskalandi var enda ekki 
til siðs að bryðja brjóstsykur eða japla á súkkulaði í tíma og ótíma. 
Gosdrykkir voru sjaldan á borðum og í mesta lagi að maður leyfði 

sér að blanda saman sódavatni og eplasafa á tyllidögum.
Svo fluttum við heim þar sem sjoppur eru á hverju götuhorni. Þá fór 

maður að stelast til að kaupa bland í poka, Curly Wurly, Ískóla og RcCola, 
sem var ódýrast á grunnskólárum mínum. 

Peningaleysi var vitaskuld vandamál hjá tíu til tólf ára 
barni. Því var litli bróðir, sem gaf sig út fyrir að vera snill-

ingur í spilakössum, í miklu uppáhaldi. Hann var stund-
um sendur út með nokkra tíkalla sem honum tókst að 
margfalda og kom þá heim hlaðinn sælgæti og jafnvel 
með vídeóspólu. Þá ríkti gleði í höllinni.

Á unglingsárunum jókst sykurþörfin um helming. 
Bestu minningarnar voru að liggja uppi í rúmi með góða 
bók, súkkulaðistykki á sænginni og kókflöskuna á kantin-
um. Peningaleysið hrjáði þó enn og varð til þess að ég gerði 

hinar ýmsustu æfingar í eldhúsinu til að uppfylla sykurþörf-
ina. Þannig fannst mér hið ágætasta sælgæti að þeyta saman 
egg og sykur og borða með skeið. Fryst kókómjólk kom vel í 
staðinn fyrir ís og bræddur sykur með smjöri var hin ágæt-

asta karamella. Þessi sykurfíkn hefur líklega einnig orðið til 
þess að ég kann í dag að baka ágætar kökur.

Gjarnan vildi ég ljúka þessum pistli á því að segja að ég hafi þroskast 
upp úr þessu öllu saman. Lifi nú heilbrigðum lífsstíl með einum nammi-
degi, á laugardögum, kjósi vatn fram yfir gos og fái mér döðlu í stað 
súkkulaðis, en þá væri ég að ljúga. Nammigrísinn lifir enn góðu og 
sjálfstæðu lífi og heimtar sitt, sérstaklega á kvöldin fyrir framan 
sjónvarpið. Stundum fer ég í átak og reyni þá að eiga ekkert sælgæti á 
heimilinu, það virkar stundum en fáheyrð er sú gleði á slíkum tímum 
þegar ég uppgötva löngu gleymdan súkkulaðimola í efstu hillu ísskápsins, 
þá er gaman að lifa.

Sunnutorg við Langholtsveg var byggt árið 1958 
sem strætisvagnabiðstöð með aðstöðu fyrir bíl-
stjórana til að hvíla sig á milli ferða. Þar höfðu 
ófáir strætisvagnar viðkomu og má segja að það 
hafi verið Hlemmtorg síns tíma.

Í dag er þar rekinn söluturninn Sunnutorg. 
„Andinn í hverfinu er mjög góður, hingað sækja 
margir fastakúnnar sem þekkjast jafnvel inn-
byrðis, hittast hér og spjalla um daginn og 
veginn,“ segir Egill Magnússon, starfsmaður 
Sunnutorgs. Hann líkir Sunnutorgi við hálf-
gerða félagsmiðstöð þar sem fólk kaupir sér 
kaffibolla, gluggar í blöðin og spjallar við aðra 
gesti söluturnsins. 
En hvað annað er boðið upp á á Sunntorgi? „Við höfum fundið fyrir mikilli aukningu í pylsusöl-
unni undanfarið en mörgum þykja þær skrambi góðar. Fólk gerir oft grín þegar það kemur inn 
og spyr hvort hér séu ekki bæjarins bestu, eða í það minnsta næst bestu,“ segir Egill glaðlega 
og bætir við að tóbakssalan sé í miklum blóma enda stæri þeir sig af fremur lágu gjaldi.

Á Sunnutorg sækir fjölbreyttur hópur fólks. „Við höfum gantast með að hægt væri að búa 
til lítinn, sætan sjónvarpsþátt um lífið á Sunntorgi,“ segir Egill og hlær. Inntur eftir því hvort 
lúgan sé mikið notuð játar hann því. „Hér kemur fólk í sunndagsbíltúrnum og margir kaupa 
sér kók eða appelsín í gleri og lakkrísrör með.“

Hálfgerð félagsmiðstöð

Það er allt of gott að borða yfir 
sjónvarpinu á kvöldin,“ segir 
söngvarinn Jóhann Friðgeir 

Valdimarsson sem veit fátt betra 
eftir langan vinnudag en að slaka 
á með eitthvað gott að narta í, þá 
helst ís. „Ég gerði mikið af því en 
er hættur því núna,“ segir Jóhann 
sem tók mataræði sitt í gegn í byrj-
un árs og hefur í kjölfarið misst 
tuttugu kíló. 

Hann gefur því uppskrift að 
túnfisksalati sem auðveldlega 
má breyta fyrir þá sem huga að 
hollustunni. „Maður getur sleppt 
majonesinu og doritos-flögunum 
og þá er þetta orðið hollt og gott,“ 
segir Jóhann sem æfir nú af kappi 
hlutverk hertogans í óperunni 
Rigoletto eftir Verdi. „Hertoginn 
er kvennabósi og Rigoletto hirðfífl 

Yndislegt að narta
Jóhann Friðgeir Valdimarsson elskar að slaka á kvöldin og hafa gott snarl við 
hendina. Í seinni tíð hefur hann þó ekki leyft sér slíkt þar sem hann hefur tekið 
mataræðið í gegn. Öðru hverju býr hann þó til ljúffengt túnfisksalat.

2 dósir túnfiskur (ég nota 1 með olíu 
og 1 án, tek safann af)
4 tómatar (smátt skornir)
1 rauðlaukur (smátt skorinn)
1 askja ferskt kóriander
Safi úr ½ til 1 lime
Sletta af majonesi eða 
sýrðum rjóma (má sleppa).

Borið fram með saltkexi eða 
Doritos-snakki.

TÚNFISKSALAT MEÐ DORITOS

hans. Hertoginn heillast af dóttur 
Rigoletto og hirðfíflið brjálast út í 
hertogann. Að lokum ræður hann 
sér leigumorðinga en ekki vill 
betur til en svo að dóttir hans er 

myrt í misgripum.“ 
Óperan verður frumsýnd í 

Íslensku óperunni 9. október næst-
komandi. 
 - sg

Túnfisksalatið getur bæði hentað sukkurum og þeim sem vilja hollan mat. Með því að sleppa majonesi og Doritos verður sal-
atið hollt og gott. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. 
Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton Brink Pennar: Vera Einarsdóttir, Júlía 
Margrét Alexandersdóttir  Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is   
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 Mylur alla ávexti, grænmeti 
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
 Býr til heita súpu og ís
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www.rannis.is/visindavaka
Allir velkomnir. Láttu sjá þig!

Í aðdraganda Vísindavöku Rannís er hellt 
upp á hið sívinsæla Vísindakaffi  þar sem 
fræðimenn kynna rannsóknir sínar fyrir
almenningi.

20. 21. 22. & 23. september
Vísindakaffi  2010

Dagskrá á Súfi stanum, 
Máli og menningu í Reykjavík:

Mánudagur 20. september kl. 20:00 - 21:30
Eldfjöll – hvar gýs næst?
Páll Einarsson prófessor í jarðeðlisfræði fjallar um aðferðir til 
að fylgjast með virkni eldfjalla og segja fyrir um hegðun þeirra. 
Af hverju er stundum hægt að spá og stundum ekki?

Þriðjudagur 21. september kl. 20:00 - 21:30
Hvað á að vera í stjórnarskrá?
Stjórnarskrár landa geta fjallað um allt milli himins og jarðar. 
Í tilefni stjórnlagaþings og endurskoðunar stjórnarskrár ræðir 
dr. Ragnhildur Helgadóttir prófessor við lagadeild Háskólans í 
Reykjavík, um hvað á að vera í stjórnarskrám og hvers vegna.

Miðvikudagur 22. september kl. 20:00 - 21:30
Stofnfrumur – tækifæri eða tálsýn? 
Dr. Sveinn Guðmundsson yfi rlæknir Blóðbankans og dr. 
Ólafur E. Sigurjónsson forstöðumaður stofnfrumuvinnslu 
og grunnrannsókna í Blóðbankanum fjalla um eiginleika 
stofnfrumna, kynna notkun blóðmyndandi stofnfrumna 
í læknisfræðilegri meðferð, ræða og vara við oftrú á 
„galdramætti“ stofnfrumna í nútíma læknisfræði en 
kynna jafnframt not stofnfrumna t.d. með stofnfrumugjafaskrám 
og nafl astrengsbönkum. 

Fimmtudagur 23. september kl. 20:00 - 21:30
Hver eru sameiningartákn íslensku þjóðarinnar? Frá Njáli 
Þorgeirssyni til Helga Hóseassonar
Jón Karl Helgason dósent við Íslensku- og menningardeild 
Háskóla Íslands fjallar um hvernig ýmsar persónur úr íslenskri 
sögu og bókmenntum hafa í ákveðinn tíma orðið fulltrúar 
þjóðarinnar allrar eða tiltekinna hópa. Meðal þess sem ber á 
góma eru styttur og minnismerki í Reykjavík, rithöfundasöfn 
á landsbyggðinni, götuheiti og íslenskir peningaseðlar.

Dagskrá á landsbyggðinni:

Mánudagur 20. september kl. 17:00 - 19:00
Húsavík: Hljóð undirdjúpanna
Rannsókna- og fræðasetur Háskóla Íslands á Norðausturlandi, 
Húsavíkurbær og Norðursigling bjóða í Vísindakaffi siglingu til 
að kynnast hljóðum undirdjúpanna.

Miðvikudagur 22. september kl. 18:00 - 19:30 
Sandgerði: Grjótkrabbi – skemmtilegur og bragðgóður!
Háskólasetur Suðurnesja í Sandgerði og Náttúrustofa 
Reykjaness  kynna grjótkrabba sem er nýr landnemi hér við 
land. Krabbinn er kynntur og síðan eldaður og gefst gestum 
færi á að spreyta sig og smakka! 

Fimmtudagur 23. september kl. 20:00 - 21:30
Hofi , Akureyri: Erfðabreytt framtíð
Dr. Kristinn P. Magnússon og dr. Oddur Vilhelmsson dósentar 
við Háskólann á Akureyri og sérfræðingar í erfðavísindum og 
erfðatækni spjalla um erfðavísindi og hagnýtingu þeirra. 

Fimmtudagur 23. september kl. 20:00 - 21:30
Skagaströnd: Mikilvægi munnlegrar sögu 
Fjórir fræðimenn velta upp mikilvægi munnlegrar sögu og segja 
frá samstarfsverkefni um varðveislu munnlegra gagna. 

Fimmtudagur 23. september kl. 20:00 - 21:30 
Höfn í Hornafi rði: Höfundaverk Þórbergs 
Soffía Auður Birgisdóttir bókmenntafræðingur fjallar um 
rannsóknir á höfundaverki Þórbergs Þórðarsonar.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is



4 matur

skrift en þá er matarlíminu sleppt 
og búðingsblöndum hellt í form og 
þær síðan frystar.“

Sigurður Ívar Sigurðsson, kokk-
ur hjá Nauthóli Bistro, útbjó einn-
ig tvo eftirrétti í sukkþema fyrir 
Fréttablaðið. Áherslurnar hjá 

Nauthóli Bistro, sem opnaði fyrir 
tæpu ári, hafa þó frekar verið í 
hollustuáttina. „Það er ýmislegt 
á boðstólum hjá okkur og þótt 
meira fari fyrir hollum réttum 
eru líka girnilegir eftirréttir, svo 
sem brownies og ís á matseðlin-

um.“ Fyrri rétturinn sem Sig-
urður gefur uppskrift að er ein-
mitt súkkulaðibrownies staðarins 
með anískaramellu. Seinni réttur-
inn er vanillukrem með rjóma og 
rifnum marengs og ávöxtum.  

        - jma

Margra laga góðgæti; vanillukrem í botninn, rifinn púðursykurmarengs yfir og jarðarber og mynta efst.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

PEKANBAKA MEÐ 
BÚRBONRJÓMA
1 skammtur böku-
deig, heimatilbúið 
eða keypt
90 g smjör, bráðið
100 g púðursykur
75 g ljóst síróp
2 egg
200 g pekanhnetur

Hitaðu ofninn í 180°C. 
Flettu deigið fremur 
þunnt út, leggðu það 
yfir meðalstórt bökuform og þrýstu því niður og 
upp með brúnum. Snyrtu kantana. Leggðu bök-
unarpappír yfir deigið og láttu hann standa vel 
út fyrir. Settu eitthvert farg í formið, og bakaðu 
deigskelina í um 10 mínútur. Bræddu 
á meðan smjörið og hrærðu púð-
ursykri, sírópi og eggjum saman 
við. Taktu bökuskelina út, fjarlægðu 
pappírinn og fargið, dreifðu hnetun-
um í skelina og helltu sírópsblönd-
unni yfir. Lækkaðu hitann í 160°C 
og bakaðu bökuna í 20-25 mín-
útur, eða þar til fyllingin er farin 
að stífna. Berðu hana fram með 
þeyttum rjóma, e.t.v. bragðbættum, eða 
vanilluís.

BÚRBONRJÓMI
250 ml rjómi
2 msk. púðursykur
1 tsk. búrbonviskí, eða ½ tsk. vanilluessens 
eða annað bragðefni

Léttþeyttu rjómann, bættu púðursykri og viskíi út 
í og þeyttu áfram þar til rjóminn er stífþeyttur.

TVÍLITUR SÚKKULAÐIBÚÐINGUR
Fyrir átta til tíu

HVÍTI BÚÐINGURINN:
2 matarlímsblöð
100 g hvítt súkkulaði
250 ml rjómi

3 egg
100 g sykur
½ tsk. vanilluessens

DÖKKI BÚÐINGURINN
2 matarlímsblöð
125 g dökkt súkkulaði
250 ml rjómi
3 egg
100 g sykur
örlítið salt

Hvíti búðingurinn: Leggðu matarlímið í bleyti 
í köldu vatni. Brjóttu hvíta súkkulaðið í bita og 
settu það í pott með 100 ml af rjóma. Hitaðu 
gætilega, hrærðu stöðugt og taktu pottinn af hit-
anum um leið og súkkulaðið er bráðið. Kreistu 
vatnið af matarlímsblöðum og hrærðu saman við. 

Þeyttu egg, sykur og vanilluessens 
mjög vel og hrærðu súkkulaðiblönd-

unni saman við. Þeyttu rjómann 
og blandaðu honum gætilega 

saman við. Láttu búðinginn 
standa þar til hann er aðeins 
að byrja að þykkna.

Dökki búðingurinn: Farðu 
alveg eins að og við hvíta búðinginn.

Hafðu tilbúna skál og skiptu henni sundur með 
einhvers konar skilrúmi – tilklipptu spjaldi úr stíf-
um pappa ef þú vilt hafa skörp litaskil en ef þú 
vilt láta búðingana blandast má nota hvað sem er 
(ég notaði gluggaumslag frá bankanum mínum). 
Helltu hvorri búðingsblöndu sínum megin við 
skilrúmið og gættu þess að búðingurinn nái jafn-
hátt upp báðum megin. Notaðu svo prjón til að 
teikna mynstur á yfirborðið.

HINDBERJASÓSA (MÁ SLEPPA)
125 g hindber, frosin
2 kúfaðar msk. hindberjasulta
1 msk. ljóst síróp

Allt sett í pott og hitað. Hrærið öðru hverju þar 
til berin eru farin að maukast. Þá er sósan látin 
kólna.

PEKANBAKA MEÐ BÚRBONRJÓMA OG TVÍLITUR 
SÚKKULAÐIBÚNINGUR

Pekanbakan bráðnar í munni og búrbonrjóminn spillir ekki fyrir. Nanna segir súkku-
laði- og karamellusukk oft vera þema í hennar eftirréttum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nanna Rögnvaldardóttir 
matgæðingur. 

E

Mötuneyti og stóreldhús

Kíkið inn á  grimurkokkur.is og skoðið úrvalið

Pantið á netinu!

Nýjasta fitubrennsluæðið!
Auðveld dansspor
Fyrir allan aldur
4 vikna námskeið
Hefst 20. september

www.nordicaspa

fitness
N O R D I C A S P A

Sími 444 5090
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„Ég reikna fastlega með að eignast þriðja rauðhærða strákinn, mitt ímyndunarafl nær ekki lengra,“ segir Sólveig.

Sólveig Arnarsdóttir leikkona ætlar að taka því rólega um þessa helgi eftir annasama daga undanfarið.

Ládeyðan 
ljómandi fín

S
tundum eru helgar þéttskip-
aðar ýmsum viðburðum. 
Um síðustu helgi tókst mér 
til dæmis að vera í þrem-

ur matarboðum og alls konar stuði. 
Svo virðist þessi helgi verða alger 
ládeyða sem er ljómandi fínt. Ef 
veðrið verður svona gott er eins 
víst að við förum í sund og höfum 
það svo bara notalegt,“ segir Sól-
veig Arnarsdóttir leikkona. Reynd-
ar er ólíklegt að hún sitji alveg 
auðum höndum því hún og eigin-
maðurinn eru að stækka húsið enda 
von á barni í janúar, til viðbótar við 
synina tvo sem fyrir eru.

Sólveig lætur óléttuna ekki aftra 
sér frá því að æfa hlutverk í Dísu 
ljósálfi sem verður sýnt í Austur-
bæ, vera í tökum fyrir Hlemmavíd-
eó með Pétri Jóhanni og verða liðs-
stjóri í Orð skulu standa á litla sviði 
Borgarleikhússins. „Við Hlín Agn-
arsdóttir munum skiptast á um að 
vera liðsstjórar,“ útskýrir hún. Hún 
kveðst líka ætla að fara oft í bíó á 
næstunni og eiga margt óséð í leik-
húsunum.    gun@frettabladid.is

Djassband Suðurlands  verður með tónleika í kaffihúsinu 
Grænu könnunni á Sólheimum á morgun klukkan 15.30. 
Leikin verða blúslög í bland við kunnugleg dægurlög. Auk 
bandsins koma fram söngvararnir Bryndís Erlingsdóttir, 
Bergsveinn Theodórsson og Kristín Arna Hauksdóttir.

F Á K A F E N I  9  -   -  S í m i :  5 5 3  7 0 6 0
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ÞÆGILEGIR & LÉTTIR
www.gabor.is

Sérverslun með

Stærðir 35-42

Verð kr. 16.495.-
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Faxafen

Verslun með fornrit. Kannski ekki 
það fyrsta sem menn eiga von á að 
rekast á í Skeifunni. Reyndin er þó 
sú að þar hefur Hið íslenzka forn-
ritafélag bækistöðvar sínar, en 
það hefur frá stofnun 1928 verið 
mikilvirkt í útgáfu á hinum forna 
menningararfi þjóðarinnar, Íslend-
ingasögum, konungasögum, bisk-
upasögum og fleiru. Þótt félagið sé 
rúmlega áttrætt er engin þreytu-
merki að greina, þar sem það hefur 
nú nokkur bindi í undirbúningi. 
Þórður Ingi Guðjónsson er, ásamt 
Jónasi Kristjánssyni, ritstjóri ritr-
aðarinnar, og öllum hnútum kunn-
ugur.

„Við stefnum að því að gefa út 
á næstu tveimur til þremur árum 
konungasögur; Morkinskinnu í 
tveimur bindum og Böglunga sögu 
og Hákonar sögu Hákonarson-
ar sömuleiðis í tveimur bindum. 
Þetta eru verk sem bregða upp lif-
andi myndum af atburðum í ævi 
norskra konunga sem réðu ríkjum 
frá 1035 til 1280, sem er dánarár 
Magnúsar lagabætis. Þær greina 
meðal annars frá samskiptum kon-
unganna við íslenska höfðingja og 
skáld. Þetta eru heillandi frásagn-
ir, stundum blóði drifnar, einkum 
þegar konungarnir eigast við, en 
inn á milli ríkir rósemd og sagt 
frá skemmtilegum atburðum í lífi 
og samskiptum manna. Slíkar frá-
sagnir eru jafnan kryddaðar með 
hnyttnum tilsvörum og snilldar-
lega samansettum samtölum, eins 
og við þekkjum vel úr Íslendinga-
sögunum,“ segir hann. Í kjölfarið 

munu fylgja útgáfur á sögum um 
Guðmund biskup góða, Sturlungu 
og Eddukvæðum, svo fátt eitt sé 
nefnt.

Þórður Ingi segir mikinn metn-
að lagðan í útgáfurnar og reynt er 
að gera þær sem aðgengilegast-
ar, bæði fyrir fræðimenn en ekki 
síst hinn almenna lesanda. „Sem 
dæmi fylgja Morkinskinnu hvers 
kyns skrár, myndir, kort, ítar-
legar skýringar og formáli. Við 
Ármann Jakobsson erum útgef-
endur Morkin skinnu og erum nú í 
miklu kapphlaupi við tímann við að 
koma verkinu í skikkanlegt horf, 
enda stefnt að því að ritið komi út 
núna í haust.“

Þórður Ingi segir iðulega gæta 
mikillar eftirvæntingar þegar 
útgáfur félagsins eru annars vegar, 
en útgefin bindi eru nú orðin um 
þrjátíu talsins. „Þetta eru þær 
útgáfur íslenskra fornsagna sem 
erlendir fræðimenn styðjast helst 
við þegar þeir fjalla um sögurnar. 
Þá er jafnan stuðst við þær þegar 
skólaútgáfur eru settar saman. 
Hægt er að nálgast fornsögurnar 
okkar frá svo mörgum hliðum, og 
endalaust hægt að sjá eitthvað nýtt 
í þeim við hvern lestur.“

Hann tekur fram að almenning-
ur taki verkunum fagnandi, enda 
skemmtanagildið ótvírætt. Í sögun-
um sé að finna margvísleg lífsvið-
horf sem hægt sé að taka mið af, 
ekki síst nú þegar þjóðin þarf helst 
að leita aðeins inn á við og minn-
ast upprunans. „Tilgangurinn með 
útgáfunni hefur ávallt verið fyrst 

og fremst sá að ná til almennings, 
gera þessi ómetanlegu verðmæti 
aðgengileg.“

Þórður Ingi bendir á að hægt 

sé að nálgast eintök af útgefnum 
verkum Íslenzkra fornrita í hús-
næði Hins íslenska bókmenntafé-
lags í Skeifunni 3b. 

Lífsviðhorf sem læra má af
Hið íslenzka fornritafélag er með í burðarliðnum nokkur bindi í ritröðinni Íslenzk fornrit. Konungasagnasafnritið Morkinskinna er næst í 
röðinni, en ritið hefur að geyma heillandi og oft og tíðum átakamiklar frásagnir að sögn annars ritstjórans, Þórðar Inga Guðjónssonar. 

Jónas Kristjánsson og Þórður Ingi Guðjónsson ritstýra ritröðinni Íslenzk fornrit. Kon-
ungasögur munu bætast við hana á næstu árum og er Morkinskinna næst í röðinni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SKEIFAN

Menntaskólann Hraðbraut eða einfaldlega Hraðbraut 

er að finna í Faxafeni. Í skólanum er hægt að ljúka 

stúdentsprófi á tveimur skólaárum í stað fjögurra og 

geta nemendur valið um náttúrufræðibraut og mála-

braut.

www.hradbraut.is

Aikikai Reykjavík stendur fyrir 
æfingum í japönsku bardagalist-
inni aikido fyrir börn, unglinga og 
fullorðna í húsnæði félagsins í 
Faxafeni 8.   

Aikido er japanskt sjálfsvarnar-
form sem var þróað á 20. öldinni 
af Morihei Ueshiba og er nokkuð 
skylt júdo og jújítsu en er þó ólíkt 
þeim og öllum öðrum sjálfsvarnar-
íþróttum að því leyti að ekki er um 
neina árásartækni að ræða.

Allar upplýsingar um félagið og 
æfingar er að finna á vefsíðu þess, 
www.aikido.is.

Sjálfsvarnaríþrótt 
komin frá Japan
AIKIKAI REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á 
ÆFINGAR Í FAXAFENI 8.

Ljósin í bænum  Í Skeifunni 19 er verslun sem sinnir 
allri almennri ljósasölu. Þá veitir lýsingarhönnuður hjá 
fyrirtækinu faglega ráðgjöf ásamt allri hönnunar- og 
teiknivinnu. Nánar á www.ljosin.is.

 

Komdu og smakkaðu núðlusúpu

10% afsláttur af núðlusúpu

Breyttur opnunartími 11:30 – 22:00 
Yummi Yummi Hverfisgötu 123 

MSG

Merkjaföt á góðu verði
Í 66°NORÐUR ÚTSÖLUMARKAÐINUM Í FAXAFENI ER 
HÆGT AÐ FÁ VETRARVÖRUR MEÐ DÁGÓÐUM 
AFSLÆTTI.

Barnafólk leggur oft leið sína í 66°Norð-
ur útsölumarkaðinn að Faxafeni 12 til 
að næla sér í pollagalla, flíspeysur og 
úti föt á krílin. Það á sérstaklega við 
um þetta leyti árs þegar þau vantar 
útbúnað fyrir veturinn.
Á markaðinum er að finna eldri stíl 
og liti sem eru að hætta og getur 
munað allt að 30 prósentum á 
barnavörunum en 35-40 prósentum 
á fullorðinsflíkum. Fötin eru engu 
síður af sömu gæðum og oft er hægt að 
gera góð kaup.
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Mmmmm … vínarbrauð, besta 
sem ég veit, er það fyrsta sem fer 
gegnum hugann þegar stigið er inn 
fyrir þröskuld Myllunnar og bök-
unarlyktin magnast. Mannskapur-
inn þar lætur ekkert glepjast þó 
gesti beri að garði. Töluvert meira 
þarf til að hann leggi niður störf. 
„Hér er unnið á vöktum allan sól-
arhringinn alla daga ársins nema 
fjóra helgustu hátíðardagana og 
þegar þeir eru liðnir mætir fyrsta 
vakt strax á miðnætti þannig að 
framleiðslan fellur aldrei niður í 
heilan sólarhring,“ upplýsir Björn 
Jónsson, markaðsstjóri Myllunn-
ar. 

Myllan hóf starfsemi sína árið 
1959 í Álfheimunum. Þá var það 
lítið fjölskyldufyrirtæki sem 
síðan óx og dafnaði. Nú er það hið 
stærsta í landinu með 1.800 starfs-
menn frá 18 þjóðlöndum. Björn 
segir að margir hafi unnið þar 
árum saman og nefnir sem dæmi 
hjón sem komu sem flóttamenn frá 
Víetnam á sínum tíma. Nú eru börn 
þeirra meðal starfsmanna.

Tegundirnar eru fjölmargar 

sem bakaðar eru í Myllunni enda 
þjónustar hún stórmarkaði, hótel, 
mötuneyti og stofnanir. Inntur 
eftir því hvað efst sé á vinsælda-

lista þjóðarinnar af því sem komi 
út úr ofnum fyrirtækisins svarar 
Björn: „Það er Heimilisbrauðið.“ 

gun@frettabladid.is

Ilmurinn er indæll …
Allt að því áfengur bökunarilmur liggur yfir Skeifunni og Faxafeninu og æsir upp hungrið í þeim sem þar 
fara um. Ástæðan er sú að þar er Myllan staðsett, langstærsta bakarí á Íslandi. Skoðum það nánar.

Það dugar ekkert minna en hálfgerðar 
steypuhrærivélar í bakstur Myllunnar. 

Garðar, Sævar og Stefnir hafa hröð handtök við að móta langbrauðin.Þorvaldur skellir gómsætu kremi á girnilega tertu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nóg er að gera hjá Kamillu í tertubotnabakstrinum. 

Linh brosir ánægjulega yfir hamborgarabrauðunum. 

 
Fákafeni 11 - www.boconcept.is 
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Þing til minningar um Ögmund Helga-
son fer fram í Norræna húsinu í dag.

„Langafi minn kom frá Norðaust-
urlandi, amma mín frá Njarðvík 
og faðir hennar bjó á litlum bæ 
með sýn yfir Eyjafjallajökul,“ 
segir Wayne Gudmundson þegar 
hann er inntur eftir tengslum 
sínum við Ísland. Hann hefur 
tekið fjölmargar myndir á Íslandi 
en hluti þeirra verður sýndur á 
sýningu sem opnar í Ljósmynda-
safni Reykjavíkur í dag og stend-
ur fram í janúar. Wayne kom 
hingað fyrst árið 1993 þegar hann 
vann að verkefni með ljóðskáld-
inu Bill Holm á Hofsósi. 

„Mig vantaði á þeim tíma 
myrkra herbergi og mundi þá eftir 
sýningu sem ég hafði séð í Minn-
eapolis sem hét Frozen Image. 
Ég leitaði í bæklingnum sem ég 
hafði geymt eftir íslenska ljós-
myndara. Þar valdi ég þann sem 
mér fannst hafa tekið fallegustu 
myndirnar og hringdi í hann. Það 
var Guðmundur Ingólfsson sem 
í góðmennsku sinni leyfði mér 
að nota myrkraherbergið sitt og 
við höfum verið góðvinir síðan,“ 
segir Wayne sem hefur sótt land-
ið heim reglulega eftir þetta og 
hafa þeir Guðmundur unnið tals-
vert saman. 

Wayne tekur svarthvítar mynd-
ar af víðáttumiklu landslagi en á 
sýningunni verður sýnt brot af 
þeim myndum sem hann hefur 

tekið síðastliðin 35 ár. „Flestar 
eru teknar í Norður-Dakóta þar 
sem forfeður mínir námu land 
en síðan er um þriðjungur mynd-
anna tekinn á Íslandi,“ upplýsir 
Wayne sem hefur heillast af víð-
áttumiklu og fjölbreyttu lands-
lagi Íslands. „Það er ólýsanlegt,“ 

segir hann og bætir við að 
hann haldi mest upp á svæð-
ið í kringum Öskju en ann-
ars hefur hann tekið flestar 
myndir sínar á svæðum sem 
forfeður hans komu frá. 
 solveig@frettabladid.is

Mynd sem Wayne tók við Öskju árið 1995. „Þetta var í júlí en samt hafði komið 
snjóstormur. Þegar lægði lá snjóbreiða yfir öllu ofan á svörtu hrauninu og það var 
ótrúleg sýn.“ MYND/WAYNE GUDMUNDSON

Fjölbreytileg málefni er snerta störf 
og áhugamál Ögmundar Helgasonar, 
þjóðfræðings og cand. mag. í íslensk-
um fræðum, verða reifuð á málþingi 
til minningar um hann í Norræna 
húsinu í dag.

Ögmundur var íslenskukennari í 
Menntaskólanum við Tjörnina (síðar 
Sund) í áratug, stundaði fræðistörf 
við Kaupmannahöfn, varð starfsmað-
ur við Handritadeild Landsbókasafns 
1986 og síðar forstöðumaður þar. 
Einnig kenndi hann um árabil þjóð-
fræði við Háskóla Íslands. Eftir hann 
liggur fjöldi fræðigreina og stærri rit 
sem hann vann ýmist einn eða í sam-
starfi við aðra.

Þingið er haldið fyrir tilstuðlan vina 
og ættinga Ögmundar, en auk fyrir-
lestra verður kynnt væntanleg útgáfa 
bókar sem Ögmundur vann að, en 
þar er um að ræða þjóðsögur sem 
Guðmundur Sigurðsson, vinnumað-
ur frá Syðri-Gegnishólum í Flóa, safn-
aði á sinni tíð.

Þingið stendur frá klukkan 13 til 17 
og boðið verður upp á léttar veitingar. 
Fundarstjórar verða Ólafur Ögmund-
arson og Ragna Ólafsdóttir.  - jbá

Til heiðurs Ögmundi
ÞING TIL MINNINGAR UM FRÆÐIMANN-
INN ÖGMUND HELGASON VERÐUR 
HALDIÐ Í DAG.

Útsýni Vestur-Íslendings
Sjóndeildarhringurinn er ljósmyndaranum og Vestur-Íslendingnum Wayne Gudmundson hugleikinn. Hann opnar í dag ljósmyndasýningu í 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur en þar verður sýnt brot af þeim myndum sem hann hefur tekið síðustu 35 árin.

Wayne Guðmundson.

Kvikmyndasafn Íslands  sýnir myndina Ísland í lifandi myndum, eftir 
Loft Guðmundsson auk hluta myndarinnar Íslenzkur iðnaður, í Bæjar-
bíói dag klukkan 16. Loftur Guðmundsson var einn helsti frumkvöðull 
íslenskrar kvikmyndagerðar og kunnur ljósmyndari um sína daga.

Úr heimahögum í Norður-
Dakóta í Bandaríkjunum. 

Laugavegi 63 • s: 551 4422

HAUSTYFIRHAFNIR 
Í ÚRVALI

Skoðið yfirhafnir á laxdal.is

Opið 
mán - fös 10-18, 

laugardaga 10-16 Mörkinni 6 - Sími 588 5518

ÚTSALA
síðustu dagar.

ÚLPUR, KÁPUR, JAKKAR
20 - 70% afsl. og margt fleira.

friform.is

30%ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR

HEILSUDREKINN ¦ SKEIFAN 3J ¦ SÍMI: 553 8282 ¦ heilsudrekinn@heilsudrekinn.is ¦ www.heilsudrekinn.is  

(KUNG-FU)

Taijiquan fyrir byrjendur
mánudaga, miðvikudaga kl. 18:15
og laugardaga kl. 9:15

WUSHU

QI GONG

TEYGJUR

TAICHI

Changquan fyrir byrjendur
mánudaga og miðvikudaga kl. 19:15

NÝTT!
Sjálfsvarnarnámskeið 
fyrir konur

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Barnaföt, sparikjólar, risaeðlur 
og önnur leikföng verða til sölu 
á markaði í kjallaranum í versl-
uninni Kirsuberjatrénu í dag.

Listakonurnar í Kirsuberjatrénu 
munu selja ýmislegt forláta góss 
sem fundist hefur í komputiltekt, 
í kjallaranum í versluninni Kirsu-
berjatrénu, að Vesturgötu 4, í 
dag.

Á markaðinum verða gömul 
barnaföt seld, sparikjólar, risa-
eðlur og önnur leikföng, bækur, og 
aldrei að vita nema einhverjir list-
munir slæðist með að sögn Kirsu-
berjatréskvenna. „Þetta verður 
mjög spennandi, enda erum við  
allar miklir safnarar,“ segir ein 
þeirra, Sigríður Ásta Árnadóttir, 
sem hlakkar til að sjá hvað hinar 
mæta með.

Gengið er inn í kjallarann baka-
til en þar í portinu verða einhverj-
ir kompumunir einnig til sölu utan-
dyra ef veður leyfir. Markaðurinn 
hefst klukkan 12 og stendur til 
klukkan 17.  - jma

Listakonur taka til í 
kompunum sínum

Nokkrar af Kirsuberjatréskonum sem selja munu á morgun, frá vinstri: Lára Magnús-
dóttir, Margrét Guðnadótti, Arndís Jóhannsdóttir og Sigríður Ásta Árnadóttir. Með á 
myndinni er Úlfhildur Valgeirsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Spennandi hlutir, listmunir, barnaföt og 
sparikjólar verða til sölu á Vesturgötu 4 
á morgun.

Afmælisveisla og útgáfa á sögu 
Snarfara verður haldin hátíðleg 
við Snarfarahöfn í dag. Gamlir 
og nýir félagar eru hvattir til að 
mæta og gleðjast með afmælis-
barninu.

Snarfari – félag sportbátaeig-
enda í Reykjavík býður til veislu 
í félagsheimili sínu við Snarfara-
höfn í Naustavogi í tilefni af 35 ára 
afmæli félagsins.

Félagið, sem var stofnað í húsi 
Slysavarnafélagsins 18. septemb-

er 1975, hafði í upphafi 60 stofnfé-
laga, en nú, 35 árum síðar, eru 350 
manns í félaginu.

Í tilefni afmælisins kemur saga 
Snarfara út. Hallur Hallsson ritaði 
hana og verður Hafsteini Sveins-
syni, fyrsta formanni félagsins, 
afhent fyrsta eintakið að viðstödd-
um borgarstjóra og borgarfulltrú-
um.

Gamlir og nýir félagar eru 
hvattir til að mæta á staðinn og 
gleðjast með afmælisbarninu, en 
veisluhöldin hefjast klukkan 15 í 
félagsheimilinu þar sem veitingar 
verða í boði.  - jbá

Hátíðarhöld við 
Snarfarahöfn í dag

Snarfari býður gömlum og nýjum félögum til afmælisveislu í félagsheimili sínu við 
Snarfarahöfn að Naustavogi.

Tónlistarhópurinn Elektra Ensemble flytur þrjú tríó fyrir flautu, selló 

og píanó frá þremur öldum á Kjarvalsstöðum annað kvöld; 

Píanótríó í D-dúr Hob. XV:16 eftir J. Haydn, Tríó fyrir flautu, 

selló og píanó eftir B. Marti og Píanótríó nr. 1 í d-moll, op. 

49 eftir F. Mendelssohn sem flestir þekkja í flutningi fiðlu, 

sellós og píanós. Nánar á heimasíðu Elektra Ensemble.

www.elektraensemble.org

á glæsilegu sveitasetri í fallegu og afslöppuðu umhverfi.
Ráðstefnur og fundarhöld
Ef halda skal veislu, námskeið eða hópefli eru fáir staðir betur staðsettir en Grímsá sveitasetur 
og Veiðihúsið við Laxá í Kjós. Við tökum að okkur allar tegundir af veislum og uppákomum. 
Bæði húsin taka allt að 50 manns í gistingu sem leigjast með eða án þjónustu.

Pöntunarsímar: 618 0083 & 437 0083
www.grimsa.is

Í Veiðihúsinu við Laxá í Kjós 
er stór og vandaður veislusalur 
sem tekur allt að 100 manns í 
sæti og með gistingu fyrir allt að 
50 manns. 

Veiðihúsið í Kjós

Erum byrjaðir að taka niður
pantanir í villibráðarhlaðborðið

og jólahlaðborðið okkar

Veisluborð

Grímsá Veiðihús
Í veiðihúsinu við Grímsá er 
glæsilegur salur sem tekur allt að 
70 manns í sæti og gisting fyrir allt 
að 36 manns. Í húsinu er gufubað 
og heitur pottur svo hægt er að 
slaka vel á eftir góðan dag.

Verð aðeins 9.900 krónur með gistingu, dagskrá og fullu fæði.
Nánari upplýsingar á www.kfum.is - Bókanir í síma 588 8899

Mæðgur
6 - 99 ára

Hjartanlega velkomnar
 í mæðgnaflokk 

í Vindáshlíð 
1.-3. október 2010

Mæðgur 6 - 99 ára



Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent maí - júlí 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

67% 5%

27%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins 
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

95% 
lesenda
blaðanna
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Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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TOP-TOY A/S er móðurfyrirtæki leikfangaverslananna 
BR og TOYS"R"US (á Norðurlöndunum). Hjá fyrirtækinu 
starfa rúmlega 2.800 manns í fleiri en 250 verslunum. 
Árleg velta fyrirtækisins er yfir 340 milljónir evra.

Framundan er háannatími í Toy's R Us og því 
leitum við að jákvæðum einstaklingum sem geta 
lagt okkur lið við að þjónusta viðskiptavini okkar 
með bros á vör.                                                                  

Við leitum að sveigjanlegum einstaklingum,
bæði í fullt starf og hlutastarf, sem geta unnið 
hvort sem er í dagvinnu, á kvöldin eða um helgar. 
Starfið felur í þjónustu við viðskiptavini, áfyllingu
í verslun sem og önnur almenn verslunarstörf.
                                                              
Ef þú ert 18 ára eða eldri, orkumikill, jákvæður,
getur unnið sjálfstætt, sýnt frumkvæði og hefur
ríka þjónustulund þá viljum við heyra frá þér. 
      
Umsóknum skal skilað inn á afgreiðsluborð í 
verslun okkar á Smáratorgi.

STARFSFÓLK
ÓSKAST

Lagerstjóri óskast!
Við leitum af frískum, duglegum og reglusömum vélvirkja í 
starf lagerstjóra, með góða þekkingu og reynslu af 
Dieselvélum. Um er að ræða fullt starf á lager ásamt tilfall-
andi viðgerðarvinnu í stærri verkefnum. Starfið er krefjandi 
og þarf viðkomandi að temja sér sjálfstæð vinnubrögð.  
Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg.  Þekking og reynsla 
af birgðakerfum er æskileg - s.s TOK.  Starfsmaðurinn þarf 
að geta séð almennt um birgðahald fyrirtækisins og unnið 
í Microsoft Word og Outlook.  Góð íslensku og enskukunn-
átta er nauðsynleg. Umsóknir vinsamlegast berist á 
box@frett.is merktar „ Lagerstjóri – 1109“ fyrir 24. sept.

H
u
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sa
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r!

Primera Air is looking for a staff member to join our Crew Resources Department in be to joj
Kópavogur, Iceland. The Rostering Officer is responsible for creating work schedulesostering Officer is responsible forstering Officer is responsible fo
for our operating crew mw mw m

Your main tasksss
- Long term plannin eed and training.ninnin
- Issuing work s onthly roster for both pilotsk sck sc

and cabin ccrcr
- Ensuring ts are legal in accordance with ourg tg t

regulat ments and company policy.atoato
- Plann vacation.nnnn
- Gen plicable reports for efficiency enen

evevv

sonWe are looking rsonrso
similar workwho has previous simsim

environment within the airline indus yy
age.Knowing RM will be considered an a tagtag

- eewith good general education or colle reere
- with thorough skills of Excel and ot ll

knowledge of computers
d communication skills

ho is fluent in written and s

ROSTERING OFFICER

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is 26 September 
2010. Should you have additional questions, feel free to contact us. We look forward to receiving your application.

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

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

Viðgerðarmaður – Vélvirki óskast!
Við leitum að frískum, duglegum og reglusömum viðgerðar-
manni sem hefur góða þekkingu og áhuga á Dieselvélum. 
Um er að ræða fullt starf á vélaverkstæði í Reykjavík. Starfið 
er krefjandi, þar sem mikilvægt er að viðkomandi geti tamið 
sér sjálfstæð vinnubrögð en jafnframt unnið samviskusam-
lega í hóp. Tölvukunnátta er æskileg og viðkomandi þarf að 
geta lesið og talað ensku. Umsóknir vinsamlegast berist á 
box@frett.is merktar „Viðgerðarmaður/ Vélvirki – 1109“ 
fyrir 24. sept.

Umsóknarfrestur er til 29. sept. 2010.
Nánari upplýsingar gefur Björgvin í síma 
455 2000. Einnig má senda umsóknir á 
netfangið bjorgvin@nortek.is.

NORTEK ehf.

Eirhöfði 13-18  | 110 Reykjavík  |  Sími 455 2000

nortek@nortek.is  |  www.nortek.is

ENN VANTAR 
FLEIRI FRÁBÆRA 
STARFSMENN!
– ÁTT ÞÚ SAMLEIÐ MEÐ OKKUR?

Nortek ehf. var stofnað á Akureyri árið 1996 
og árið 1998 var opnuð skrifstofa í Reykjavík. 
Nortek hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki 
á sviði öryggis og tæknimála. Hjá fyrirtækinu 
starfa 35 vel menntaðir og þjálfaðir starfsmenn 
sem kappkosta að veita góða og skjóta þjónustu. 
Frá því síðla árs 2008 hefur verkefnum fjölgað 
mikið erlendis sérstaklega í Noregi og Svíþjóð.

Tæknimaður
Við leitum að rafeindavirkja 

eða rafvirkja með sveinspróf. 

Starfið felst í uppsetningu, 

forritun og þjónustu 

við viðskiptavini. 

 

Tækniteiknari
Tækniteiknari til aðstoðar við 

verkefni unnin í Autocad.

Færni í Autocad skilyrði.

Rafmagns-
tæknifræðingur
Við leitum að öflugum 

starfsmanni í verkefnastjórnun, 

hönnun, tilboðsgerð og sölu. 
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Náms- og starfsráðgjafi 
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfsráðgjafa fyrir 
þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á Suðurlandi. 

Starfssvið
• náms- og starfsráðgjöf
  skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
• önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, kennara   
 menntun eða sambærilegt nám
• góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• góð tölvukunnátta
• mikil samskiptahæfni
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun á Suðurlandi er staðsett á Austurvegi 56, 
800 Selfoss.  Ráðgjafi stofnunarinnar þjónustar atvinnuleiten-
dur í öllu umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi verkef-
num með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins.  
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnu-
narinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist til 
Hugrúnar B. Hafliðadóttur, starfsmannastjóra Vinnumálastofnunar 
á netfangið hugrun.haflidadottir@vmst.is fyrir 3. október 2010.

Nánari upplýsingar veita Auður Guðmundsdóttir, forstöðumaður 
Vinnumálastofnunar á Suðurlandi í síma 512 7780 og 
Hugrún B. Hafliðadóttir í síma 515 4800.

Óskar eftir duglegu fólki í eftirtalinn störf :

• Aðstoðarfólki í veitingarsal
• Þjónanemum
• Uppvask 

Hafið samband við Mána í síma 7729911 
eða mani@sjavarkjallarinn.is

• Matreiðslunemum

Hafið samband við Ragga Ómars í síma 8623441 
eða raggi@sjavarkjallarinn.is

Sjávarkjallarinn hefur verið eitt vinsælasta veitingarhús síðustu 
8 ára þar sem metnaður í þjónustu og mat er í fyrirrúmi.
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Áhættustýring MP banka
Hjá MP banka metum við frumkvæði, sjálfstæð 
vinnubrögð og metnað til að ná árangri í starfi 
og gerum ávallt þá kröfu að starfsmenn okkar 
sýni fagleg og vönduð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, 
starfsmannastjóri MP banka, hildur@mp.is.
Umsóknarfrestur er til og með 27. sept. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu MP banka, 
www.mp.is/starfsumsokn eða senda 
umsóknir á starf@mp.is.

Vegna aukinna umsvifa leitar MP banki eftir öflugum 
einstaklingi til starfa á sviði áhættustýringar. Um er 
að ræða alhliða starf innan áhættustýringar þar sem 
viðkomandi mun koma að öllum starfssviðum áhættu-
stýringar og starfa með flestum sviðum bankans.

Starfssvið
• Greining og mat á áhættuþáttum 
 í starfsemi bankans
• Þátttaka í þróun aðferða og kerfa innan
 áhættustýringar 
• Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og þekking
• Háskólapróf á framhaldsstigi í verkfræði, tölvunar-  
 fræði, viðskiptafræði eða öðru sambærilegu
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
• Reynsla af vinnu við áhættustýringu
• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð 
 greiningarhæfni
• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna 
 og gagna

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

6 mínútur í keilu

eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR

229
KRÓNUR

FÆRÐ ÞÚ:

eða

frábæra skemmtun í 

heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Krefjandi starf í spennandi
starfsumhverfi

Starfssvið
Starfið felst meðal annars í viðgerðum, viðhaldi og eftirliti á bílum, vélum og tækjum á verkstæði flugvallarins. 
Starfsmaður mun einnig vinna við snjóruðning, hálkuvarnir, viðbúnaðar- og neyðarþjónustu og sinna 
afleysingu húsvarðar. 

Menntun og/eða reynsla
Menntun og reynsla í bifvélavirkjun. Umsækjandi þarf haldgóða reynslu í viðgerðum bíla, véla og stærri tækja.  
Meirapróf er skilyrði. Réttindi á þungavinnuvélar er æskilegt. 

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, hefur frumkvæði í starfi,  lipra og þægilega 
framkomu og getu til að vinna undir álagi.

Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 

Umsóknir
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Hermannsson umdæmisstjóri í síma 422 4000.

Umsóknarfrestur er til 30.september og umsóknum skulu fylgja afrit af skírteinum og öðru því er máli skiptir.

Umsóknareyðublöð má finna á heimsíðu Isavia ohf. www.isavia.is 

Isavia ohf. óskar að ráða tímabundið til 30. september 2011 Isavia ohf. óskar að ráða tímabundið til 30. september 2011
bifvélavirkja/vélvirkja vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða, bifvélavirkja/vélvirkja vanan viðgerðum og viðhaldi bifreiða,

véla og tækja til starfa á Akureyrarflugvelli.véla og tækja til starfa á Akureyrarflugvelli.

Hjá Isavia ohf. starfa um 550 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá 
um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita flugleiðsögðuþjónustu fyrir 
innanlands og millilandaflug auk yfirflugþjónustu yfir Norður-Atlantshafið. 
Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Forritari
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara andlHáskóli Í
fyrir „UGLU“, innri vef Háskólans. Í boði erGLU“UGfyrir „U
áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæðiertgavhugá
og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.g sko

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með 
reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli. 
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði 
eða sambærileg menntun er kostur. Hæfileikar
í mannlegum samskiptum, hópstarfi og
sjálfstæði í vinnubrögðum eru nauðsynlegir
eiginleikar. Góð íslensku- og enskukunnátta
er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 4. október nk.

Sjá nánar: www.starfatorg.is ogs
www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Stefán 
Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar, 
í síma 525 4221 eða með tölvupósti, 
ragnarst@hi.is.

af jafnréttisáætlun Háskólans.

Óskað er eftir aðstoð á tannlæknastofu 
á Reykjavíkursvæðinu  í  75% starf.  

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn  
á jaxlar@simnet.is 

Platon er Gull samstarfsaðili Microsoft á sviði BI og hefur 
m.a. verið valin „BI Partner of the year“ í Danmörku 2009 og í 
Noregi 2010.  Sjá nánar www.platon.is

Platon óskar eftir að ráða til sín sérfræðinga á 
sviði viðskiptagreindar.  Platon er stærsta óháða 
ráðgjafafyrirtækið á sviði upplýsingastýringar á 

skrifstofum.  Helstu viðskiptavinir Platon eru af ýmsum 
toga svo sem stærstu fyrirtæki á Norðurlöndum og 
stór fyrirtæki á heimsvísu.

 Platon leggur mikið upp úr að ráðgjafar sínir séu þeir 
allra bestu í faginu og t.a.m. hefur fyrirtækið fengið 
ýmis verðlaun og viðurkenningar á sínu sviði því til 
sönnunar.  Hjá Platon ríkir skemmtilegur andi og mikil 
samvinna.  Þekkingarmiðlun er einn af lykilþáttum í 

Að þessu sinni leitar Platon á Íslandi að ráðgjöfum 
með þekkingu á Microsoft BI.  Mikill kostur ef 
viðkomandi getur tekið þátt í verkefnum erlendis. 

Það sem við erum helst að leita eftir er:
Aðili sem getur bæði unnið sjálfstætt og í hópi

vinnubrögð
Almenn þekking á viðskiptagreind
Mjög góð þekking á viðskiptagreindartólum 
frá Microsoft
Þekking á SQL Server 

Ráðgjöf varðandi stefnumótun á sviði 
viðskiptagreindar
Ráðgjöf á sviði högunar
Þarfagreining, hönnun og innleiðing verkefna 
með MS BI tólum
Þátttaka í þekkingarmiðlun
Verkefnisstjórnun

PLATON LEITAR AÐ RÁÐGJAFA

Upplýsingastýring ehf. er dótturfélag Platon á Íslandi

Verkstjóri þjónustunotenda 
óskast til starfa í Örva

Laust er starf verkstjóra þjónustunotenda hjá Örva 
– starfsþjálfun. 
Um er að ræða fullt starf með vinnutíma frá kl. 08 - 16.
Starf verkstjóra þjónustunotenda felst annars vegar í að 
styðja einstaklinga með skerta vinnugetu í starfsprófun 
og starfsþjálfun og hins vegar í verkstjórn, daglegri um-
sjón með framleiðslu og samskiptum við viðskiptavini 
Örva. Starfsemi Örva er liður í þjónustu við fólk með 
fötlun sem búsett er á  Reykjanesi. 
Sjá allar upplýsingar á vef svæðisskrifstofu málefna 
fatlaðra á Reykjanesi http://www.smfr.is/

Hæfniskröfur
• Áhugi á málefnum fatlaðra.
• Þjónustulund og jákvæðni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi.
• Áhugi og/eða þekking á vélum og tækni æskileg.

Í boði er
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Stuðningur í starfi.
• Mjög fjölbreytt verkefni.

Nánari upplýsingar um starfsemi Örva er hægt að nálgast 
http://orvi.hlutverk.is/ 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningum SFR. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður Örva og 
starfsráðgjafar í síma 554 3277. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um sbr. jafnréttisáætlun SMFR.
Umsóknarfrestur er til 2. október nk.
Nýr verkstjóri þarf að geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknum um starfið ásamt upplýsingum um fyrri störf og 
menntun skal skila til Örva, Kársnesbraut 110, 200 Kópavogur. 
Umsóknir má einnig senda með tölvupósti á orvi@smfr.is
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Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

118 ja.is Símaskráin

Ert þú Jákvæð keppnismanneskja?
Starf eitt
Starfið sem um ræðir er viðskiptastjórnun stærri fyrirtækja og sala auglýsinga 
og skráninga í miðla Já.

Starfið felst í að selja auglýsingar, tilboðsgerð, gerð samninga og eftirfylgni við núverandi 
viðskiptavini ásamt að selja nýjum. Miðla upplýsingum um árangur til auglýsenda, ráðleggja 
tilvonandi auglýsendum með tilætlaðan árangur í huga.

Mjög gott ef viðkomandi hefur reynslu í sölu og þá við stærri fyrirtæki.
Þarf að vinna töluvert sjálfstætt og hafa vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Þarf að hafa góða tölvukunnáttu og kunna skil á Word, Ecxel og Power point.
Gott ef viðkomandi getur byrjað um mánaðamótin okt/nóv.
Starfið er til eins árs með möguleika á framhaldi.

Starf tvö
Sala auglýsinga í prentuðu Símaskrána; tímabundið starf í 5 mánuði.

Starfið felst í að selja auglýsingar, tilboðsgerð, gerð samninga og 
eftirfylgni við núverandi viðskiptavini ásamt að selja nýjum. Miðla 
upplýsingum um árangur til auglýsenda, ráðleggja tilvonandi auglýs-
endum með tilætlaðan árangur í huga.

Mjög gott ef viðkomandi hefur reynslu í sölu og þá við stærri fyrirtæki.
Þarf að vinna töluvert sjálfstætt og hafa vönduð og skipulögð vinnubrögð.
Þarf að hafa góða tölvukunnáttu og kunna skil á Word, Ecxel og Power point.
Gott ef viðkomandi getur byrjað sem fyrst.

Ef þú telur þig vera þann eða þá sem hentar í starfið sendu þá umsókn með mynd á netfangið: ragnam@skipti.is. 
Meiri upplýsingar um starfið veitir: Dagný Steinunn Laxdal, sölustjóri, netfang: dagny@ja.is, vinnusími: 522 3271

Umsóknarfrestur er til 22. september 2010.  

Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélögum til að bætast í hóp af hressum einstaklingum sem eru einmitt jákvæðar keppnismanneskjur líka.

»

»

»

»
»
»

»
»

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐS- OG VEFMÁLUM
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum 
sérfræðingi til starfa við markaðs- og vefmál 
á sölu- og markaðssviði.  

STARFSSVIÐ: 
■ Umsjón með markaðsmálum á netinu
■ Kaup á herferðum á leitarvélum (PPC)
■ Herferðir með vefborðum
■ Leitarvélabestun
■ Fréttadreifing á netinu
■ Mælingar og miðlun upplýsinga um auglýsingaherferðir 
 og vefi Icelandair
■ Samskipti við erlend sölusvæði Icelandair

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni sem hefur áhuga á krefjandi og spennandi starfi í alþjóðlegu umhverfi. Icelandair 
er í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu. Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka þátt í 
uppbyggingu okkar á komandi árum.

HÆFNISKRÖFUR: 
■ Háskólamenntun í tölvunar- og/eða markaðsfræðum 
■ Góð tæknileg þekking á vefmálum 
■ Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að vinna 
 sjálfstætt
■ Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg

Hér er um að ræða spennandi og krefjandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að 
ná góðum árangri í starfi, framúrskarandi hæfni í 
samskiptum og hópvinnu er nauðsynleg.
Starfið krefst ferðalaga erlendis á vegum fyrirtækisins.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 26. september.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, 
stina@icelandair.is
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Áfengis- og vímuefnaráðgjafi
Óskað er eftir áfengis-og 

vímuefnaráðgjafa í fullt starf.

Hæfniskröfur
Viðleitum að starfsmanni með:

• Reynslu á sviði áfengis- og vímuefnaráðgjafar

• Frumkvæði og metnað í starfi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Viðkomandi þarf að vera reiðubúin/inn til að taka 
þátt í teymisvinnu og þróunarstarfi. Í boði er 
áhugavert og spennandi starf í góðu vinnuum-
hverfi. EKRON er einstaklingsmiðuð endurhæfing 
fyrir óvirka áfengis- og vímuefnaneytendur
Umsóknir skulu berast fyrir 27 september n.k.
á netfangið svennik@ekron.is.
eða á EKRON ,Grenásvegi 16a,108 Reykjavík.

Vefdeild 365 miðla leitar að liðsstyrk
Vefdeild 365 ber ábyrgð á þróun og rekstri nokkurra af vinsælustu vefsvæðum landsins.
Við erum lítill en öflugur hópur með brennandi áhuga á vefmálum og lausnum þeim tengdum. Meðal verkefna eru þróun á vísir.is og 
stöð2.is auk annarra vefja sem tengjast fyrirtækinu á einn eða annan hátt, vinna við innri kerfi fyrirtækisins sem eru áskriftar- og
 upplýsingakerfi, upptökukerfi, streaming-kerfi til beinna útsendinga á Netinu o.fl.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 
• Háskólamenntun í tölvunarfræði/verkfræði. 
• Minnst þriggja ára reynsla af forritun og gerð vefhugbúnaðar.
• Reynsla af HTML, XML, XSLT, CSS og Javascript til að gerðar notendaviðmóts í veflægu umhverfi.
• Reynsla af .Net og C#, Java, Python og Django, Ruby on Rails eða öðru forritunarumhverfi. 
• Reynslu af notkun SQL-gagnagrunna.

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla - www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er 26. september.

Frekari upplýsingar veitir Kjartan Sverrisson deildarstjóri vefmiðlunar kjartans@365.is.

CU2 auglýsir eftir birgðarstjóra
Við erum að leita að áhugasömum einstaklingi 
sem hefur drifkraft og frumkvæði, er ábyrgur og 
skipulagður og hefur ríka þjónustulund og sam-
skiptahæfileika.

Í starfinu felst meðal annars 
• Almenn lagerstörf
• Tiltekt pantana
• Vörudreifing
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af birgðarstörfum
• Almenn tölvukunnátta
• Góð skipulagshæfni
• Afburðarsamskiptahæfni
• Þjónustulund og vilji til að leysa úr vandamálum 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsóknir á netfangið magga@cu2.is 
fyrir 30. September 2010.

Bakari óskast
Sauðárkróksbakarí óskar eftir bakara í fullt starf.

Okkur vantar að fá góðan bakara eða nema.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 

 og hafa áhuga og metnað.

Upplýsingar veitir Róbert Óttarsson í síma 6960700 
eða með tölvupósti saudarkroksbakari@gmail.com

Þjónustufulltrúi

Hæfniskröfur:

Umsóknir óskast sendar um vodafone.is fyrir 26. september næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir Sonja M. Scott starfsmannastjóri, sonjas@vodafone.is.

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

Samkaup Strax Búðardal leitar að öflugum verslunarstjóra.
VERSLUNARSTJÓRI

HÆFNISKRÖFUR
Umskækjendur skulu hafa marktæka reynslu 
af stjórnun og starfsmannahaldi hjá verslunar- og 
þjónustufyrirtækjum. Áhersla er lögð á styrkleika 
í mannlegum samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð, 
skipulagshæfni, reglusemi og árverkni í hvívetna.

Húsnæði í boði á staðnum.

STARFSSVIÐ: 

ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar 

annast samskipti við viðskiptavini 

hefur umsjón með ráðningum starfsmanna og almennri 
starfsmannastjórnun í verslun

ber ábyrgð á birgðahaldi í verslun

önnur tilfallandi störf

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sendist á umsokn@samkaup.is. 
Allar nánari upplýsingar veitir Falur J. Harðarson, 
starfsmannastjóri í síma 421 5400.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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Rennismiður óskast til starfa.
Hamar ehf Vélaverkstæði.

Hamar ehf, er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki, með að-
setur í Kópavogi, Grundartanga,  Akureyri, Eskifirði og Þórs-
höfn. Við erum með vel útbúin vélaverkstæði með góðri 
vinnaðstöðu. Eitt af Okkar fremstu markmiðum eru að hafa 
góðan anda á vinnustaðunum, skila góðu verki og þjónustu. 

Við leitum eftir rennismið á renniverkstæði okkar í Kópavogi 
þar sem vinnsla fyrir önnur verkstæði fer fram. Verkstæðið 
er vel tækjum búið með CNC vélum, verkefnin eru mjög 
fjöbreytt og krefjandi. Samkeppnishæf laun í boði.

Menntun og Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rennismíði eða sambærileg menntun.
• Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki.
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar.
•  Frumkvæði, dugnaður og áhugi á að takast á við 

fjölbreyt starf og krefjandi verkefni.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Sigurður K. Lárusson Siggil@
hamar.is 6603613 eða Kári Pálsson kari@hamar.is 
6603600

Hilton Barþjónn 
Hilton Reykjavík Nordica óskar eftir barþjóni í fullt starf. 

Unnið er á 12 tíma vöktum 2-2-3.
Aðeins áhugafólk um mat og vín koma til greina. 

Meðmæli sakarvottorð og góð íslenskukunnátta skilyrði. 
Starfið er laust strax. 

Upplýsingar um starfið veitir Páll Hjálmarsson veitingarstjóri. 
pallh@icehotels.is

sími: 511 1144

Íslensk Ameríska hf.  • Tunguhálsi 11  110  Reykjavík 
sími:  522 2700 •  www.isam.is

KYNNINGAR- OG FRÆÐSLUFULLTRÚI
ERTU OPIN/N, JÁKVÆÐ/UR, ÓFEIMIN/N OG 

HEFUR GAMAN AF MANNLEGUM SAMSKIPTUM?

Við leitum að kynningar- og fræðslufulltrúa til að sjá um 
sölu og ráðgjöf til neytenda í verslunum. Kynningar- og 

fræðslufulltrúi þarf að geta tileinkað sér fróðleik um 
vörurnar og miðlað þeirri þekkingu áfram.

Starfið er 50% og tímabundið til að byrja með. Vinnutími 
er breytilegur og innifelur helgarvinnu. Enskukunnátta er 

nauðsynleg og reynsla af kynningum í verslunum er 
kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.                 

Íslensk Ameríska (ÍsAm)  er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og fram-
leiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin 
Mylluna, Ora, Frón og Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð 

fyrir  heimsþekkt vörumerki eins og Marlboro, Pampers, Ariel, Always, 
Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, Campbells, Finn crisp, 

Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl.  Hjá Íslensk Ameríska 
starfa nú um 350 manns. Stefna ÍsAm er að ráða fólk með rétta blöndu af 

hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri. 

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmanna-
stjóri í síma 522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið 
helga@isam.is eða bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 

110 Reykjavík merkt starfsmannastjóra í síðasta lagi 
26. september 2010.

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

Jákvæð og 
sveigjanleg 
heimaþjónusta

Sjúkraliði
Sinnum heimaþjónusta óskar eftir að ráða sjúkraliða 
vanan heimaþjónustu til starfa í Vesturbæ 
Reykjavíkur og á miðbæjarsvæðinu. 

Félagsliði
Einnig óskum við eftir félagsliðum eða reyndu 
ófaglærðu starfsfólki með reynslu af umönnun og 
aðhlynningu.

Starfið fer að miklu leyti fram á daginn en þó einnig 
stundum á kvöldin og um helgar. Starfsmenn þurfa 
að hafa bíl til umráða.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið eru á 
vefsíðunni www.sinnum.is eða í síma 770 2221. 
Í gegnum síðuna er tekið á móti fyrirspurnum og 
starfsumsóknum á sérstöku eyðublaði sem þar er.

sinnu m
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Icelandic 
Meteorological Office

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með sameiningu 
eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar starfa rúmlega 250 
manns víðsvegar um landið. Auk þess að taka yfir verkefni eldri 
stofnana hefur Veðurstofa Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun 
og rannsóknum en forverar hennar, m.a. tengdum náttúruvá, 
loftslags- og vatnafarsrannsóknum.

Starfsmaður í eftirliti 
og upplýsingagjöf
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann við eftirlit 
og upplýsingagjöf í vaktavinnu á Eftirlits- og spásvið.

Hlutverk starfsmanns er m.a. að gera veðurathuganir og sinna 
almennri vöktun á veðri ásamt því að annast fjarskipti til og frá 
Veðurstofunni.  Hann sinnir einnig eftirliti með tölvu- og 
fjarskipta  kerfum.  Auk þess miðlar  hann almennum upplýsingum 
til þjónustuþega.

Á Eftirlits- og spásviði starfa um 35 manns, þar af sinna 25 vöktun 
á veðri.

Hæfniskröfur
Stúdentspróf eða 
sambærilegt nám s.s í 
upplýsingatækni
Mjög góð tölvufærni
Hæfni til að miðla 
upplýsingum

Færni í mannlegum 
samskiptum
Greiningarhæfni og gott vald 
á úrvinnslu talna og gagna
Geta til að vinna undir álagi
Gott vald á íslensku og ensku

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Theodór Freyr Hervarsson Borgar ÆvarAxelsson
framkvæmdastjóri mannauðsstjóri
Eftirlits- og spásviðs Veðustofu Íslands
teddi@vedur.is borgar@vedur.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2010

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík 
eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is, merkt „Eftirlit og 
upplýsingagjöf“.

www.vedur.is 522 60 00

Fasteignasala Mosfellsbæjar auglýsir eftir lög-
giltum fasteignasala til starfa sem fyrst.

Við erum lítil fasteignasala með stórt hjarta í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Við bjóðum upp á góð vinnuaðstöðu 
með skemmtilegu fólki.  

Erum að leita að heiðarlegri og ábyrgri manneskju 
sem hefur reynslu af skjalagerð við fasteignasölu. 

Starfið felst helst í allri skjalagerð og frágangi samn-
ing.  Um er ræða ca. 50-80% starfshlutfall.

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á tölvupósti til 
Einars Páls Kjærnested á einar@fastmos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  
•  270 MOSFELLSBÆ 

 •  SÍMI: 586 8080 
 •  FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

Fræðslufulltrúi
Seltjarnarnesbær óskar eftir að ráða drífandi og 

metnaðarfullan einstakling í starf fræðslufulltrúa.  
Fræðslufulltrúi er yfirmaður fræðslumála í sveitarfélaginu. 
Hann hefur umsjón með þróunar- og stefnumótunarvinnu, 
sér um samræmingu milli skóla á sama skólastigi og á 
milli skólastiga þannig að skólastigin myndi samræmda 
heild. Fræðslufulltrúi er í forsvari fyrir skólamál sveit-
arfélagsins og sér um samskipti við stofnanir bæði innan 
sveitarfélagsins og utan, sem og aðra opinbera aðila. Í 
samstarfi við skólanefnd og skólastjóra annast fræðslufull-
trúinn úthlutun kennslumagns til hvers skóla sem tekur 
mið af samþykktri fjárhagsáætlun hverju sinni og hefur 
eftirlit með að framkvæmd náms í skólum sveitarfélagsins 
sé í samræmi við stefnu þess hverju sinni. Fræðslufull-
trúi útbýr verk- og framkvæmdaáætlanir í samræmi við 
samþykkta stefnumótun sem hafðar eru til grundvallar 
við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar og þriggja ára 
áætlunar. Sinnir virku kostnaðareftirliti ásamtfjármálastjóra. 
Hefur umsjón með framkvæmd stefnumörkunar í þeim 
málum er heyra undir hans málaflokka og eftirlit með 
framkvæmd samninga, laga og reglugerða um fræðslumál. 
Fræðslufulltrúi hefur umsjón með leyfisveitingum vegna 
daggæslu í heimahúsum og  eftirlit með biðlistum vegna 
barna sem bíða eftir daggæslu sem og umsjón með gæslu-
völlum sveitarfélagsins. Sinna forvarnarstarfi í samvinnu 
við aðrar stofnanir bæjarins.  Yfirumsjón með og ábyrgð á 
vinnu fyrir nefndir er heyra undir fræðsluþjónustu. Fræðslu-
fulltrúi annast jafnframt önnur verkefni sem honum kunna 
að vera falin. Næsti yfirmaður er bæjarstjóri.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði rekstrar eða skólamála
• Þekking og reynsla af áætlunargerð, úrvinnslu og fram 
 setningu tölulegra upplýsinga
• Reynsla af gerð og framkvæmd rekstrar- og fjárhags- 
 áætlana
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska) og hæfni  
 til að setja fram mál í ræðu og riti
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga og opinberri stjórn 
 sýslu ásamt þekkingu á lögum og reglum um fræðslu- 
 mál sveitarfélaga er æskileg
• Reynsla og þekking á sviði skólamála
• Reynsla af stefnumótun og samþættingarstarfi sem og  
 af verkefnastjórnun
• Reynsla og þekking á málefnum sveitarfélaga 
• Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á einfaldan  
 hátt í töluðu og rituðu máli
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Lögð er áhersla á frumkvæði, skipulagshæfileika, sjálf 
 stæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum

Fræðslufulltrúi er hluti af stjórnendateymi Seltjarnarnes-
bæjar sem m.a. ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem 
standa yfir og framundan eru. Æskilegt er að viðkomandi 
hefji störf sem fyrst. 
Um launakjör fer eftir ákvörðun fjárhags- og launanefndar 
um stjórnendakjör Seltjarnarnesbæjar. 

Upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir, 
bæjarstjóri, í síma 5959 100, netfang asgerdur@seltjarnarnes.is 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um starfið. Umsóknir skulu hafa 
borist bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, 170 
Seltjarnarnesi eigi síðar en föstudaginn 29. september 2010. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Við leitum að duglegu, skapgóðu og þjónustu-
lunduðu fólki í afgreiðslu og barnagæslu:

Um vaktavinnu er að ræða
− bæði fullt starf og hlutastarf

Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir sendist á netfangið anna@jsb.is 
Nánari upplýsingar í síma 581 3730

Viltu vinna
á hressum og líflegum stað

með konum?

Waldorfkennarar 
óskast

Waldorfskólinn Sólstafir óskar að ráða kennara í 
hlutastöður á mið- og efra stigi.

Kennslugreinar: stærðfræði, danska og handverk.

Waldorfleikskólinn Sólstafir óskar einnig að ráða 
leikskólakennara eða annað uppeldismenntað 

starfsfólk.

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis og kennslufræði

Rudolfs Steiner þar sem sköpunarkraftur 
einstaklingsins og heilbrigt félagslegt 

umhverfi eru sett í forgrunn.

Nánari upplýsingar veittar í síma : 6998804
milli kl. 11 og 12 eða hjá solskoli@ismennt.is.

sími: 511 1144

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



Yfirburðir Fréttablaðsins algjörir!
Fréttablaðið er með 201% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í maí til júlí 2010.

Nýjasta könnun Capacent Gallup staðfestir 

hinn gríðarlega mun sem er á lestri 

Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.

Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum 

góða árangri og bendum auglýsendum á að 

notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja 

auglýsingamiðil.

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

74,9%

24,9%
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GOTT VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL LEIGU
Gott verslunarhúsnæði til leigu að Laugavegi 44.  
Ca. 80 m2. Stórir sýningargluggar. Bjart og fallegt hús-
næði.  Áhugasamir vinsamlegast sendi póst á 
box@frett.is merkt „Verslunarhúsnæði -1811“

Boðið er upp á skoðunarferð fyrir 
þátttakendur mánudaginn 20. 
september kl. 13.  Þeir sem vilja 
nýta sér tækifærið skrái sig hjá 
Hauki Má Haukssyni á netfangið 
haukur@pipar.is fyrir kl. 10 á 
mánudagsmorgun.

Efnt er til samkeppninnar í 
samstarfi við Hönnunarmiðstöð 
Íslands. Samkeppnin er opin 
hönnuðum og arkitektum.
Kynningarfundur hefur farið fram, 
en hægt er að nálgast gögn vegna 
samkeppninngar á vef Hörpu 
www.harpa.is og vef 
Hönnunarmiðstöðvar Íslands  
www.honnunarmidstod.is

Skoðunarferð vegna 
samkeppni um 
hönnun húsgagna 
í almenningsrými 
tónlistar- og 
ráðstefnuhússins Hörpu

HÖNNUÐIR OG ARKITEKTAR:
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www.frikirkjan.is

Fríkirkjan í Reykjavík býður upp á 
12 spora starf í vetur. 

Tækifæri til að taka til í vistaverum hugans 
og uppskera aukin lífsgæði bæði félagslega 

og tilfinningalega.

Kynningarfundur verður haldinn í kirkjunni 
21. september nk. kl. 20:00 - 22:00.

Fundirnir verða á þriðjudagskvöldum í vetur.
Nánari uppl.  www.viniribata.is og www.frikirkjan.is

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

 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 hæfra umsækjenda
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 starfsmanna-
mála 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 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. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

 

Mango bar/grill á Spáni til sölu
Til sölu rekstur á Mango bar/grill á Cabo Roig strands-
væðinu rétt við Torrevieja á Spáni. Staðurinn liggur í 
alfararleið 5 mín frá strönd og áberandi staðsetning.

- Öll leyfi til staðar
- Einfaldur og vinsæll matseðill
- Húsnæði á 2. hæðum en samtals grunnflötur um 200 fm
- Um 70 fm suðurverönd fyrir framan staðinn
- 10 fm veitingaskúr fyrir “take away” á lóðinni.
- 3ja svefnherb. íbúð baka til fylgir rekstrinum.

Staðurinn er vinsæll bæði á meðal Íslendinga og útlend-
inga á svæðinu vegna lifandi tónlistar á kvöldin og góðan 
matseðil. Mjög áhugaverður kostur fyrir duglega einstaklinga 
eða samhenta fjölskyldu sem vill breyta til í lífinu og fara í 
eigin rekstur á Spáni. Verð aðeins 65.000 evrur og öll skipti 
skoðuð upp í hluta kaupverðs. Frekari upplýsingar veittar í 
gegnum Costablanca.is á Spáni eða info@costablanca.is

- Leggur Spán að fótum þér - 

Norðurbyggð 14
Til sölu mjög gott  fjögurra herbergja einbýlishús á einni 
hæð, ásamt bílskúr. Frábær staðsetning.  Stutt í sundlaug, 
miðbæ, grunn- og framhaldsskóla o.fl.  

Eignin er samtals 161,4 fm. að stærð og er í mjög góðu 
ásigkomulagi. 
Ath. möguleg skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu. 

Allar frekar upplýsingar og myndir má finna á heimasíðu 
fasteignasölunnar. 

EINBÝLISHÚS Á FRÁBÆRUM 
STAÐ Á AKUREYRI



Hverfisgata 47
220 Hafnarfjörður
Falleg mikið endurn. efri sérhæð

Stærð: 79,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 14.100.000

Verð: 16.500.000
Efri hæð sérinngangur. Forstofa með flísum. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, ágætis borðkrókur,
innaf eldhúsi er búr. Gott þvottahús/geymsla, flísalagt gólf, útgengt er úr þvottahúsi. Stofa og borðstofa
með pl-parket á gólfi. Baðherbergi með skáp, baðkar með sturtu, dúkur á gólfi og veggjum.
Hjónaherbergi með dúk á gólfi og skápum Barnaherbergi, dúkur á gólfi, skápur. Sér bílastæði. Árið
2008 var húsið mikið endurnýjað að utan,nýjar útidyrahurðir. Benni Ólafs 661-7788 Árni Þór 773-6262

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Árni Þór Jónsson
Sölufulltrúi

arni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sun. frá kl 17.00 til 17.30

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

6617788

773 6262

Með lykilinn
að þínu heimili

Kirkjuteigur 18
105 Reykjavík
4ra herbergja á frábærum stað

Stærð: 78,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 14.650.000

Verð: 18.900.000
Björt og góð 4ra herbergja íbúð á þessum frábæra stað í Teigunum. Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi,
stofu, baðherbergi, eldhús og sameiginlegt þvottahús sem er eingöngu nýtt af íbúðum kjallarans í dag
og þurrkherbergi.Búið er að setja dren, skólp var myndað fyrir nokkrum árum, þaki var lyft og
endurnýjað fyrir nokkrum árum ásamt gluggum í íbúðinni. Þakrennur og þakkantur var lagað í ár ásamt
stétt fyrir utan. Ný rafmagnstafla er í eigninni.Allir núverandi húseigendur eru með heimilisdýr.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnud 17.30-18.00

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

0

699 7372

Lækjargata 32
220 Hafnarfjörður
Fæst gegn yfirt lána og sölukostn.

Stærð: 152,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 32.890.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.500.000
Sérlega falleg 117,7 fm 4ra herb íbúð á 2. hæð í nýlegri lyftublokk ásamt góðum 27,7 fm bílskúr og 7
fm geymslu. Herbergin eru öll í góðri stærð, eldhúsið er með góðri innréttingu og eyja aðskilur stofuna
sem er með útgengi á 11 fm svalir. Þvottahús er innaf forstofu og á baðherberginu er sturtuklefi og
baðkar. Íbúðin er í mjög góðu ástandi sem og húsið sjálft. Úr stofu er útsýni yfir Lækinn.
Kíkið við á sunnudaginn. Venni tekur á móti ykkur.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19.9. frá kl 15.30-16.00

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

0

699 7372

Fagrakinn 17
220 Hafnarfjörður
***NÁNAST HREIN YFIRTAKA***

Stærð: 88,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 14.900.000

Verð: 17.400.000
Góð 3ja herb. íbúð á miðhæð, Sameiginlegur inngangur með risíbúð. Sameign með flísum á gólfi.
Gangur/hol með fatahengi. Eldhús með ljósri innréttingu og flísum á gólfi. Björt stofa með parketi.
Baðherbergi með lítilli innréttingu, baðkari, flísum á gólfi. Tvö rúmgóð svefnherbergi með spónar parket
og p.parketi,gengið út á svalir úr hjónaherbergi. Sér þvottahús/geymsla á jarðhæð gengið niður frá
eldhúsi, einnig með sérinngangur frá hæðinni sem er 12,2 fm. Benni Ólafs 661-7788 og Árni Þór
773-6262

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Árni Þór Jónsson
Sölufulltrúi

arni@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. frá kl 18.00 til 18.30

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

6617788

773 6262

Vatnsendahlíð 16 Skorradal
311 Borgarnes
Sumarhús á glæsilegum útsýnistað..

Stærð: 46,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 10.800.000

Verð: 11.500.000
Komið er inn í forstofu, parket á gólfi. Þrjú ágætis svefnherbergi með parket á gólfi. Baðherbergið er
með sturtu, parket á gólfi. Ágætis eldhúskrókur, parket á gólfi. Björt og góð stofa, parket á gólfi. Útgengt
frá stofu á stóra timburverönd. Bústaðurinn er allur panelklæddur að innan, hitaður upp með
rafmagnsofnum. Virkilega skemmtilegt sumar hús á frábærum útsýnistað yfir Skorradalinn. Bústaðurinn
stendur á leigulóð, nýr leigus. Ath. hitatúpa, heiti pottur er ónýtt. Benedikt sýnir S: 661-7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl 15,00-16,00

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

5107915

Hamravík 38
112 Reykjavík
Mjög falleg 3ja herb íbúð á 3. hæð

Stærð: 94,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.450.000

Verð: 22.900.000
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð (þriðju) í nýlegu fjölbýli í Grafarvoginum.
Íbúðin telur tvö mjög rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með sturtubaðkari og góðri innréttingu,
þvottahús, fallegt eldhús með góðri innréttingu og rúmgóða stofu með útgengi á rúmlega 16 fm svalir. Í
sameign er sér geymsla ásamt sameiginlegri hjóla- og vagnageymslu. Sameignin er mjög snyrtileg og
falleg.
Kíkið við milli 18.30 og 19.00. Venni tekur á móti ykkur.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 18.30-19.00

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

0

699 7372

Leifsgata 8
101 Reykjavík
Falleg og björt 3ja herb

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1934

Brunabótamat: 15.720.000

Verð: 24.900.000
Ca 22,3 mill á 4,15% frá Arion áhvílandi.
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 3ju hæð á þessum frábæra stað. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, stofu, borðstofu, baðherbergi og eldhús. Íbúðinni fylgir 3,9 fm geymsla í risinu ásamt sér
bílastæði fyrir utan.
Þetta er sérlega vel staðsett eign í gögnufæri við miðbæinn.
Kíkið við á sunnudaginn, Venni tekur á móti ykkur.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnud. kl 16.30-17.00

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

0

699 7372

Kríuás 19
220 Hafnarfjörður
Glæsileg útsýnisíbúð í Áslandinu

Stærð: 110,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 25.000.000

Verð: 26.900.000
Remax-Senter og Þóra kynna glæsilega 4ja herbergja íbúð í Áslandinu í Hafnarfirði.
Íbúðin er endaíbúð á efstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi frá 2002. Útsýni úr íbúðinni er einstakt, yfir
Reykjanes, Snæfellsjökul, Faxaflóa og höfuðborgarsvæðið úr stofu og eldhúsi. Íbúðin er afar glæsilega
innréttuð með sérsmíðuðum Maghony innréttingum, skápum og hurðum. Öll gólfefni eru sérvalin og
lýsing er hönnuð af GH ljósum.
Upplýsingar gefur Þóra í síma. 777-2882

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00-17.30

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

899 6753

7772882



BÍLAR &
FARATÆKI

ATH öll skipti!
CHRYSLER GRAND VOYAGER. Árgerð 
2005, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 5 
gírar. Ath minni vél eyðir minna áhvíl-
andi lán 1150 þús. Verð 2.290.000. 
Mjög Fallegur Bíll. Skoðar öll skipti. 
Bílabankinn S. 588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Toyota Rav 4 (NEW) 06/2006 ek 48 
þ.km sjálfskiptur flottur jepplingur verð 
2.790.000.-

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

BMW 535D E60. Árgerð 2005, ekinn 
109 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
5.850.000. Rnr.127246 Gullfallegur bíll! 
Er á staðum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. Árgerð 
2008, ekinn 41 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 6.490.000. Rnr.150045

TOYOTA AVENSIS W/G EXE. Árgerð 2007, 
ekinn 102 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000. Rnr.995552

TOYOTA AURIS LUXURY. Árgerð 2008, 
ekinn 25 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
2.850.000. Rnr.995864

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX, 
SÓLLÚGA. Árgerð 2003, ekinn 119 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
3.890.000. Rnr.996040

VW PASSAT S/D V6. Árgerð 2006, ekinn 
60 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.995236

TOYOTA COROLLA H/B LUNA. Árgerð 
2006, ekinn 47 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1950.000 Tilboð 1.550.000. 
Rnr.110321

MMC MONTERO LIMITED 35“ 
BREYTTUR. Árgerð 2006, ekinn 
85 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Rnr.150246

SUBARU LEGACY S/D. Árgerð 2009, 
ekinn 14 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.550.000. Rnr.996048

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Toyota Yaris Terra
Árgerð 02/2007, ekinn 41þ.km, bíll í 
flottu standi! Skoðar skipti á ódýrara. 
Verð 1.790.000kr. Raðnúmer 130894. 
Nánar á www.stora.is. Vegna góðr-
ar sölu undanfarið bráðvantar okkur 
allar gerðir bíla á skrá og á svæðið til 
okkar. ATH það er frítt að skrá bílinn 
hjá okkur.

Suzuki Alto - NÝR BÍLL!
Árgerð 2010, tvær gerðir í boði! 2ja 
ára ábyrgð! Verð frá 1.890.000kr. 
Raðnúmer 150988. Nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið 
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá 
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur.

Nissan Almera Luxury
Árgerð 11/2001, ekinn 172þ.km, sjálf-
skiptur, gott eintak! Verð 690.000kr. 
Raðnúmer 130882. Nánar á www.
stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið 
bráðvantar okkur allar gerðir bíla á skrá 
og á svæðið til okkar. ATH það er frítt 
að skrá bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

FORD F150 SUPER CAB 4WD HARLEY 
DAVIDSON. Árg 2006, ekinn 56 þ.km 
Klárlega með flottari bílunum á götunni 
. Verð 3.290.000. Rnr.191452

VW GOLF PLUS. Árgerð 2006, ekin 
aðein 38 þ.km, Snyrtilegur bíll 6 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.143579

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

SUZUKI XL7 LUXURY AWD. 06/2008, 
ekinn 65 þ.km, sjálfskiptur, 7 manna, 
leður. Verð 3.990.000. #192305 Bíllinn 
er á staðnum, komdu og sjáðu!

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX. 
06/2010, ekinn 4900 km, DIESEL, 
sjálfskiptur. Verð 10.590.000. #320053 
Bíllinn er í salnum og er draumur 
margra!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Viltu selja fljótt og vel.....
Er bíllinn þinn sýnilegur á Netinu ... 
Netbilar.is bjóða þér uppá einn öflug-
asta bílasölumiðill landsins þar sem 
tug þúsundir kaupanda leita í hverj-
um mánuði. Skráðu bíllinn þinn á 
Netbilar.is sem skilar oft sölu sam-
dægurs. Lægsta þóknunina eða frá 
1,25% til 2,5% Netbilar.is bjóða betur 
Hlíðasmára 2 - 201 Kópavogur - Sími 
588-5300 - netbilar@netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur, 
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

MMC Pajero árg. ‚98 ek. 251 þ. ssk. 
Gott viðhald. Verð 790 þ. Uppl. í s. 
862 2545.

Ford Expedition. Eddi Bauer. Árg. 98‘. 
Ek. 200 þ. km. Tilboð. Ath. öll skipti. 
S. 696 2996.

KÆLIBÍLL (ATH ÖLL 
SKIPTI)

Til sölu Renault Master, nýskráður 
20.08.2004 ekinn 141 þúsund, skoðað-
ur 2011, kælir er í bílnum sem hægt er 
að slökkva á, ásett verð 1890 þúsund, 
áhvílandi um 700 þúsund, ATH ÖLL 
SKIPTI Upplýsingar í síma 693 5053.

GMC Envoy XL árg.03. 2011 skoðun. 
toppl,leður,reiklitaðar rúður.krókur 
Skoða allt 8992919.

Til sölu BMW 735IA árgerð 1999. Sk. 11. 
Leður, topplúga, sími, sjónvarp og fl.og 
fl. skipti möguleg ásett verð 590Þ. uppl. 
í S. 664 8363.

MMC (Mitsubishi) árg. ‚92 ek. 101 þús. 
k Til sölu Colt árg. ‚92 verð 350Þ. góður 
bíll í góðu standi. Uppl. 892 1339.

Ódýr
Renault Megane Scenic árg. 08/‘01. 
Sk. ‚11. Ek. 260 þús. Sjsk., 1,6 vél, 
nýir bremsudiskar, CD, heilsársdekk, 
ný tímareim. Góður bíll. V. 330 þús. S. 
865 1655.

VW passat 02 Ný tímareim ekin 125 þ. 
Ný skoðaur. V.890. simi 693 2991.

Ford Transit árg. ‚02 ek. 140þ ný sk.allur 
yfirfarinn v.1m. s. 693 2991.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

ALHLIÐA
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
ELLINGSEN

ellingsen.is

Þjónustuverkstæði Ellingsen 
opið alla virka daga frá kl. 8–18 

Varahlutaþjónusta Ellingsen 
opin alla virka daga frá kl. 10–18

Tímapantanir fara fram í síma 580 8510 eða með tölvupósti, 
halldor@ellingsen.is eða arnarm@ellingsen.is.
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Þjónustuverkstæði 
Ellingsen annast alhliða viðgerðar- 
og varahlutaþjónustu fyrir vél-
sleða, fjórhjól, utanborðs-
vélar og ferðatæki auk 
ástands- og vetrarskoðana.

Þjónustuverkstæði 
Ellingsen Vatnagörðum 12
Sími 580 8510 

Þjónusta
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Ford Galaxy árg. 2003, 2.l, 7manna, ek. 
112.000km. Verð 950þ. Sími 693 2991.

BMW X5 3,0 11/2006 BENSÍN. EK. 80 
Þ. KM. EINN EIGANDI . ÓHAPPALAUS. 
REYKLAUS. UMBOÐSBÍLL. MICHELIN 
DEKK. SKIPTI Á ÓDÝRARI. VERÐ 5,4 
MILLJ. S.895 8956.

Mitsubishi lancer 4x4. Sk. ‚11 Frábært 
eintak! v. 320.000 s. 696 1397.

Til sölu VW FOX BASICLINE, árg. ‚07, 
ekinn 83.þ.km. 2.dyra,5 gíra b.sk. 
Nýskoðaður, allt nýtt í bremsum að 
fr. vetrardekk fylgja. Flottur í skólann. 
V.950þ. Uppl: 896-0593.

Subaru Impressa 4x4 sedan Árg. 2004 
ek.148þ. sjálfskiptur, 17“felgur,spoiler 
dr.kúla, ofl../Ath. ódýrari . Verð 1.350þús 
Uppl. Gsm 867 4069.

Nissan Patrol dísel/Turbo, 7 manna, 
35“ Nýskr. 2006, ek 158þ.km sjálf-
skiptur ofl. Verð 4.800þús Skoða skipti 
ódýrara/ góður staðgr.afsláttur Uppl. 
898-7377.

Haustútsölur bílaframleiðenda. Keyptu 
nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu verði. 
Einnig HYBRID sem eyða 40% minna 
eldsneyti. Eigum sýningarbíla með allt 
að 3ja milljón króna afslætti. Útvegum 
á betri verðum fólksbíla, jeppa og pall-
bíla frá Toyota, Ford, Dodge, Chrysler, 
Audi, Benz, BMW og öðrum helstu 
framleiðendum. Meira en milljón bílar á 
söluskrá. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. www.islandus.com Sími 5522000

MMC Pajero bensín 33“ breyttur. Nýskr. 
2001 ek. 190þús, 7manna sjálfsk, 
leður, topplúga, fjarstart..ofll Topp ein-
tak ...Ath. skipti ódýrara Verð 1.980þús 
Uppl. Gsm 898-7377.

Hyndai Tuscon 4x4 Jepplingur, Nýskr. 
2006 ek. 68þús. sjálfskiptur, álfelgur 
ofl Verð 2.390þús. Ath. skipti ‚Odýrara 
Uppl. gsm 898-7377.

Toyota Avensis Wagoon Nýskr. 2002 ek. 
166þús km 5gíra. Skoða skipti ódýrara 
Verð 1.050þús. Uppl. síma 867-4069.

Suzuki Grand Vitara Nýskr. 2001 ek. 
110þús. sjálfskiptur, álfelgur, ofl. Verð 
1.230þús. Uppl. s. síma 867-4069.

Toyota Landcruiser 12/99 til sölu. 33“ 
breyttur á nýjum 35“ dekkjum. Mikið 
endurnýjaður, ný tímareim,brems-
ur og margt fleirra. Frábært eintak. 
Verðhugmynd 1700þús uppl. síma 858 
0413.

 Tilboð 2.390þús,stgr - 7 
MANNA

Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð 
20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn 
178.000, filmur, ný tímakeðja og vatns-
dæla. Er í toppstandi ásett verð er 
2.890 þúsund.Skoða skipti. TILBOÐ 
2.390 þús.,stgr. Uppl. s. 693 5053.

Er með DODGE CHARGER til sölu. 
Árgerð 2006, ekinn 93 þús, á 22“ 
felgum. Bíll í topp standi. Ásett verð 3,5 
milljónir. Staðgreiðslutilboð 2,690.millj-
ónir Upplýsingar í síma 842 5565.

SKODA OCTAVIA STATION árg. ‚05 
ek.81 þús. beinsk, bensín, sk. 2011, í 
topp ástandi, ekkert áhvíl. Selst vegna 
flutninga V:1490þ. s. 661 2982.

Suzuki Grand Vitara árg. ‚04 ek. 100 
þús. Sumardekk, dagladekk, dráttar-
krókur. V. 1.3 millj. Tilboð 990 þús. S. 
864 2096.

Til sölu Fiat Ducado 4x4 háþekja. Ek. 
152þ.km, tilvalið efni í húsbíl. Nýsk. 
Selst ódýrt. S. 897 3154.

Landcruizer 100 árg. 2000 skoðaður 11 
ekinn 150þús, toppl.góð dekk dr.kúla 
ofl. skipti á minni bíl. uppl síma 899 
5466 og 771 1936 Árni.

M.Benz E 240 avantgarde árg 2002. 
ekinn 106.000km, V6 vél, topplúga og 
margt fl. Flottur vel með farinn bíll verð 
2.490.000. Uppl. 863-9994

Toyota Avensis 27.08 Árg. ‚90 Ek. 115 
þús km. 1600vél. Sparneytinn, snyrti-
legur. beinskiptur. Verð 530 þús. Sími. 
824 7783.

Nissan X-trail ‚08. Dísel. Ek. 25 þús km. 
Verð. 3.5m. S. 616 6609.

Tilboð 1.090 þús.
Toyota yaris 1.0 vvti 6.2006 ekinn 107 
þús. km 5 dyra, 5 gíra. Fallegur bíll, verð 
1290 þús. S. 691 4441.

Tilboð 350 þús.
Nissan Almera 1600 slx Sjálfskiptur, 
ekinn 177 þús. km 4 dyra ný skoðaður, 
dráttarkrókur. S. 691 4441.

Til sölu Ssang Young Family útgerð - 
Jeppi, Pickup og einn í varahluti. Tilboð. 
Allar upplýsingar í síma 894 0408.

Skoda pick-up árg ‚98. Ek 150 þ. Sk. 
Gjöld greidd út árið. V. 180 þ. S. 867 
9279.

Kia Clarus GLX-Wagon árg. ‚00 ek. 
148 þús. V. 450 þús. S. 896 6453 & 
849 3707.

Mazda 6 station diesel, árg. ‚07 skr. 
03/‘07. Næsta sk. ‚12. Ek. 80 þús. 
beinsk. Nýleg sumardekk á álfelgum, 
vetrardekk á felgum, dráttarkúla. Ásett 
verð kr. 2.670.000.- Tilboð óskast. 
Engin skipti. S. 860 1073.

ToyotaLlandcruser 90 vx árg. ‚01.comm-
on rail.33“ dekk Tilboð óskast. S. 695 
1603.

Trooper árg. ‚99. 209 þ. km. Þarfnast 
lagfæringar. Skipti möguleg. V. Tilboð! 
S. 863 6455.

Toyota Carina ‚97árg. ek. 244 þús. Ný 
skoðaður í góðu standi. Góð negld vetr-
ardekk geta fylgt. Bíll sem hefur aldrei 
brugðist. Verð: 400 þ. Uppl: 861-0199

Subaro Impreza árg. ‚96, ek. 185þ. 
mikið endurnýjaður. Uppl. í s. 892 
9864 e.kl. 18

 0-250 þús.

til sölu saab 93-vector sport árg 2003 
ekinn 55þús milur einn með öllu sjón 
er sögu ríkari ásett verð 1800þús sími 
8994208

Sparibaukur á 180 þús!
Nissan Micra GX 1,3 árgerð 1996 
ek.200 þús,beinskiptur,ný skoðaður 
2011,heilsársdekk,verð 180 þús með 
gjöldum s. 841 8955.

Toyota Corolla L/B árg.99, ekin 160 
þús. Dráttarkúla. Vetrardekk fylgja. 
Nýsk. Bíll í toppstandi. Verð 400 þús. 
Uppl. í s. 847-0033.

Hyundai Sonata ‚99, ssk, ek. 188þús. 
Skoð. ‚11. Þarfn. viðgerðar. S. 771-7412 
eftir kl 16

 250-499 þús.

Toyota Corolla station ‚99, ek. 175þ, 
dráttarkrókur, nýskoðaður. V. 420þ. S: 
896-1442.

Toyota Corolla Wagon 4WD til sölu. Árg. 
98 ek 186þ, beinsk. 5g. Nýsk. 11 án 
athugasemda. Ný tímareim. Verð 550 
þús, tilboð 470 þús stgr. Upplýsingar í 
síma 694 6950.

VW Golf árg. „96 ek. 176þús nýk. 2011 
Verð 280þús. Uppl. S. 659 3459.

Mazda 323 Arg 99. Ssk. ek 117 pus. Sk 
11. V 450 PUS. S 6925689

SUZUKI JIMNY ‚99,ek.163þús,ra-
udur,Verð 420þús og Opel ZAFIRA 
‚99,ek.152þ,v.330þús .S.8669423

Subaru Legacy station 4x4 árg. ‚99, NÝ 
TÍMAREIM. ek. 185þkm. sko 2011. nýrra 
útlitið. Ásett verð 690.000 en fæst á 
480.000 stgr. s. 893 5201.

Toyota 4runner Disel til SÖLU! Keyrður 
247 þ, árg 1994 Traustur og góður bíll! 
Nýskoðaður S:692-4634

 500-999 þús.

Toyota Corolla 1,6. Árg. 03 Gott eint. 
Ekinn 166 þús. Verð 990.000. Sími 
8994628

Ford Explorer ‚02 ek.140þ km. Ssk. 
Nýyfirfarin skipting. Ástandssk. 990þ. 
Uppl.8973792 e.kl.17

Volvo S-70. ‚98 ekinn 68.000 km. 
Executive pakki, ný tímareim, krókur 
og ýmisl. fleira. Klassa bíll. Verð 890 
þ. Uppl. í síma 896 1498 eða 562 
4257 L.G.

Skoda Oct.L&K‘02-1.8 Bensín-bsk-
150hö-4x4-leður o.fl. Ek.137þkm Verð 
990Þ TILBOÐ 750Þ til 25.sept v/flutn. 
S:7700742

Opel zafira ‘00 árg, ek. 152 þus. ,sk. 
11,1800 vel, verð: 590 þus s: 6917752

 Bílar óskast

SKODA OCTAVIA DIESEL
5 dyra Skráður 5 manna sjálfskiptur 
framhjóladrif 6/2005 Ekinn 110.000 
Vetra dekk fylja á sér felgum Verð 
1.950.000 Skipti möguleg S: 770-4855

RENAULT TRAFIC VAN
TILBOÐ 850 ÞÚSUND Nýskráður 11 / 
2003 Bensín 3 manna &nb sp; 1998 cc. 
slagrými 6 dyra Beinskipting, 5 gíra 119 
hestöfl Framhjóladrif S:770-4855

250þ. staðgr.
Óska eftir 4x4 sparneitnum bíl í góðu 
lagi uppl: 899 0080 / 693 1416.

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má 
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

Óska eftir gangfærum og skoðuðum 
bíl á bilinu 0 - 70.000 kr. Allt kemur 
til greina.. Marteinn - sími 6638266 
e. kl. 15.00

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-400 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821 2545.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 
ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

 Jeppar

Jeep Rubicon ‚05, 4.0l, ek.43þús mílur, 
sjálfsk., 36“ dekk. GPS, WHF, Cb og 
kassi aftan á bíl fylgja. Einstakt eintak 
og klár fyrir veturinn. Verð 3.5millj. 
Uppl. í síma 897 1218 Páll.

Toyota Land Cruiser 100 árg. ‚04 disel. 
Ekinn 120 þús. 35“ Dekk. S: 820 6030

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Góð þjónusta, við vinnum fyrir þig

Opið laugardag frá 12-16

Höfðabílar Fossháls 27 f. ofan Ölgerðina • s. 577 4747 www.hofdabilar.is

Til hamingju með niðurstöðuna 
á erlendu bílalánunum

Skráðu bílinn þinn frítt inná hofdabilar.is eða renndu við í kaffi 
og við myndum og skráum inn bílinn þinn.

Þjónusta
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 Mótorhjól

50cc lítill mótor, fyrir börn. V. 50 þús. 
S. 772 9287.

KTM 450 EXC-R skráð. 08‘08 á hvítu 
númeri. ekið 96 klst. Topphjól verð. 
1050 þús S:820-4200.

 Fjórhjól

Yamaha Grizzly 450SE ‚08 keyrt aðeins 
186km 4x4 H/L diff.lock dráttarb. Alltaf 
geymt inni, v. 1.190þ engin skipti s. 
660 5267

Mikið úrval aukahluta fyrir fjórhjól og 
vélsleða. Msport hefur opnað verslun 
að Auðbrekku 10, kóp. Opið 17:30 -
20:00 alla virka daga. www.msport.is

 Kerrur

Humbaur álkerrur
Innanmál 251x131x35 cm.13“ dekk. 
Farmþyngd 581 kg. Heildarþyngd 750 
kg.Verð 242.356 kr.Hægt er að fá lok 
á kerruna.Topplausnir ehf. Lyngás 8, 
Garðabæ s:517-7718.

 Hjólhýsi

Gullvagninn, LMC Lord Ambassador 
560 árg.2008. Alde hitakerfi, hiti í gólfi, 
Sólarsella, markísa, grjótgrind, 2x gas-
kútar og leður. Vel með farinn vagn. 
Ekkert áhvílandi, engin skipti. Verð: 
4.800. þús. Uppl. í síma 824 5181.

 Vinnuvélar

Til sölu
Til sölu Lister 3,5hp 770-5144

Til sölu DAF árg.‘00 Ek. 150 þús. km. og 
Eurotrailer 3ja öxla árg. ‚08. Verð 6m + 
vsk. Uppl. í s. 897 6705.

 Lyftarar

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

 Bátar

Skrúfur beint frá framleiðanda og flest 
annað fyrir bátinn. www.somiboats.is

Bátur óskast innan við 6m. helst plast 
S: 8663457 / 8686354

 Hjólbarðar

Goodyear 37x12,5x16,5. Álfelgur. S. 
864 2096.

Ný heilsársdekk til sölu undir Land 
Cruiser 120. S. 820 3537.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

Óska eftir notuðum jeppadekkjum, 
38“-40“ fyrir 15“ felgur. Einnig áhugi á 
Land Rover dekkjum í sömu stærð ef 
felgur fylgja með. Uppl. í s. 616 6368.

 Varahlutir

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

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‚96-‘09. Laguna, 
Peugeot 306, 307, 406, 407, 607. Skoda 
Fabia, Mazda 626.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Sendibílaþjónusta

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum 
alltaf við síman 561 3333

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn-
um og öll almenn garðavinna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Garðyrkjufræðingurinn Hellulagnir, 
hleðslur, pallasmíði, skjólgirðingar, trjá-
fellingar, lóðahönnun. Jóhann og Mímir 
garðyrkjufr. S 869 1600.

 Bókhald

eks endurskoðun býður þjónustu sína 
á sanngjörnu verði. Áralöng reynsla 
kemur þér til góða. Upplýsingar í síma 
8929336

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Heildarlausnir f. fyrirtæki og einstakl. 
S. 571 0040.

EBIT ehf. Bókhald, vsk, laun, uppgjör, 
ársreikningur, skattskil, rekstraryfirlit. 
Fagleg vinnubrögð. EBIT ehf. s: 696-
4000

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Tökum að okkur parket-
slípun

um allt land. 15 ára reynsla í park-
etlögnum, parketslípun,sólpallasmíði 
og sólpallaslípun. Þröskuldar, slípaðir, 
innifaldir í verði. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 772 8100.

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratugareynsla. 
S. 867 7753.

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

 Tölvur

Tilboð

Þjónusta

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

 Nudd

Great whole body message S: 696 
4399.

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj-

uð á fullu aftur.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Trésmíði

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttingum, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og alhliða 
viðhald + sólpallar. Tökum að okkur 
vinnu um allt land. Símar 892 7120 & 
847 1448. Meðmæli ef óskað er.

Smiðir geta bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 856 5555.

 Önnur þjónusta

GreenHouse
Glæsileg haust og vetrarlína. Opið í dag 
10-14. Verið velkomin og fáið bækling. 
Green-house Rauðagerði 26.

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send af stað 
samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150 Fjarðargötu 11.

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

Uppákomur, árshátíðir, sjóstöng, funda-
aðstaða o.fl. Uppl. hvalalif@hvalalif.is / 
897-8433.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Orkusparnaður í heimah
Nýtt á Íslandi, er með til sölu díóðuper-
ur sem skila 45 wöttum og eyða 90% 
minni orku en aðrar perur. Þessar perur 
endast í 30.000 klst. Hver kannast ekki 
við það að vera nýbúinn að skipta um 
perur hjá sér þegar þær fara aftur, það 
skeður ekki með þessar perur. Verð á 
peru er 950 kr stk. m/Vsk. Nánari upp-
lýsingar í síma 8663082 eftir kl 17:00 
virka daga og um helgar á milli 12:00 
og 18:00 Steinunn

Passap prjónavél til sölu. Upplýsingar í 
síma 898 9537. Sigmundur.

Til sölu mótatimbur 2X4 og 1x6 notað. 
Uppl. s. 899 4603 Hafliði.

Til sölu CanonEOS450D með linsu 
18-55mm.Upplýsingar í S:7735622 á 
milli Kl12-17

Frystikápur með 7 hólfum úr stáli, 
fallegur. Fagor. Til sölu á 40 þús. 4 ára. 
Uppl. í s. 554 2637 eða 693 6767.

Vinnuskúr
Til sölu 12 fm. vinnuskúr með raf-
magnstöflu. Bárujárns klæddur. Verð 
hugmynd 135 þ. Uppl. í s. 899 9799.

Til sölu Brúnkustandur með ljósi og 
lofræstingu ásamt loftpressu til brún-
kuúðunar. Hvort tveggja lítið notað 
og í fullkomnu ástandi. C.a þriggja 
ára. Áhugasamir hafi samband í s. 421 
8081 eða 694 9809 (Eva) Snyrtistofan 
Fagra. fagra.is

2 stk. árabáta 3mtr.og4mtr. og Ursus 
dráttav.m/tækjum uppl. 822 8983.

 Óskast keypt

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.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Óska eftir Ægis tjaldvagni. Ekki eldri en 
2002 árgerð. Sími: 698-0054.

Óska eftir Puma 250 fjórhjóli. 
Upplýsingar í síma 557 7241

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

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Harmonikkukennsla. Sími 824 
7610 & 660 1648.

Harmonikka Óskast
Óska eftir harmonikku í skiptum fyrir 
orgel. Allt kemur til greina. S. 899 
7230.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð: 48.350 án VSK Sími: 
5520110 www.pon.is

 Til bygginga

Handrið og stigar.Gerum föst verðtilboð. 
S:8987779/ 8971479 Stigamaðurinn 
ehf

 Verslun

AMOR SKÚLAGÖTU 40 & DALVEGI 
16A 5622433 & 5622445 HÖFUM 
GRÍÐARLEGT ÚRVAL AF ERÓTÍSKU DVD 
Á 1500 KR

 Heildsala

ÚTSÖLUMARKAÐUR .Kársnesbraut 106.
Kóp Barnavörur -búsáhöld—sportvörur. 
13-18

HEILSA

 Heilsuvörur

Er verkurinn vandamál?
Léttir á verkjum, minnkar bólgur,dregur 
út vöðvaspennu. www.iform.is

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

Svæðanudd, heilun. Ath. ekki kynlífs-
nudd. S. 8200878 og 5668066

NUDD - Tilboð - NUDD
 

 Nudd kr. 3500,-
Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar 
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veit-
ingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. 
Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. 
- pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind 
Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau.

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567 
6666 og 862 0941. http://dreamoasis.
magix.net

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ÞÚ GETUR SKAPAÐ!
Skráðu þig á námskeið í skartgripagerð, 
tálgun, útskurði, gleri eða hnífasmíði. 
www.handverkshusid.is Skráning s: 
555 1212.

ICELANDIC- NORSKA I 
og II - ANGIELSKI dla 

Polaków-ENSKA f. BÖRN-
Aukatímar Stærð- og 

eðlisfræði.
 ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30 or 18-19:30 start: 20/9, 
18/10, 15/11. Level II: 4 w: Md to 
Fr; 16:15-17:45, st: 20/9, 18/10 Level 
III: 4w: 14-15:30 st: 20/9. NORSKA: 
4 vikur, mán til fös 19:45-21:15, stig 
I: 16/9, stig II: 18/10. ANGIELSKI dla 
POLAKÓW: 5 weeks. Level I, Md to Thu: 
9-10:30 or 17:30-19. st. 27/9. Level II: 
11-12:30 st. 1/11. Level III: 17:30-19. 
st. 18/10. ENSKA f. BÖRN 5-8 ára; 
mán 16:30-17:30, 9-12 ára; þri 16:30-
17:30 byrjar 20 og 21/9. Námsaðstoð 
allt árið. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.icetrans.is/ice

ANVAYA Nú er ekki lengur nóg að 
stunda eingöngu hreyfingu og hollt 
mataræði til þess að ná andlegu jafn-
vægi.Nú er í boði byrjendanámskeið í 
Anvaya 2-3okt. Anvaya er lífstefna sem 
stuðlar að jafnvægi hugans og rökhugs-
un.Á námskeiðinu er kennd hugleiðsla 
ásamt fræðslu. Skráning í s:6621343

Námskeið í Heitsteinanuddi 2 okt í 
kópavogi og 9 okt á Akureyri. Skráning 
í s: 8600812. Sigurrós

Smáskipanámskeið 18.10 - 
27.11. fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið 9. 10. - 16. 10. 
Staðarnám. Skráning á www.tskoli.is 
eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli 
atvinnulífsins.

 Kennsla

Rótgróinn tungumálaskóli til sölu v/
veikinda. Traust fyrirtæki með lang-
an viðskiptavinalista. Uppl. í síma 663 
7163 -561 0315.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf 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.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Borðstofurborð & sex stólar sem nýtt. 
myndir & fl. á http://640.is eða 464 
2200.

 Dýrahald

Bulldog hvolpar til sölu. Tilbúnir til 
afhendingar, verða skráðir hjá hrfí, 
www.boli.is og 662 2700.

Til sölu westie hvolpar, ættbókafærðir frá 
hundaræktarfelaginu Rex. Tilbúnir að fara 
25. sept. Uppl í www.solnes.webs.com, 
sveinbjorn@heimsnet eða 897 2256.

OD-22:00–DO-03:00

Irish pub w Hafnar ordur zaprasza na polska 
zabawe w kazda sobote przy polskim zespole

muzycznym “MAIC BAND” 
Zaczynamy od 22:00 wstep wonly!!!

Promocja OD 22:00 DO 24:00 
Piwo tylko po 650 iskr.

Skemmtanir

Til sölu
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Weimaraner
Weimaraner hvolpar undan vel ætt-
uðum innfluttum meisturum. Nánari 
upplýsingar á www.weimaraner.is eða 
í síma 895 0484, 894 0067

Coton de Tuléar
Hvolpar í heimilisleit. Skemmtilegir 
smáhundar. Allar upplýsingar í 867 
2253. www.coton.is

Fallegir 2 mánaða kettlingar fást gefins 
til kattavina. Sími 846 9919.

Til sölu fallegir og skemmtilegir Silky 
Terrier hvolpar. Tilbúnir til afhendingar 
á nýtt heimili í næstu viku. Uppl. í síma 
899 0845.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Am Cocker spaníel
Til sölu 2 black og tan rakkar um 5 
mánaða afhendast með ættbók frá hrfí 
uppl í síma 848 3700.

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking.

Dekurdýr
„Bílskúrssala“ á hundafötum í dag, 
laugardag. Opið 11-16. Dekurdýr, 
Dalvegi 18.

Hreinræktaður Labrador hvolpur. 
Heilbrigður, skoðaður. V. 80 þ. S. 
8935986.

Tvær sheafer tíkur til sölu HRFÍ ætt-
bækur, tilbúnar til afhendingar sími 
8471057.

 Ýmislegt

Til sölu rafmagnsnuddpottur. Costa spa 
6 - 8 manna,20 nuddstútar, ljós og legu-
bekkur.Verð 500 þús uppl:8988017

Höfuðborgarsv.: Falleg eikar eldhúsinn-
rétting til sölu. Átta ára gömul, spón-
lögð og sérsmíðuð. Sérlega hentug í 
sumarbústað. Sími 6614647/8956443.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

TILBOÐ - TILBOÐ
Í stjóstöng og grill, aðeins 4.990,- á 
mann Uppl. í s: 865 6200 eða andrea.
seatours@hotmail.com

 Ljósmyndun

Stafræn myndavél, Nikon P90 til sölu. 12 
Mp, 24x zoom, keypt í Sjónvarpsmiðst. 
fyrir ári á um 100þ. Skemmtileg vél. 
Tilboð. S. 824 8903.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Vantar þig æfingarhús-
næði!

Hringdu í síma 824 3001 eða 824 3002 
hellirinn@tonaslod.is www.tonaslod.is

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150.

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535.
 www.leiguherbergi.is

3ja herb. í Hafnarfirði.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 

ísskápur, uppþvottavél, gard-
ínur og öll ljós. Dýrahald ekki 

leyft.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 772 7553

120 fm. Glæsiíbúð í bryggjuhverfinu í 
Rvk til leigu með húsgögnum. Leigist til 
trausta aðila og reyklausa. Laus strax. S. 
698 3521 Pálmi.

Room for rent in 101 Rvk, furniture, 
bedsheets and internet incl., bath and 
kitchen in common use, 40.000 kr, 
phone 868 6725.

Við Stykkishólm!
95 m2 nýtt heilsársh, fullbúið húsg. 
heitur pottur. Falleg staðsetning. S: 
660-1060

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.

Herbergi í 101 til leigu laus frá 1.okt - til 
1.maí verð á bilinu 35 - 65þ.m.hit & 
raf, misstór herb. besti staður í bænum 
uppl: 857 2007 / info@argesthouse.is

Herbergi til leigu á Laugavegi 143. S. 
895 2138.

ÓDÝR DAGS-VIKU OG MÁNAÐARL. 
ALLT INNIFALIÐ INTERNET- 
SAMEIGINLEG SNYRTI-ÞVOTTA OG 
ELDUNARAÐSTAÐA. HÓTEL FLÓKI S. 
660-7799 BJARNI.

12fm herb. Hlíðunum. Sérinng. Jarðh. 
Aðg. að baði og sturtu. Húsgögn ef vill. 
28þ. Laus. S. 856 6816.

Höfum nokkur herbergi til leigu við 
grensásveg í vetur. Verð frá 45 þús. á 
mánuði. S. 588 0000.

Meðleigjendur óskast. Er með 4 her-
bergi til leigu. Aðg. að öllu. S. 898 
9068.

3 herbergi með aðgangi að eldh, baði 
og stofu til leigu í Grafarholti Uppl 
840 6663

Herbergi í 101 til leigu. Aðgangur að 
eldhúsi og baðherbergi. Uppl. í síma 
773 3182.

2ja herb. 52 fm íbúð til leigu. Íbúðin er 
í mjög góðu standi á Njálsgötu. Uppl. í 
s. 893 0236 eða oliij@simnet.is

 Húsnæði óskast

Rólegar og reglusamar mæðgur óska 
eftir 2ja - 3ja herbergja íbúð á sv. 
103, 104, 105 eða 108. Berglind s: 
8664236

Fjölsk. óskar eftir 4 herb. íbúð á leigu í 
Hfj. til langtíma. Uppl. í S.820 8888

Óska eftir húsi til leigu á Spáni 
(Torreveja svæði) frá 14.-28. apríl. S. 
694 6652.

Óska eftir 3 herb. íbúð í Mosfellsbæ 
sem fyrst. Reglusemi heitið og bankaá-
byrgð ef óskað er. S. 777 5699.

Rúmlega fimmtug kona óskar eftir 
3 herb. íbúð til langtímaleigu sem 
allra fyrst á höfuðbsv-kópv-eða mosó 
Greiðslugeta allt að 110 þ uppl. í síma 
848-3376.

 Húsnæði til sölu

Til sölu 150 fm raðhús í njarðvík.
Áhv.14,5 frá íbúðalánasj.Öll skipti skoð-
uð.Uppl. S:893-2422/846-6678

 Fasteignir

11 þús fm byggingarlóð í Tjarnabyggð 
til sölu á yfirtöku á 4,9 m láni. Skoða 
lána skipti á bíl. Uppl. www.mustang@
hive.is

 Atvinnuhúsnæði

Frábær staðset. Til leigu 60m2 pláss á 
Malarhöfða hátt til lofts. S. 896 6621.

til leigu einbýlishús i vesturbæ kópa-
vogs 5herb 150fm2 upplýsingar hjá 
leiga1@visir.is

Vetrarleiga í Reykjavík fyrir hjólhýsi, 
fellihýsi og tjaldvagna. Upplýsingar í 
síma 824 8409 - Rúnar

 Geymsluhúsnæði

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

Upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og felli-
hýsi. Uppl. í s. 865 1166. Sama verð 
og í fyrra.

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. o. fl. upphitað, gott verð 
S: 8997012 email: solbakki.311@gmail.
com

Geymslupláss!
Upphitað á höfuðborgarsvæðinu. Pláss 
til 1. maí fyrir hjólhýsi, fellihýsi, tjald-
vagna eða annað. Verð 5.000kr. á m2. 
Uppl. í s. 862 4685 / 893 9777.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Húsvagnageymslan Þorlákshöfn. Eigum 
laus pláss fyrir veturinn. Verð í upp-
hituðu kr 7.500 Lm og 6.500 í kaldri 
geymslu. S. 893 3347 & 866 6610.

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjol-
hýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað 
húsnæði með öryggisvakt. Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og á 
www.husbilageymslan.net

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nótt-
in fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA

 Atvinna í boði

Mosfellsbakarí - 
Mosfellsbæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 
til starfa í afgreiðslu í verslun 

okkar í Mosfellsbæ. 

Vinnutími er virka daga frá 
13:00-18:30 og aðra hverja 

helgi annann daginn.
Nánari upplýsingar veit-
ir Áslaug í síma 5666145, 

6602155 eða á staðnum. Einnig 
er hægt að senda inn umsókn 
á netinu. Slóðin er www.mos-

fellsbakari.is/umsókn.asp

Mosfellsbakarí - 
Reykjavík.

 
Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 
til starfa í afgreiðslu í verslun 
okkar á Háaleitisbraut 58-60. 

Vinnutími er virka daga frá 
13:00-18:30 og aðra hverja 

helgi annann daginn.
Áhugasamir geta sótt um á 
heimasíðunni okkar, slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

umsókn.asp

Tvo ljúfa smáhunda vantar pössunarpíu 
3x í viku á meðan eigendur vinna..
S:.823 4870.

Dekkjahöllin leitar að starfsmönnum á 
þjónustustöðvar á Akureyri, Reykjavík 
og Egilsstöðum. Reynsla æskileg, 
íslenskukunnátta nauðsynleg. Sendið 
umsóknir á elin@dekkjahollin.is eða 
komið á staðinn.

Nú leitum við í Veisluturninum að 
traustum einstaklingum í ræstingar 
en um er að ræða 75% vaktavinnu. 
Umsóknir óskast sendar á thorey@
veisluturninn.is

Vegna aukinna verkefna óskum við 
eftir kynningarfólki til starfa. Um er að 
ræða hlutastarf, viðkomandi þarf að 
hafa góða framkomu, vera jákvæður og 
opin. Umsóknum má skila inná www.
fagkynning.is eða senda á hildur@fag-
kynning.is.

Snyrtisérfræðingur óskast í kynning-
ar í apótek og heilsuverslanir á höf-
uðborgarsvæðinu. Þekkt vörumerki 
á vörum unnar úr lífrænt ræktuðum 
jurtum. Hlutastarf Áhugasamir sendi 
upplýsingar á thjonusta@365.is merkt 
Heildverslun 201

Járnabindingamenn óskast til starfa 
erlendis. Bráðvantar 2-3 harðduglega 
og vana menn. Góð laun í boði, hús-
næði og ferðir. Áhugasamir sendi tölvu-
póst á raggi@radar.is

!! AVON !!
Við hjá AVON óskum eftir sölufulltrúum 
um allt land við sölu á snyrtivörum. 
Nánari upplýsingar í síma 577-2150 
Avon@avon.is

Trésmiðir óskast til starfa erlendis. 
Vanir trésmiðir óskast í smíðavinnu í 
Scandinavíu. Góð laun í boði, ferðir og 
húsnæði. Áhugasamir sendi tölvupóst á 
raggi@radar.is

Almennt skrifstofustarf í Hafnarfirði. 
Starfið er tímabundið, fram að áramót-
um, með möguleika á framtíðarstarfi. 
Starfshlutfallið er 40-80% eftir sam-
komulagi. Dönsku- og enskukunnátta 
er skilyrði. Umsóknir sendist á netfang-
ið: emami@emami.is Ráðið verður í 
starfið sem fyrst.

Hárgreiðslustofan Hár gallerí á besta 
stað á laugaveginum er með stól 
til leigu.Okkur vantar hressann og 
skemmtilegan einstakling sem pass-
ar inn í einstaklega gott andrúmsloft. 
Uppl. í síma 8986850.

 Atvinna óskast

Maður á miðjum aldri óskar eftir vinnu, 
allt kemur til greina, er með öll meira-
prófsréttindi og lyftararéttindi. Uppl í 
s. 615 0466

2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði, 
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846 
3632.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Fróði týndist í byrjun ágúst, er örmerkt-
ur, býr á höfuðborgarsvæðinu 8215754

 Tilkynningar

Gríma Hárstofa 
Álfheimum!

Gríma er komin frá Danmörku og 
Bogga er komin til Grímu. Gamlir og 
nýjir viðskiptavinir velkomnir. S. 553 
3133. Koma svo!

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið þegar þér hentar.

Ný upptaka hjá Rauða Torginu! 
Dimmrödduð, svolítið hás ung kona í 
gríðarlegu stuði hljóðritaði sjálfa sig í 
mikilli fantasíu þar sem þú(!) kemur 
við sögu Þú heyrir upptökuna hjá Kynl.
sögum Rauða Torgsins í s. 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort), 
upptökunr. 8184.

46 ára kona sem á sitt eigið hús, leitar 
að sambandi við rafvirkja, smið, pípara, 
málara, o.sv.frv. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8249.

Kona komin yfir miðjan aldur hefur 
áhuga á að kynnast heiðarlegum 
manni, 65-70 ára. Auglýsing hennar 
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (kredit-
kort), augl.nr. 8184.

Kona í miklu stuði sem horfir gjarnan 
á bláar með dótið sitt við hendina, vill 
kynnast karlmanni. Auglýsing hennar 
er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-
2000 (símatorg) og 535-9920 (kredit-
kort), augl.nr. 8940.

27 ára KK vill kynnast sætum KK með 
hressilega afþreyingu í huga. Auglýsing 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8915.

38 ára KK vill kynnast KK með eitthvað 
gott í huga. Auglýsing hans r á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8136.

GÓÐAR FRÉTTIR 
FYRIR SUÐURLAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 23 stöðum 

á Suðurlandi og 90 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á Vísi eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi
Olís, Selfossi
Krónan, Selfossi
Bónus, Selfossi
N1 Fossnesti, Selfossi
N1 verslun Selfossi
Verslunin Árborg, Selfossi
Bjarnabúð, Brautarhóli (Reykholti)
Ferðaþjónustan Úthlíð
Þrastalundur, Grímsnesi
Minni-Borg, Grímsnesi
N1, Hveragerði
Bónus, Hveragerði

Glóðarsel, Laugarvatni
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum
N1, Hvolsvelli
Söluskálinn Björk, Hvolsvelli
N1 Skaftárskáli, Kirkjubæjarklaustri
Skýlið, Vestmannaeyjum
Vöruval, Vestmannaeyjum
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Krónan, Vestmannaeyjum



matur 5

Súkkulaðibrownie Nauthóls Bistro nýtur mikilla vinsælda og Sigurður gaf uppskrift-
ina að réttinum.

SÚKKULAÐIBROWNIE
Fyrir sex

200 g dökkt súkkulaði
220 g smjör
3 egg
220 g sykur
80 g hveiti
1 tsk. lyftiduft
100 g jarðhnetur, ristaðar

Bræðið súkkulaðið og smjörið í vatns-
baði. Þeytið egg og sykur saman. 
Blandið eggjablöndunni varlega saman 
við bráðina. Sigtið hveiti og lyftiduft 
yfir blönduna og hrærið saman. Setj-
ið ristaðar jarðhneturnar út í. Hellið 
blöndunni í vel smurt meðalstórt hring-
form. Bakist við 180°C í 35 mínútur.

ANÍSKARAMELLA
190 g sykur
190 g glúkósi 
150 g ósaltað smjör
190 ml mjólk
250 ml rjómi
2 stk. stjörnuanís, mulinn í kvörn 

(jafnvel piparkvörn)

Sykur og glúkósi er brætt vel saman í 
potti. Bætið smjörinu og mjólkinni út 
í, hrærið öðru hverju þar til til bland-
an byrjar að þykkna. Hellið rjómanum 
og muldum stjörnuanísnum út í í lokin. 
Kælið karamelluna. Gott er að bera 
réttinn fram með léttþeyttum rjóma 
og nokkrum tegundum af ís.

VANILLUKREM MEÐ RJÓMA OG 
RIFNUM MARENGS OG FERSKRI 
ÁVAXTABLÖNDU
VANILLUKREM  
Fyrir 6 
½ l mjólk
1 vanillustöng
125 g sykur
125 g eggjarauður
25 g maísenamjöl
100 ml rjómi, létt-
þeyttur

Þeytið eggjarauðurnar léttar og ljós-
ar, bætið sykrinum og maísmjöli út í 
og þeytið vel saman. Sjóðið saman 

mjólkina og vanillustöngina í potti og 
fáið suðuna upp. Hellið mjólkinni hægt 
saman við eggjablönduna og hrær-
ið á meðan. Setjið svo allt aftur í pott 
og hitið þar til blandan fer að þykkna. 
Látið kólna. Blandið saman við létt-
þeyttan rjóma.

MARENGS
150 g púðursykur
90 g eggjahvítur

Stífþeytið eggjahvíturnar og 
púðursykurinn, smyrjið í hring á 
bökunarplötu og bakið við 120°C 
í 1 klukkustund, slökkvið þá á ofn-

inum og látið standa í ofninum í 
klukkutíma í viðbót. Takið marengs-

inn út og kælið. Þá er hann tilbúinn 
og má rífa yfir vanillukremið. 

Ávextir yfir:
1 bolli fersk jarðarber, skorin niður
½ fersk mynta, söxuð
börkur af ½ sítrónu eða lime, rifinn
Blandið saman og hellið yfir.

SÚKKULAÐIBROWNIE MEÐ ANÍSKARAMELLU OG VANILLUKREM

Sigurður Ívar Sig-
urðsson, kokkur á 
Nauthóli Bistro.

E



6 matur

A S

Í  E L D H Ú S K R Ó K N U M

2 tsk. smjör
1 franskbrauð
½ kg beikon
1 krukka hnetusmjör
1 sultukrukka að eigin 
vali

Smyrjið brauðheifinn að 
utan með smjöri og hitið í 
180 gráðu heitum ofni í um 
10-15 mínútur, eða þar til 
hann er orðinn gullinbrúnn. 
Steikið beikonið á 
meðan. Sker-
ið hleifinn eftir 
endilöngu og 
holið hann svo-
lítið að innan. 
smyrjið aðra 
hliðina með 
hnetusmjöri 
og hina með 
sultu og 
fyllið upp 
með beik-
oni. Lokið 
samlokunni 
og berið hana 
fram.

Elvis Presley er ekki einungs 
minnst fyrir fagra söngrödd 
heldur l íka sérstakan og 
óneitanlega óhollan matarsmekk. 
Þegar minnst er á Elvis og mat 
í sömu andrá koma myndir af 
steiktu brauði með hnetusmjöri og 
banana oftar en ekki upp í hugann, 
en það var með því besta sem hann 
bragðaði. 

Elvis lagði stundum mikið á sig 
til að nálgast það sem garnirnar 
gauluðu eftir en sagan af því þegar 
löngun eftir samlokunni Fool’s 
Gold Loaf gerði vart við sig slær 
öllu öðru við.  Elvis var staddur á 
heimili sínu í Graceland í Memp-
his, Tennessee og var að skemmta 
lögreglumönnunum Jerry Kenn-
edy og Ron Pietrafeso frá Color-
ado. Umrædd samloka, sem fékkst 
á fimm stjörnu veitingastaðnum 
Colorado Mine Company í Denver, 
barst í tal. Elvis hafði bragðað 
hana áður og fann til óstjórnlegr-
ar löngunar eftir að komast í hana 
á ný, en meginuppistaða hennar 
er hnetusmjör, beikon og sulta. 
Kennedy og Pietrafeso voru vinir 
Bucks Scott, eiganda veitingastað-
arins. Þeir settu sig í samband við 
hann og óskuðu eftir því að sam-
lokurnar yrðu útbúnar fyrir þá 
félaga. Því næst var þeim skutl-
að á Memphis-flugvöll þar sem 
einkaþota Elvis, Lisa Marie, beið 

þeirra og flaug með þá á flugvöll-
inn í Denver. Ferðin tók tvo tíma 
og var ferðalöngunum vísað í sér-
stakt skýli þar sem Scott tók á 
móti þeim með 22 Fool‘s Gold Loaf 
samlokur. Það tók þá þrjá klukku-
tíma að spoðrenna matnum en að 
því loknu sneru þeir heim án þess 
að hafa nokkurn tímann yfirgefið 
flugvöllinn.

Fréttablaðið fékk matreiðslu-
manninn Berglindi Ósk Lofts-
dóttur til að útbúa umrædda sam-
loku. Hún segir það lítið verk og 
að í raun hafi bragðið komið henni 
á óvart. „Þetta var alls ekki eins 
slæmt og ég átti von á en ég torgaði 

þó ekki meira en tveimur bitum.“ 
Ég fór hins vegar með sýniseintak-
ið til vina minna og þeim fannst 
þetta hreinasta sælgæti. En sögðu 
svo: „Úr hverju dó Elvis afur, var 
það ekki hjartaáfall?“ Berglind og 
félagar hennar komust síðar að 
þeirri niðurstöðu að ekki væri ráð-
legt að borða samlokuna oftar en 
einu sinni á fimm ára fresti.

Berglind tekur að sér veislur í 
heimahúsum en hefur aldrei boðið 
upp á nokkuð þessu líkt. Hún tekur 
þó við öllum óskum en upplýsingar 
um veislurnar hennar er að finna 
undir leitarorðinu Veisluna heim á 
Facebook. - ve

FLAUG EFTIR 

Elvis var sérstaklega sólginn í samlokur.

Matreiðslumaðurinn Berglind Ósk, sem er sjálfstæður dreifingaraðili fyrir ZinZino-heimakaffi, segir samlokuna koma á óvart.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

samloku
Elvis Presley fékk eitt sinn svo mikla löngun í ákveðna samloku að hann flaug frá 
Memphis til Denver í þeim eina tilgangi að komast yfir herlegheitin.

KRINGLÓTT BOX  til 
að geyma og safna sæl-
gæti í. ILVA, Korputorgi. 
Verð: 795 krónur.

STEIKARSPAÐI  fyrir safa-
ríkar og þykkar nautasteik-
ur. IKEA, Kauptúni 4. Verð: 
1.190 krónur.

UPPTAKARI 
 fyrir kókflösku 
á nammikvöldi. 
IKEA, 295 kr. 

FOOL’S GOLD LOAF

Uppskriftabókin Are You 
Hungry Tonight hefur að 

geyma uppáhalds upp-
skriftir Elvis. Þær eru 
fæstar hollar og eru 
hnetusmjör, beikon 
og sulta oftar en ekki 
á meðal innihalds-
efna.

Sp
ör

 e
hf

.

s: 570 2790 www.baendaferdir.is

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

Saalbach - Hinterglemm
29. janúar - 5. febrúar 2011

SVIGSKÍÐAFERÐSVIGSKÍÐAFERÐ

Saalbach - Hinterglemm hefur stundum verið nefnd skíðaparadís Alpanna og ekki að  
ástæðulausu. Púðursnjór, fjölbreyttar brekkur og kristaltært loft gerir skíðaferð til Saalbach 
- Hinterglemm að ógleymanlegu fríi og lætur engan ósnortinn. Þessir tveir líflegu 
systrabæir eru í 1000 m hæð og eru skíðabrekkurnar samtals um 200 km í öllum 
erfiðleikastigum. Gist er á vel staðsettu 3* hóteli í austurrískum stíl í Hinterglemm þar sem 
morgunverðarhlaðborð og kvöldverður með mismunandi valmatseðli á hverju kvöldi er 
innifalið. Hótelið býður upp á góða heilsulind, örstutt er í lyftur á helstu skíðasvæðin og í 
miðbæinn með fjöldan allan af líflegum aprés-ski börum. Flogið er með Icelandair til 
München og ekið sem leið liggur beint á hótelið í Hinterglemm. Fararstjóri er jafnframt með 
hópnum alla ferðina, gistir á sama hóteli og skipuleggur skíðaferðir fyrir þá sem það vilja.

Fararstjóri: Marianne Eiríksson
Verð: 189.600 kr. á mann í tvíbýli.  
Innifalið: Flug, skattar, hótelgisting, morgunverðarhlaðborð, 
kvöldverður, aðgangur að heilsulind hótelsins, ferðir til og frá München 
flugvelli og íslensk fararstjórn.

Transfer og hálft fæði innifalið



Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

20-50% AFSLÁTTURÚTSÖLULOK

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

Breidd: 200cm
Verð:106.000,-
ÚTSÖLUVERÐ:

74.200,-

CULP tungusófi
212X155cm
- færanleg tunga
Verð: 169.900,-
ÚTSÖLUVERÐ:

118.930,-

BORGES
tungusófi
290X165cm
Verð: 225.000,-
ÚTSÖLUVERÐ:

157.500,-

LUND tungusófi
295X165cm
Verð: 245.000,-
ÚTSÖLUVERÐ:

196.000,-

GOTCHA
hornsófi
283X180cm
Verð: 258.000,-
ÚTSÖLUVERÐ:

206.400,-

Dökkt eikarborð
180X100cm
Verð: 99.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 69.930,-

Breidd: 180cm
Verð: 98.000,-
ÚTSÖLUVERÐ:

68.600,-

Skenkur í eik
150cm
Verð: 129.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 103.920,-

Stækkanlegt eikarborð
160(248)X100cm
Verð: 139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 97.930,-

TV skenkur í eik
183cm
Verð: 99.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 79.920,-

BORÐ
200X100
Svart gler/burstað stál
Verð: 98.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 68.600,-

TV skenkir fáanlegir í hvítu og svörtu háglans
-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%-30%-20%

-20%

-20%

-20%

CUBE
barstóll í leðri
Verð: 27.000,-
ÚTSÖLUVERÐ:

18.900,-

SARINA stóll
Verð: 14.800,-
ÚTSÖLUVERÐ:

11.840,-

MOSS
leðurstóll
Verð: 16.900,-
ÚTSÖLUVERÐ:

13.520,-

SABINE
leðurstóll
Verð: 16.900,-
ÚTSÖLUVERÐ:

13.520,-

Púðar
Verð: 4.800,-

ÚTSÖLUVERÐ: 3.360,-

-30% -20% -20% -20% -30%



VIÐ MÆLUM MEÐ…

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

Engar konur eru eins 
– þrjár mismunandi lausnir fyrir konur á breytingarskeiði

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fjarðarkaup

Ég fékk aftur mitt fyrra líf á aðeins 6 vikum
„ Ég byrjaði breytingarskeiðið með nánast stanslausu 
hita- og svitakófi. Vinkona mín kom mér til hjálpar með 
því að benda mér á Chello“.

SVITAKÓFIN HURFU
„ Eftir aðeins 6 vikur var ég algjörlega laus við svitakóf. 
Þess vegna bendi ég öllum á Chello sem þjást af svitakófi,“ 
segir hin mjög svo ánægða Lisbeth Hovlby.
Hægt er að sjá viðtal við Lisbeth inn á  www.mezina.com

Við höfum rætt við margar ánægðar konur sem hafa notað 
Chello á breytingarskeiðinu. Margar hverjar hafa minnst á 
mæður sínar, hvernig þær svitnuðu og kólnuðu á víxl og 
hefðu þær viljað óska að Chello hefði verið til þá.

Náttúruleg lausn á 
breytingarskeiðinu

ð

nst áá
ogogog

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

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

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

prentun.is

Innflutningsaðili: Gengur vel ehf

5 MINUTE FRIES  frá McCain. 
Það tekur ekki nema 5 mínútur að 
baka þessa skyndiorku í ofninum. 

Bragðast vel með 
borgaranum en líka 
bara einar sér.

BERJA-
BOMBU  Kók-
osbol lur ,  mar-
engs, rjómi, blá-

ber og jarðarber. 
Það gerist ekki góm-

sætara. .

RJÓMA MEÐ ÖLLU!  út á 
berin, inn í bollurnar, á kökurnar 
og með súkkulaðibúðingnum. (Að 
minnsta kosti fyrir þá sem ekki þurfa 
að passa línurnar).

SNAKKI MEÐ ÍDÝFU . Það má 
alveg! Sérstaklega á laugardögum. 
Veljið jafnvel þetta sem er löðrandi 
í fitu. Hina dagana má poppa eða 
kaupa fitusnautt.

A
u
g
lý
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n
g
a
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Allt sem þú þarft…



ALLAR

BÓK AHILLUR

20%
AFSLÁTTUR

ÖLL

SKRIFBORÐ

20%
AFSLÁTTUR

SKRIF-

BORÐSSTÓLAR

20%
AFSLÁTTUR

ÖLL
RITFÖNG

20%
AFSLÁTTUR

5.895,-

NÝ
SENDING

NÝTT
NÝIR LITIR

SKRIF-

STOFUVÖRUR

20%
AFSLÁTTUR

ÖLL

TÖLVUBORÐ

20%
AFS ÁTTUR

3.195,-
796,-

127,-

499,-

ALLAR

SKÓLAVÖRUR

20%
AFSLÁTTUR

ALLT F YRIR SKÓLANN . . .

. . . Á F RÁBÆRU VERÐ I !

GILDIR 18.09-19.09

490,-

127,-

GÓÐ
KAUP
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S
aga Enron á óneitanlega mikið sam-
eiginlegt með því sem gerðist á 
Íslandi [í aðdraganda hrunsins] og 
það er kaldhæðnislegt að í stað þess 
að læra af þessu gjaldþroti og nota 
sem víti til varnaðar þá var sama 

sagan sett á svið hér af íslenskum stjórnmála- 
og viðskiptamönnum. Sem endaði í risagjald-
þroti eins og við vitum,“ segir Stefán Jónsson 
leikstjóri. 

Í leikritinu sem frumsýnt var á Englandi 
í fyrra og sló rækilega í gegn er sögð saga 
orkurisans Enron. Sagan um ris og fall fyr-
irtækisins, græðgi og spillingu er efniviður-
inn og Stefán bendir á að höfundurinn, Lucy 
Prebble, beiti mörgum brögðum og brellum 
leikhússins til að segja söguna. „Þetta er í 
raun mikið sjónarspil, hún notar táknfræði 
og meðul sem við þekkjum úr söngleikjum 
og kvikmyndum, til að útskýra margslung-
inn viðskiptaheim. Það er í rauninni mjög 
snjallt. Hún er að gera þessa sögu að sjóvi 
sem er það sama og fyrirtækið gerði þegar 
það starfaði. Það setti sýningu á svið, bjó til 
sýndarveruleika og sló ryki í augun á þeim 
sem áttu að setja reglurnar og fylgjast með. 
Eftirlitsaðilar og almenningur voru blekktir, 
það sem var ægilega fínt í sýnd var í reynd 
ekkert annað en blekking. Þannig kall-
ast verkið skemmtilega á við leikhúsið og 
eðli þess, sem mætti lýsa sem sýndarveru-
leika.“

Oflæti og hroki Enron-manna
Er verið að predika yfir áhorfendum?

„Nei. Lucy Prebble segir okkur einfald-
lega söguna af risi og falli Enron. Við fáum 
að upplifa heiminn með augum aðalpersón-
anna. Við kynnumst stórmennskubrjálæði, 
oflæti og hroka sem heltekur fólk í þess-
um heimi sem verið er að tala um. Þannig 
gæðir höfundurinn verkið klassískri vídd, 
tragík þessa manns sem telur sig vera betri 
en aðra og ætlar að sigra heiminn, í þessu til-
felli fyrir bisnessinn. Í kjölfarið kemur svo 
fallið þegar hann flýgur of nálægt sólinni og 
brennir af sér vængina.“

Sögu Enron hefur verið líkt við hrun 
íslensku bankanna, notuðuð þið eitthvað þá 
samlíkingu?

„Leikritið er ekki staðfært á nokkurn hátt, 
það hefði verið hálf hallærislegt. En líkind-
in við Ísland eru svo hrópandi að fólk stað-
færir bara á meðan það horfir. Við erum búin 
að eiga mjög lærdómsríkan tíma við að vinna 
þetta leikrit, stúdera þessa karaktera. Og 
við höfum komist að því að umhverfið sem 
búið var til í viðskiptum, í kringum Enron 
og líka hér á Íslandi, umhverfi sem hlúð var 
að af öllum sem komu nálægt því, til dæmis 
stjórnmálamönnum, var kjörlendi fyrir sið-
blinda einstaklinga. Við verðum að hafa í huga 
að hvítflibbaglæpir kosta samfélagið miklu 
meira en allir aðrir glæpir. Og það skyldi 

fólk hafa í huga þegar það dáist að mönnum 
í jakkafötum. Heimur Enron og hins íslenska 
„gróðæris“, var glæpaheimur og að sjálfsögðu 
líka blautur draumur frjálshyggjunnar.“ 

Engin iðrun hjá íslenskum stjórnmála-
mönnum
Orkufyrirtækið Enron fór á hausinn árið 2001; 
íslensku bankarnir 2008. Heldur þú að nú, 
tveimur árum síðar, sé fólk komið með nóg af 
uppgjöri við hrunið?

„Það held ég ekki því við erum enn þá stödd 
í hruninu hér. Það er ekki hægt að fjalla um 
framhaldið af hruninu því við erum enn þá 
að hrapa og ekki komin á botninn. Það sem 
er verra er að rányrkjan er enn þá í gangi á 
Íslandi. Salan á orkunni á Suðurnesjum sýnir 
það að glæpamennirnir eru enn að verki. Og 
hér ganga bófarnir lausir enn. Í Enron-málinu 
fóru svo sem ekki allir bak við lás og slá en 
menn voru þó settir í handjárn og forsprakk-
arnir í steininn. Hér eru alltaf þessir silki-

hanskar. Smæðin og kunningjatengslin við-
halda spillingunni. Það er bara sorglegt að 
horfa upp á hvernig það er að storkna í fitunni 
aftur. Það finnst mér að minnsta kosti vera 
tilfinningin núna. Stjórnmálamenn segjast 
vera búnir að læra eitthvað, af því að þeir 
drógu sig aðeins í hlé og eru mættir aftur. 
En mér finnst ekki vera sönn iðrun í gangi. 
Fólk er ekki að játa vanmátt sinn því það er of 
djúpt sokkið í sín pólitísku flokksför.“

Er mikil dómharka í verkinu?
„Alls ekki. Við hlustum á „vonda karlinn“ 

flytja sitt mál og fáum þannig að upplifa 
heiminn frá hans sjónarhóli, sem er svolítið 
eins og að setja sig í spor afbrotamanns. Það 
er vissulega hollt og það er gott að setja hlut-
ina í samhengi. Hér skortir oft á að hlutirn-
ir séu settir í samhengi. Sjáðu bara frábæra 
grein Andra Snæs sem hann skrifaði í Frétta-
blaðið [um síðustu helgi] Af hverju er þessi 
grein látin falla á milli skips og bryggju? Það 
stendur uppi á fjölmiðla að vera á verðinum 

og spyrja gagnrýninna spurninga í stað þess 
að hlaupa í kranann. 

Nú er verið að ala á ótta, sífellt verið að 
tala um að við verðum að virkja og verðum 
að halda áfram að virkja. Í góðærinu þurftum 
við heróín og nú þegar allt er hrunið þurfum 
við heróín og það er alltaf stóri skammturinn 
sem farið er fram á.“

Vill vera í samtali við samfélagið
Leikritið er rétt árs gamalt, er eftirsóknarvert 
að vinna með samtímaverk?

„Í raun hef ég unnið mest í nýjum verkum, 
nýjum íslenskum verkum. Mér finnst gaman 
að takast á við verk, sem eru að koma í heim-
inn. Ég vil vera í samtali við samfélagið, auð-
vitað er hægt að gera það í gegnum klassík-
ina en það hefur æxlast svo að ég vinn mikið 
við nútímatexta.“

Leikritið Enron verður frumsýnt á stóra 
sviði Borgarleikhússins næstkomandi 
fimmtudag.

Hér ganga bófarnir lausir
Bandaríska orkufyrirtækið Enron setti á svið leikrit fyrir almenning og nú getur almenningur séð leikrit um ris og fall fyrirtæk-
isins sem sagt hefur minna á sögu íslenskra banka. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Stefán Jónsson leikstjóra.

STEFÁN JÓNSSON Líkindin með sögu Enron og hruni íslensku bankanna eru svo hrópandi að áhorfendur munu staðfæra um leið og þeir horfa á leikritið segir 
leikstjórinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Enron var stofnað árið 1985 við 
samruna Houston Natural Gas og Int-
erNorth. Varð þá til stærsta gasdreif-
ingarfyrirtæki Bandaríkjanna með um 
sextíu þúsund kílómetra gasleiðslu-
net. Það jók umsvif sín hratt og 
eignaðist orkuver um allan heim.

Í samantekt Borgarleikhússins er 
bent á að sögu fyrirtækisins megi 
þó rekja allt til ársins 1932 þegar 
Northern Natural Gas Company var 
stofnað í Omaha í Nebraska-ríki.
Þegar Kenneth Lay tók við stjórn-
artaumum voru höfuðstöðvar þess 
fluttar til Houston og nafninu breytt 
í Enron.  

Enron varð eitt fyrsta fyrirtækið til 
að nýta sér Internetið og bauð upp 
á viðskipti með hrávöru af ýmsu tagi 
í gegnum síðuna EnronOnline sem 
færði fyrirtækinu miklar tekjur. 

Kenneth Lay og framkvæmdastjóra 
fyrirtækisins, Jeff Skilling, var hampað 
mjög og Enron var valið framsækn-
asta fyrirtæki Bandaríkjanna af 
viðskiptatímaritinu Fortune sex ár í 
röð. Síðar kom í ljós að reksturinn 
var byggður á svikum. Annars vegar 
byggðist hann á samningum um 
orkusölu fram í tímann þar sem 
allur hagnaður var bókfærður eins 
og salan hefði þegar átt sér stað. 
Þannig voru miklar tekjur bókfærðar 
þótt verðmætin hefðu ekki enn verið 
afhent. Hinn hluti svikamyllunnar 
fólst í blekkingum þegar farið var að 

fjara undan fyrirtækinu. Stjórnendur 
seldu hlutabréfin sín í stórum stíl án 
þess að tilkynna það en stahæfðu þó 
að fram undan væri mikill vöxtur. 

Brátt komust sögur þó á kreik um 
að ekki væri allt með felldu og í grein 
í tímaritinu Fortune sem birtist í mars 
2001 var þeirrar spurningar spurt 
hvort Enron væri ofmetið fyrirtæki 
og stórlega dregið í efa að það stæði 
undir háu gengi hlutabréfa. Þau fóru 
enda lækkandi á árinu sem lauk með 
rannsókn á fyrirtækinu og gjaldþroti 
í desember.

Tuttugu þúsund starfsmenn 
misstu vinnuna og allan sinn lífeyri 
sömuleiðis. Í kjölfarið fylgdi uppgjör 
þar sem æðstu stjórnendur hlutu 
þunga dóma. Þar á meðal var 
Kenneth Lay fundinn sekur um stór-
felldar bókhaldsfalsanir og fjársvik. 
Búist var við því að hann hlyti 30 
ára fangelsisdóm en hann lést úr 
hjartaslagi áður en dómur féll.

Jell Skilling var dæmdur í 24 ára 
fangelsi og 45 milljóna dollara sekt. 
Nú í september var honum synjað 
um lausn úr fangelsi gegn tryggingu. 

BÓKHALDSSVIK OG BLEKKING TÓM

ENRON Á SVIÐI Leikritið um orkufyrirtækið er hið mesta sjónarspil.
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1. KEILIR
Fjarska fallegt fjall

Keilir blasir við víða á höf-
uðborgarsvæðinu, form-
fagur og fallegur. Gaman 
er að virða hann fyrir sér 
úr fjarska og enn betra ef 
maður getur farið með ljóð-
línurnar góðu  „sjáið tindinn, 
þarna fór ég“ þegar horft er 
á fjallið. Leiðin er stikuð og 
á allra færi en mælt með því 
að fara í góðu veðri.

2. HERSTÖÐIN
Háskólanemar í stað hers

Áratugum saman var her-
stöðin á Miðnesheiði eitt 
helsta bitbein í íslenskum 
stjórnmálum, átti herinn að 
vera eða fara? Bandaríkja-
her reisti heilan bæ fyrir 
liðsmenn sína og útbúnað 
en meðan herinn var hér á 
landi var stöðin vandlega 
girt af og ekki nema útvald-
ir Íslendingar sem börðu 
það augum – og andstæðing-
ar hersetunnar hefðu ekki 
stigið þar inn fæti þó þeim 
hefði verið boðið. Nú er öldin 
önnur, íslenskir háskóla-
nemar eru sestir að í íbúð-
arblokkunum og ýmis konar 
starfsemi rekin á svæðinu 
sem nú kallast Ásbrú. For-
vitnilegur viðkomustaður í 
sunnudagsbíltúrnum.

3. KAFFITÁR
Kaffi og með 
því 

Eigendur Kaffi-
társ voru í hópi 
þeirra frum-
k vö ð l a  s e m 
kenndu Íslend-
ingum að drekka 
gott kaffi. Í Ytri-
Njarðvík eru 
höfuðstöðvar 
kaffibrennsl-
unnar og kaffi-
húsakeðjunnar samnefndu. 
Þar er huggulegt kaffihús 
og verslun þar sem sömu-
leiðis er möguleiki að skoða 
kaffibrennsluna. 

4. BÆJARRÖLT
Gaman er að búa í Keflavík
Heimamenn mæla með bæj-
arrölti í Keflavík, búðarrápi 
í miðbænum og pylsustoppi í 
pylsubarnum hans Villa við 
Tjarnargötu. Íslenska bítlið 
hófst í Keflavík og á leiðinni 
í bæinn er tilvalið að hlusta 

Leyndardómar Suðurnesja
Stundum vill gleymast að Reykjanesið er ein mesta náttúruperla landsins með fallegum ströndum, hrauni og fjöllum. Þar fyrir 
utan er margt forvitnilegt að sjá á Reykjanesi, vita, kaffihús, kirkjur, menningu og mannlíf. Fréttablaðið bendir hér á nokkra 
áhugaverða hluti til að gera á Suðurnesjunum.

Nú um helgina er sérstak-
lega hægt að mæla með

■ Þórkötlustaðarétt
 Í dag er sérstaklega hægt 

að mæla með heim-
sókn til Grindavíkur en 
réttað verður í Þórkötlu-
staðarétt í dag. Dregið 
verður í dilka klukkan 
tvö. Hestamannafélagið 
Brimfaxi verður með 
hross á svæðinu og 
leyfir börnum að fara á 
bak. Svo verður haust-
markaður starfræktur. Í 
Aðalbraut verður boðið 
upp á kaffi og kleinur á 
meðan birgðir endast. 
Loks verður Réttarball í 
Grindavík um kvöldið.

■ Afrísku afmæli
 Veitingastaðurinn 

góðkunni Ráin í Keflavík 
heldur upp á 21 árs 
afmæli í kvöld og verður 
afmælisveislan í afrískum 
stíl. Ljúfar veitingar og 
léttur matur fyrir þá sem 
mæta á bilinu klukkan 
níu til ellefu.

Um helginaá Hljóma, Óðmenn, Trú-
brot, Magnús og Jóhann og 
aðrar góðar grúppur frá sjö-
unda og áttunda áratugnum. 
Rokkheimar Rúnars Júlíus-
sonar vitaskuld skylduheim-
sókn fyrir alla íslenska tón-
listaráhugamenn. Einnig er 
hægt að mæla með heim-
sókn í Víkingaheima sem 
hýsa Víkingaskip Gunnars 
Marels Eggertssonar sem 
smíðað er eftir Gaukstaða-
skipinu.

5. SULLAÐ Í VATNI
Buslað innan dyra og utan
Vatnaveröldin í Reykja-
nesbæ er vel heppnaður 
vatnsleikjagarður fyrir 
alla fjölskylduna. Hann 
er yfirbyggður þannig 
að veður og vindar hafa 
engin áhrif á heimsókn-
ina. Fyrir þá sem eru í 
hefðbundnari sundhug-
leiðingum er óhætt að 
mæla bæði með sund-
lauginni í Garði og Sand-
gerði. Þær eru báðar 
nýuppgerðar og vel heim-
sóknarinnar virði.

6. GARÐSKAGI
Ægifagurt útsýni
V i t a r  l ý s a 
sæfarendum 
leið og hafa 
þannig gegnt 

mikil-
vægu 

hlutverki 
hjá eyþjóðinni 
Íslendingum. 
Einn sá skemmti-

legasti að sækja heim 
er Garðskagaviti í 
Garði. Gamli vitinn 
dregur árlega að sér 
fjölda ferðamanna 
en einnig er hægt 
að skoða nýja vit-
ann. Hvít sand-
fjaran er svo 
sannar-
lega heim-

sóknarinnar 
virði, þar má 
skoða fugla og 
jafnvel seli. 
Svo er óhætt að 
mæla með heim-
sókn í Byggðasafn-
ið og á kaffihúsið 
þar. Mætti jafnvel 
segja að hvergi 
á landinu sé 
hægt að fá sér 
tíu dropa og 
kökusneið með 
álíka útsýni.

7. SANDVÍK
Fjaran og Clint

Í einni fjöru á landinu er 
hægt að slá þær flugur í 
einu höggi að fara í fjöru-
ferð og á slóðir Clints East-
wood. Í Sandvík er afar 
falleg fjara þar sem sjá 
má háa melgresishóla og 
Hafnaberg. Fjaran öðlað-
ist sinn sess í kvikmynda-
sögunni í myndinni Flags of 
our fathers.

8. GUNNUHVER
... og fleira á nesinu 

Í sumar voru teknir í notkun 
nýir göngu- og útsýnispallar 
við hinn merka Gunnuhver, 
rétt austan við Reykjanes-
vita. Hverinn dregur nafn 
sitt af Guðrúnu nokkurri 
sem gekk aftur og olli mikl-
um usla á svæðinu þar til að 
Eiríki Magnússyni, presti 
í Vogsósum, tókst að koma 
draugnum fyrir með því 
að senda hann í hverinn. Á 
þessum slóðum má einnig 
mæla með Reykjanesvita 
og svo er gaman að stíga á 
hina svonefndu brú á milli 
heimshluta sem reist hefur 
verið á mótum Ameríku- og 
Evrópuflekans.

9. HVALSNESKIRKJA
Fallegasta kirkja á landinu?
Hvalsneskirkja í Kotvogi 
suður af Sandgerði, var vígð 
árið 1887. Hún er byggð úr 
tilhöggnu grjóti og geymir 
meðal annars altaristöflu 
eftir Sigurð Guðmundsson 
sem sýnir upprisuna. Hvals-
nes er gamall kirkjustaður 
og margir kaþólskir dýrl-
ingar tengdust Hvalsnes-
kirkju.

10. GRINDAVÍK
Lífið er saltfiskur

Saltfisksetrið í Grindavík 
er sjálfsagður áfangastaður 
í Suðurnesjatúr. Þar eru nær 
alltaf skemmtilegar listsýn-
ingar og upplifunarsýning 
sem sýnir „sögu verkunar 
og sölu á saltfiski og þýð-
ingu hans fyrir þjóðarbú-
ið í gegn um tíðina“ eins og 
segir á heimasíðu setursins. 
Það er opið frá 11 til 18 alla 
daga.

11. KRÝSUVÍK
Hverasvæðið í bakgarðinum
Seltún er fallegt hverasvæði 
steinsnar frá höfuðborginni 
þar sem skoða má ævin-
týralegt landslag í einstöku 
umhverfi. Hið dularfulla 
Kleifarvatn skammt undan 
er sömuleiðis áningarinnar 
virði. 

Texti: Heimildir: Bergdís 
Sigurðardóttir, Þorgils Jóns-
son, www.reykjanes.is
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MYNDBROT ÚR DEGI | Fimmtudagurinn 16. september | Myndir teknar á Nikon Coolpix S4000  

Lærði lífsleikni 
á Þingvöllum
Að loknum skóladegi á Þingvöllum fundaði MH-ingurinn Elín 
Elísabet Einarsdóttir með félögum sínum í stjórn Nemendafé-
lags MH, kíkti á Prikið og æfði sig á ukulele fyrir MH-dag sem 
haldinn er í bókaverslun Máls og menningar í dag. Lesendur 
Fréttablaðsins fá hér innsýn í líf framhaldsskólanema sem hefur 
í nógu að snúast.

6 Að lokum hitti ég systur mínar tvær, 
Nönnu og Grétu, heima hjá Nönnu í 
Þingholtunum.  Kvöldið var fullkomn-
að með nammiinnkaupaferð í Kram-

búðina.  
5 Um kvöldið æfði ég ásamt Katr-

ínu vinkonu minni nokkur lög á 
ukulele og gítar til þess að taka í 
sérstakri MH-dagskrá í Máli og 

menningu á laugardag  [í dag].4 Rólegheitin tóku við þegar ég kíkti 
ásamt Katrínu vinkonu minni á Prik-
ið síðdegis.  

3 Að ferðinni lokinni reyndi ég að gera eitt-
hvert gagn sem stjórnarmeðlimur í Nem-
endafélagi MH og fundaði og tók viðtöl 
ásamt félögum mínum í stjórninni við 

umsækjendur sem sóttu um í Góðgerðaráð. Við 
tökum viðtöl við alla umsækjendur í embætti  
Nemendafélagsins.  

2 Þetta var óvenjulegur skóladagur sem fólst í 
lífsleikniferð til Þingvalla sem stóð yfir allan 
daginn. Þar voru meðal annars með mér vin-
konur mínar, Ásta, Katrín og Stefanía.

1 Til að byrja með vaknaði 
ég í morgunsárið og Billa 
frænka mín var svo elsku-
leg að skutla mér í skólann 

um leið og hún fór í vinnuna.  

HEFST Á MORGUNKL. 20:35

Jóni Gnarr er mál 
...gamanmál

the pacificSteven Spielberg og Tom Hanks kynna:
HEFST Á MORGUN KL. 22:35

FÁÐU ÞÉR

ÁSKRIFT NÚNA!

Þú greiðir aðeins fyrir 

1/2 september. Við opnum strax 

ef þú gengur í Stöð 2 Vild.

Hringdu núna í síma 512 5100 

eða farðu á stod2.is.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16   OPIÐ: mán. - fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 12 - 18

 OPIÐ: mán. - mið. 11 - 19. fim. 11 - 21. fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 13 - 18 OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16

Æfingabolur úr ClimaLite efni með öndun 
og teygju. Litir: Svartur, rauður. 
Dömustærðir.

Æfingabuxur úr 95% bómull 
og 5% elastan. Dömustærðir.

Kvartbuxur úr 95% bómull 
og 5% elastan. Dömustærðir.

Æfingaskór úr leðri, með sóla 
sem litar ekki gólf. Dömustærðir.

Hlaupabelti með 4 vatns-
brúsum og 3 lokuðum vösum.

Stöðugir hlaupaskór með adiPRENE dempun 
undir hæl og tábergi. Dömustærðir: Hvítir með rauðu.  
Herrastærðir: Hvítir með bláu.

Hlýrabolur með stuðningstoppi úr 
ClimaLite efni með öndun og teygju.  
Litir: Svartur, fjólublár. Dömustærðir.

Æfingabuxur úr 87% bómull, 10% 
polyester og 3% elastan. Dömustærðir.

Rennd upphitunarpeysa með hettu. 80% 
bómull og 10% polyester. Litir: Hvít, grá, 
svört. Dömustærðir.
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EINAR MÁR GUÐMUNDSSON RITHÖFUNDUR  er 56 ára í dag.

„Þótt þú siglir um samtíðina og fljúgir inn í framtíðina er for-
tíðin alltaf í farangrinum.“

56

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
auðsýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður okkar, fósturföður, 
tengdaföður og afa,

Sævars E. Guðlaugssonar
Byggðarenda 4, Reykjavík.

Karen Ólafsdóttir
Sigrún Sævarsdóttir Bouius
Sólrún Sævarsdóttir   Guðmundur Sigurðsson
Anton P. Gunnarsson  Elsa I. Konráðsdóttir
Ólafur S. Ólafsson   Mari Sampu

Elskuleg móðursystir okkar og 
mágkona, 

Una Þorgilsdóttir
Ólafsbraut 62, Ólafsvík,

lést miðvikudaginn 15. september á St. Franciskus-
spítalanum í Stykkishólmi. Útförin auglýst síðar. 
Fyrir hönd aðstandenda,

Ólafur Sveinsson, Kristlaug Sigríður Sveinsdóttir 
og Sveinn B. Ólafsson.

Hjartans þakkir til allra sem hafa sýnt 
okkur samhug, stuðning, hjálpsemi og 
vináttu eftir fráfall dóttur minnar 
og systur,

Jóhönnu Silju 
Vilhjálmsdóttur 

og minnst hennar af hlýju og vinsemd.

Birna Ósk Eðvarðsdóttir 
Óskar Jóhann Birnuson 
og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Auður Waagfjörd 
Jónsdóttir
frá Garðhúsum, Vestmannaeyjum,

sem lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði  
miðvikudaginn 15. september, verður jarðsungin frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 22. september 
klukkan 15. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hinnar látnu er bent á fjáröflunarsjóð 
Þorgerðar I.O.O.F. til líknarmála kt: 691093-3609 
reikn.nr. 0526-14-100860.

Kristinn Jörundsson   Steinunn Helgadóttir
Kristín Bára Jörundsdóttir   Eiríkur Mikkaelsson
Jón Sævar Jörundsson   Rita Arnfjörð    
 Sigurgarðsdóttir
Alda Guðrún Jörundsdóttir  Jóhann Hlöðversson
Anna Sigríður Jörundsdóttir   Bjarni Kristinn Jóhannsson
Jörundur Jörundsson   Áslaug Hreiðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn  Gjótuhrauni 8, 220 Hafnarfirði Sími: 571 0400, legsteinar@gmail.com

GRANÍT OG LEGSTEINAR

Fallegir legsteinar 
   á einstöku verði

Frí áletru
n

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför

Matta Ósvalds 
Ásbjörnssonar

sem lést að Faxabraut 13 Hjúkrunarheimilinu Hlévangi 
Keflavík.

Gunnar Mattason  Indíana Jónsdóttir
Oddný Mattadóttir  Stefán Kristjánsson
og aðrir aðstandendur

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnlaugur Snædal
læknir,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni mánudaginn 
20. september kl. 13.

Jón Snædal   Guðrún Karlsdóttir
Kristján Snædal   Sólrún Vilbergsdóttir
Gunnlaugur G. Snædal  Soffía Káradóttir
barnabörn og langafabörn

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur stuðning og kærleika 
vegna andláts og útfarar yndislega 
mannsins míns, stjúpföður, sonar, 
bróður og mágs

Gunnars Magnússonar
Goðheimum 4, Reykjavík.

Ásta Agnarsdóttir
Rúnar Máni Gunnarsson  Eydís Magnúsdóttir og synir 
Davíð Snævar Gunnarsson  Ragnhild Svellingen og synir 
Tinna Dögg Gunnarsdóttir og börn 
Ingibjörg S. Gunnarsdóttir 
María M. Magnúsdóttir  Bergur Stefánsson og synir

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegs föður okkar, 
tengdaföður, afa, langafa og vinar,

Steins Þ. Steinssonar
fyrrverandi héraðsdýralæknis, 
Þverholti 24, Reykjavík.

Þökkum einnig starfsfólki krabbameinsdeildar 
Landspítalans við Hringbraut fyrir góða umönnun.

Þorsteinn Steinsson   Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Finna Birna Steinsson  Baldur Hafstað
Friðrik Steinsson
Bryndís Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi 

Jón Björnsson 
lyfjafræðingur, Rituhólum 10, 
Reykjavík,

lést að heimili sínu laugardaginn 11. september. 
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, 
mánudaginn 20. september kl. 15.00. 
Fyrir hönd aðstandenda,

Anna Þórunn Ottesen
Björn Jónsson   Birna Gunnlaugsdóttir
Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir  Ray Snider 
Þóra Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn

„Útgáfan markar vissulega tímamót 
fyrir mig því þetta er bók sem ég byrj-
aði á strax árið 1974 en tókst ekki að 
ljúka við fyrr en í sumar.“ Þannig 
bregst Elías Snæland Jónsson, rithöf-
undur og fyrrverandi ritstjóri, við 
beiðni um viðtal á tímamótasíðu vegna 
bókar hans Möðruvallahreyfingin 
– baráttusaga, sem er að fara í búðir 
þessa dagana. Hún er 464 blaðsíður og 
í henni eru margar myndir, úrklippur 
og fyrirsagnir úr blöðum. Elías kveðst 
hafa skrifað ríflega 30.000 orða texta 
um Möðruvallahreyfinguna á árun-
um 1974 til 1977 en þá lagt hann frá 
sér ásamt eigin dagbókum og minnis-
blöðum frá þessum tíma og tilheyrandi 
heimildum sem hafi fyllt marga kassa. 
„Þetta efni fór bara út í bílskúr og var 
þar nokkra áratugi eða þar til ég gróf 
það upp aftur veturinn 2004-5 og ákvað 
að ljúka verkinu,“ segir Elías. „Ritið er 
mun viðameira en ég hafði hugsað mér 
í upphafi, því til að rekja baráttusögu 
Möðruvellinga verður að segja hluta 
af stjórnmálasögu tímabilsins 1966 til 
1976.“  

Á baksíðu bókarinnar stendur meðal 
annars: „Hér segir frá dugmiklu fólki 
sem lagði mikið í sölurnar til að reyna 
að gera háleitar pólitískar hugsjónir 
sínar að veruleika.“ Elías sjálfur var í 
eldlínu þeirra atburða og er beðinn að 
lýsa þeim aðeins.

„Í stórum dráttum þá er þetta bar-
áttusaga vinstri arms Framsóknar-
flokksins. Hún byrjaði fyrir alvöru 
þegar hópur ungs fólks sem síðar varð 
áberandi í þjóðlífinu, tók við forystu 
í Sambandi ungra framsóknarmanna 
haustið 1966, með Baldur Óskarsson 
sem formann. Þetta var fjölmenn sveit 
sem kom inn í flokkinn, undir vernd-
arvæng Eysteins Jónssonar sem var 

formaður flokksins á þeim tíma. Hann 
vann markvisst að því að gera Fram-
sóknarflokkinn að forystuflokki vinstri 
manna á Íslandi og unga fólkið var mjög 
inni á þeirri stefnu – stefnu vinstri 
félagshyggju. Síðan gerist það 1968 að 
Eysteinn hættir sem formaður og Ólaf-
ur Jóhannesson tekur við. Upp frá því 
stefnir flokksforystan að því að færa 
flokkinn til hægri en við þessir ungu 
vinstri menn börðumst gegn því.“

Elías segir Möðruvellinga hafa 
stundum fjölmennt á fundi Framsókn-
ar til að taka þar völdin. „Hægri arm-
urinn barðist hart gegn okkur,“ rifjar 
Elías upp. „Við vildum að flokkurinn 

yrði áfram forystuafl á vinstri vængn-
um. Um þetta snerust átökin í nokk-
ur ár þar til að Framsóknarflokkur-
inn klofnaði 1974 og Möðruvellingar 
gengu úr honum. Síðar fóru þeir hver 
í sína áttina.“

Engin félagaskrá er til úr Möðru-
vallahreyfingunni og Elías segir erfitt 
að skjóta á fjöldann sem henni fylgdi. 
„En ég er með lista yfir menn sem voru 
í hreyfingunni og síðar urðu forystu-
menn hér og þar um landið. Á honum 
eru eitthvað um 60 manns. Óhætt er að 
fullyrða að sá frægasti er forseti vor, 
Ólafur Ragnar Grímsson.“

gun@frettabladid.is

ELÍAS SNÆLAND JÓNSSON:  GEFUR ÚT BARÁTTUSÖGU MÖÐRUVELLINGA

Innlegg í stjórnmálasöguna

RITHÖFUNDURINN „Hægri armurinn barðist hart gegn okkur,“ segir Elías Snæland Jónsson 
þegar hann rifjar upp átökin innan Framsóknar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SKERPA
5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

TILBOÐ     249.990TILBOÐ     209.990TILBOÐ     109.990 TILBOÐ     124.990

TOPPTILBOÐ

SKERPA
5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

SKERPA
2.000.000:1

PRO 4

100Hz

DVB-T

DVB-T

SKERPA
20.000:1

3 HDMI
DVB-T

SKERPA
40.000:1

2 HDMI

Panasonic TXP42GT20 - Full HD 3D
42" Full HD 3-D THX NeoPlasma sjónvarp með 1920x1080p upplausn, THX, Vreal Pro5 Engine - 
High Contrast Filter, 600Hz Intelligent Frame Creation, Infinite Black 5.000.000:1 (Native) skerpa, 
Pro 24p Smooth Film/Play Back, 0.001 msec svartíma, x.v Colour, Progressive Scan, VIERA CAST 
nettengingu, Digital Cinema Colour 3D Colour, Motion Pattern Noise Reduction 3D Comb Filter, 
C.A.T.S háskerpu HDTV DVB-T stafrænn móttakari (MPEG4), kortalesari, 2 x USB tengi fyrir Wi-Fi/
HDD upptöku, 2x Scart (með RGB), 4 HDMI, PC tengi ofl.

TILBOÐ     349.990

Panasonic TXP42G20 
42" Full HD NeoPlasma sjónvarp með 
1920x1080p upplausn, THX, Vreal Pro5, 
600Hz Intelligent Frame Creation, Infinite 
Black 5.000.000:1 skerpa, Pro 24p Smooth 
Film/Play Back, 0.001 msec svartíma, x.v 
Colour, Progressive Scan, VIERA CAST, Digital 
Cinema Colour 3D Colour, C.A.T.S háskerpu 
HDTV DVB-T stafr. móttakari, kortalesari, 2 x 
USB tengi fyrir Wi-Fi/HDD upptöku, 2x Scart, 
4 HDMI, PC tengi ofl.

Panasonic TXL32C20
32" LCD sjónvarp með 1366x768p 
upplausn, THX, Vreal 4, Infinite Black 
40.000:1skerpu, 24p Playback, 0.001 
msec svartíma, x.v Colour, Progressive 
Scan, Intelligent Scene Controller 
3D, Colour Management Sub-Pixel 
Control, VIERA Link, stafrænum DVB-T 
móttakara, kortalesara, 2 x USB, Scart, 
2 HDMI tengi ofl.

Panasonic TXP42C2
42" HD Ready 16:9 Plasma sjónvarpmeð 
1024x768p upplausn, Vreal 4 Engine tækni, 100Hz, 
24p Playback, Real Black Drive 2.000.000:1 
(Dynamisk) skerpu, x.v Colour 3D Colour 
management, Motion Pattern, Noise Reduction, 
Sub-Pixel Control, Progressive Scan, Viera Link, 
stafrænum háskerpu HDTV DVB-T móttakara 
(MPEG4), SD/SDHC kortalesari (JPEG/AVCHD), 
textavarp með 500 síðna minni, 20w Nicam Stereó 
V-Audio hljóðkerfi, Scart (með RGB), 2 HDMI ofl.

Panasonic TXP50X20
50" 100Hz Plasma sjónvarp með 1024x768 
punkta uppl., Vreal 5, 24p Playback, Real 
Black Drive 2000.000:1 dínamískri skerpu, 
x.v Colour, 3D Colour, Motion Pattern Noise 
Reduction, Sub-Pixel Control, Progressive 
Scan, Viera Link, háskerpu DVB-T 
stafrænum móttakara, kortalesari, 2 x 
Scart, 3 HDMI, Component, CI rauf, SVHS, 
CVBS og PC tengi ofl.
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erf idr yk kjur
G R A N D

Hlýlegt og gott viðmót 
á Grand hótel.

Fjölbreyttar veitingar 
lagaðar á staðnum.

Næg bílastæði 
og gott aðgengi.

Grand Hótel Reykjavík  
Sigtún 38, 105 Rvk.
Sími: 514 8000
www. grand.is 
erfidrykkjur@grand.is

Verið velkomin

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

Gunnar Níels 
Guðmundsson
fyrrverandi bóndi og veitingamaður  
í Fornahvammi, Kleppsvegi 118, 
Reykjavík,

sem lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
13. september, verður jarðsunginn frá Áskirkju 
21. september kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast Gunnars er bent 
á Minningarsjóð FAAS (Félags áhugafólks og aðstand-
enda Alzheimerssjúklinga) sem hægt er að nálgast á 
alzheimer.is eða í síma 533 1088.

Lilja Guðrún Pálsdóttir
Hafdís Pálrún Gunnarsdóttir
María Björg Gunnarsdóttir   Sigurgeir Sigurgeirsson
Árni Gunnarsson   Kristín Ástþórsdóttir
Gunnar Austmann Kristinsson   Alda Lovísa Tryggvadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vináttu vegna andláts og útfarar  
eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Inger Elise Sigurðsson,  
Safamýri 85, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem önnuðust Inger 
með hlýju og umhyggju í veikindum hennar á síðustu 
árum.

Benedikt Bjarni Sigurðsson
Ása Benediktsdóttir
Jóhannes Benediktsson  Björg B. Pálmadóttir 
Anna María Benediktsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn     

Ástkær sonur okkar, bróðir,
barnabarn og frændi,

Guðbjörn Már 
Rögnvaldsson
Hamraborg 16,

sem lést laugardaginn 11. september 2010, verður 
jarðsunginn frá Digraneskirkju föstudaginn 
24. september kl. 13.00.
 
Sigurlína Herdís Guðbjörnsdóttir
Rögnvaldur Arnar Hallgrímsson
Sylvía Svava Rögnvaldsdóttir
Ragnar Helgi Rögnvaldsson
Vignir Vatnar Stefánsson
Guðbjörn Hallgrímsson
Ellen Svava Finnbogadóttir
Hallur Örn Kristínarson

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við 
andlát og útför okkar ástkæra eigin-
manns, föður, tengdaföður, afa og 
langafa, 

Birgis Guðmundssonar

Sérstakar þakkir til starfsfólks og stjórnenda 
Hrafnistu.

Marý Marinósdóttir
Alma Birgisdóttir   Steingrímur V. Haraldsson
Marinó Flóvent Birgisson  Jóhanna Sigrún Ingimarsdóttir
Birgir Már Birgisson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Unnur Þyri 
Guðlaugsdóttir

andaðist á Landspítalanum 16. september. Útförin fer 
fram frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 24. septem-
ber kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hennar er bent á Styrk, samtök krabba-
meinssjúklinga og aðstandenda þeirra.
Sérstakar þakkir öllum þeim sem önnuðust hana af 
alúð og virðingu í veikindum hennar.

Salóme Fannberg 
Áskell Fannberg   Þóra Einarsdóttir
Kristjana Ólöf Fannberg  Gestur Helgason
Eyþór Fannberg   Anna Þórunn Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til ykkar allra sem 
hafið auðsýnt okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför okkar yndislegu 
móður, tengdamóður, ömmu, lang-
ömmu og langalangömmu,

Sigrúnar B. Ólafsdóttur,
Árskógum 8,

og minnst hennar af hlýju og vinsemd.

Dóra Sigrún Hilmarsdóttir  Helgi Pétursson
Ólöf Heiða Hilmarsdóttir  Sigursteinn Jósefsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Jón Þórðarson
Stekkjargötu 17, Njarðvík,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þriðju-
daginn 14. september, verður jarðsunginn frá Ytri-
Njarðvíkurkirkju miðvikudaginn 22. september 
kl. 14.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, 
en þeim sem vilja minnast Jóns er bent á Styrktarfélag 
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.

Þórunn Gottliebsdóttir
Brimhildur Jónsdóttir  Anton Pálsson
Ríkharður Jónsson   Hugrún Helgadóttir
Hrafn Jónsson   Hulda Sveinsdóttir
Margrét Jónsdóttir   Tobías Brynleifsson

og fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona, móðir, tengda-
móðir, amma, systir og mágkona,

Selma Hallgrímsdóttir 
Ruga,

lést á heimili sínu í Manassas, Virginiu, 29. ágúst 
sl. Minningarathöfn fór fram 4. september í Pierce 
Funeral Home, Manassas. Jarðsett var í Arlington 
kirkjugarðinum 15. september.

Erastus Ruga
Tomas A. Ruga
Dr. Thorun A. Ruga McCoy   Roger McCoy
Alexandra S. Ruga    Beau K. Ruga
Sigurður Hallgrímsson   Erla Eiríksdóttir
Sveinn Hallgrímsson   Gerður K. Guðnadóttir
Ingibjörg Hallgrímsdóttir   Kristinn Ólafsson
Halldóra Hallgrímsdóttir O´Neill  Michael O´Neill
Guðni E. Hallgrímsson   Bryndís Theodórsdóttir
Hallgrímur Hallgrímsson   Guðríður J.    
 Guðmundsdóttir 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
eiginkonu minnar, móður, tengda-
móður, ömmu og systur,

Árelíu Þórdísar 
Andrésdóttur (Dísu)
Smyrlahrauni 45, 220 Hafnarfirði.

Leifur Rósinbergsson

Leifur Þór Leifsson   Sigrún Jónsdóttir
Róbert Leifsson
Anna María Leifsdóttir  Róbert Ragnar Grönqvist
Karl Kjartan Leifsson  Angeline Theresa Thomas

barnabörn og systkini

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Valdimar Bæringsson
málarameistari

er látinn. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 20. september kl. 13.00. Jarðsett verður í 
Gufuneskirkjugarði.

Bryndís Jóhannsdóttir

„Maður verður bara að 
reyna að gera eitthvað fyrir 
samfélagið og gera heiminn 
aðeins betri,“ segir Hans 
Guðmundsson, hjá Golf18, 
sem hvetur kylfinga til að 
spila á völdum golfvöllum 
um helgina, en helmingur-
inn af vallargjaldinu renn-
ur til styrktar ABC barna-
hjálp.

Hans hefur staðið fyrir 
ABC-mótaröðinni síðan 
í fyrra og segir þátttöku 
hafa verið góða, en vegna 
kreppunnar hafi dregið úr 
henni í ár. „Í fyrra náðist 
að safna nægum pening-
um til að greiða fulla fram-

færslu fyrir sex börn í heilt 
ár. Vegna minni þátttöku nú 
er ekki útséð hvort það tak-
ist áfram og þess vegna er 
ég að standa fyrir þessari 
golfhelgi,“ segir Hans, sem 
hefur fengið þrjá velli til 
liðs við átakið um helgina, 
Setbergsvöll í Hafnarfirði, 
Kálfatjarnarvöll á Vatns-
leysuströnd og Kirkjuból-
svöll í Sandgerði og er vall-
argjald 3.000 krónur. „Ég 
hvet sem flesta til að mæta, 
spila sér til ánægju og láta 
gott af sér leiða,“ segir hann 
og bendir á að nánari upp-
lýsingar sé að finna á vef-
síðunni www.golf18.is. - emö

Leikið til góðs
ABC Hans Guðmundssson, hjá Golf18, stendur að baki ABC-mótaröð-
inni og ABC-bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1699 Brúðkaup Jóns Vídal-
íns biskups og Sigríð-
ar Jónsdóttur frá Leirá 
er haldið í Skálholti. 
Meðal gesta eru 23 
prestar. 

1931 Mukden-atburðurinn 
í Mansjúríu veitir Jap-
önum átyllu til þess að 
ráðast á Kína. 

1968 Knattspyrnukappleik 
Vals gegn portúgalska 
liðinu Benfica lýkur 
með markalausu jafn-
tefli. Áhorfendur eru 
18.243 og er það vall-
armet. 

Merkisatburðir



í BYKO!
Frábært verð

Vnr. 13609970

Bað-
innrétting 
Baðinnrétting með handlaug, 
án blöndunartækis, 50 cm, breidd, hvít.

21.990

Vnr. 17900091

Flísar
WOOD VENGE flísar, inni og úti, 30x60 cm.

4.990kr./
m2

Frábært 
verð á flísum 
fyrir þig!

Vnr. 0113559

Plastparket
Smelluplastparket, 
mahóní, 6x194x1290 mm.

1.250 kr./
m2

ÓDÝRT

Vnr. 0113536

Plastparket 
WHITEWASH BROWN plastparket, eik, 194x1286 mm.

Hágæða parket

30x30

2.490 kr./
m2

Vnr. 17850090

Flísar
IMEX, rustic gráar, inniflísar, 30x30 cm.

1.990 kr./
m2

 

9921
Fæst í BYKO Breidd og Kauptúni

á virðisaukaskatti 
af keyptri vinnu

til þeirra sem ráðast nú í framkvæmdir á byggingarstað

100% 
endurgreiðsla

FRÁBÆRT

VERÐ!

Við sögum allt 
efni niður eins 
og þér hentar!  

Mikið úrval
af límtré! BEYKIEIK

HNOTAMAHÓNÍBIRKI

6.490 kr./
lm.

Verð frá

30x60

39.390

Fæst í BYKO Breidd og Kauptúni

Vnr. 13609940

Baðinnrétting 
Baðinnrétting, grá, handlauga rskápur, 
handlaug og spegill. Breidd 70 cm, dýpt 43 cm.

ÓDÝRT

Í BYKONÝTT
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Brilló! 
Sjúkra-
kassinn!

Alveg 
að 

koma!

Glæsilegt! Vonandi 
að það sé hægt 
að stoppa þennan 
gosbrunn úr nefinu 
á honum! 
Úff maður!

Nei 
vá.

Ætli 
gemsa-

reikning-
urinn 

þinn sé 
ekki 

kominn.

... og vinkaði svo bless 
þegar hún reið yfir engið 

og út á slétturnar.

Takk pabbi! Takk mamma!

Það var 
ekkert.

Það er svo sætt 
að Solla hafi 
viljað að við 
læsum bæði 

fyrir hana.

Ahh!

Einstakur 
krakki!

Þetta var rétt 
hjá þér. Mamma 
er mun andfúlli 

en pabbi.

Nú á að draga nokkra fyrrum ráða-
menn þjóðarinnar fyrir landsdóm 

vegna óstjórnar þeirra sem varð til þess 
að íslenskt efnahagkerfi hrundi til grunna. 
Spurningin snýst um það hvort himinhróp-
andi getuleysi þeirra til að inna störf sín af 
hendi á bærilega sómasamlegan hátt hafi 
verið glæpsamlegt eða bara aumkvunar-
vert. Um þetta sýnist þó sitt hverjum. Lögin 
um landsdóm munu þannig vera úrelt, enda 
meira en hundrað ára gömul. 

ÞETTA þykja mér slæmar fréttir. Ekki endi-
lega af því að það þýðir að þjóðin hefur 

þá engin úrræði til að draga jólasvein-
ana, sem hún asnast til að treysta fyrir 
velferð sinni, til ábyrgðar þegar allt 
fer til andskotans á meðan þeir eru að 
bora í nefið. Nei, áhyggjur mínar stafa 
miklu fremur af því að við höfum þá ekki 
heldur nein úrræði til að koma lögum 

yfir þjófa, morðingja, ofbeldis-
menn og nauðgara. Lögin sem 

taka á öllu þessu eru mun 
eldri en lög um landsdóm. 
Þannig gerðist það strax á 

þrettándu öld fyrir Krist, 
þ.e. seint á bronsöld, að 
maður nokkur kom niður af 
fjalli með lög þar sem m.a. 
sagði: „Þú skalt ekki mann 
deyða.“ Þessi lög voru víst 

orðin úrelt á tólftu öld fyrir Krist. Síðast-
liðin 3.000 ár hefur morðingjum því verið 
refsað á forsendum úreltra lagaákvæða.

ÞETTA er auðvitað útúrsnúningur. Sum 
lög falla einfaldlega ekki úr gildi. Aftur á 
móti hefur mælikvarðinn á það hvaða lög 
eru eilíf og hvaða lög hafa endingartíma á 
við niðursuðudós aldrei verið gerður opin-
ber, mér vitanlega. Einna helst er eins og 
hann sé einvörðungu fólginn í tíðarandan-
um og stemningunni í þjóðfélaginu hverju 
sinni. Ef okkur finnst lög asnaleg hljóta þau 
að vera úrelt, en ekki ef okkur finnst þau 
„meika sens“. En af hverju erum við þá með 
lög, af hverju förum við ekki bara eftir því 
sem okkur „finnst“ í hverju og einu máli? 
Svarið við því er að strax á 13. öld f. Kr. var 
reynslan af því orðin svo slæm að lög voru 
sett og öll siðuð þjóðfélög hafa í grundvall-
aratriðum haldið sig við það fyrirkomulag 
æ síðan.

VIÐ getum haft mismunandi skoðan-
ir á lögum. Sum lög ber að endurskoða í 
ljósi reynslunnar og þróunar í viðhorfum, 
m.a. til mannréttinda og samfélagslegr-
ar ábyrgðar einstaklinga. Önnur lög þarf 
einfaldlega að nema úr gildi. En þangað til 
það er gert eru þau lög. Lög, sem ekki hafa 
verið numin úr gildi, eru í gildi – sama hve 
asnaleg okkur kann að þykja þau.

Úrelt lögLÁRÉTT
2. útdeildu, 6. kúgun, 8. skarð, 9. bar 
að garði, 11. í röð, 12. skot, 14. dans, 
16. skammstöfun, 17. til sauma, 18. 
hress, 20. guð, 21. er utar.

LÓÐRÉTT
1. á endanum, 3. óð, 4. fjarsýnn, 5. 
þakbrún, 7. tónleikar, 10. gilding, 13. 
kviksyndi, 15. áætlun, 16. hláku, 19. 
númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. ok, 8. rof, 9. 
kom, 11. rs, 12. snafs, 14. stepp, 16. 
þe, 17. nál, 18. ern, 20. ra, 21. ytri. 

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. ær, 4. forspár, 5. 
ufs, 7. konsert, 10. mat, 13. fen, 15. 
plan, 16. þey, 19. nr. 

Heyrðu félagi! 
Ef þú horfir 

aftur á 
konuna mína 
svona þá mun 

ég 
endurraða 

andlitinu á þér!

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

LEIKURINN ER EINNIG SÝNDUR 
Á STÖÐ 2 SPORT 2 HD

RAUÐUR
RISASLAGUR

 MAN. UTD.

LIVERPOOL
GEGN

á morgun kl. 12:00



Vatnsheldir kuldaskór fyrir krakkaVatnsheldir kuldaskór fyrir krakka

Vatnsheldir göngu
og kuldaskór fyrir
karla og konur

Vatnsheldir göngu 
og kuldaskór fyrir 
karla og konur

Ecco Kringlunni 5538050

Steinar Waage Kringlunni 5689212

Steinar Waage Smáralind 5518519

VERTU KLÁR FYRIR 
VETURINN MEÐ 
ECCO

VERTU KLÁR FYRIR 
VETURINN MEÐ 
ECCO

- Ótrúlega léttir og sterkir
- Gripgóður sóli
- Jakuxaleður  3 sinnum sterkara
- Ullarfóðrað innlegg

- Ótrúlega léttir og sterkir
- Gripgóður sóli
- Jakuxaleður  3 sinnum sterkara
- Ullarfóðrað innlegg

Trac Uno
St. 20-25
kr.11.995

Xpedition ll
St. 36-48
kr 27.995

Xpedition ll
St. 36-48
kr 24.995

Xpedition ll
St. 41-48
kr 29.995

Multi terrain
St. 36-47
kr 23.995

Multi terrain
St. 36-47
kr 19.995

Trac Uno
St. 20-28
kr.11.995

Snow Ride
St. 26-30
kr.12.995

Snowboarder
St. 31-35

St. 36-40
kr.13.995

Snowboarder
St. 31-35
kr.13.995

kr.15.995

Snow Ride
St. 26-30
kr.12.995
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menning@frettabladid.is

Langþráður draumur kvik-
myndaunnenda rættist á 
miðvikudag þegar Bíó Par-
adís tók til starfa. Lovísa 
Óladóttir, framkvæmda-
stjóri listabíósins, fagnar 
langþráðu tækifæri til að 
sýna fram á að listabíó eigi 
erindi hér á landi. 

Hverfisgatan hefur fengið yfir-
halningu að undanförnu; skær-
grænn hjólreiðastígur teygir sig 
frá Lækjargötu austur á Snorra-
braut og á miðri leið hefur eitt 
helsta kennileiti götunnar skipt 
um nafn, lit og starfsemi. Blái 
Regnboginn er orðinn að rauðri 
Bíó Paradís; nýjum heimkynnum 
listrænna bíómynda, klassískra 
mynda og kvikmyndahátíða. 

Bíða ekki boðanna 
Starfsemin byrjar af krafti. Á 
miðvikudag var heimildarmynd-
in Backyard sýnd, nú um helgina 
verður frönsk nýbylgjuveisla og í 
næstu viku hefst alþjóðleg kvik-
myndahátíð í Reykjavík – RIFF. 
Lovísa Óladóttir, nýráðinn fram-
kvæmdastjóri Bíós Paradísar, 
segir enda enga ástæðu til að bíða 
boðanna. 

„Í sumar tókust samningar um 
myndarlegt framlag Reykjavík-
urborgar til Bíós Paradísar, sem 
var forsenda þess að það var hægt 
að koma þessu verkefni af stað og 
reka húsið fyrstu vikurnar. En nú 
þurfum við að sýna hvað í okkur 
býr og að við getum staðið undir 
því sem við lögðum upp með, sem 
þýðir að við þurfum að laða að 
okkur margt fólk strax á fyrstu 
vikunum.“ 

Lovísa er bjartsýn á það muni 
takast, enda höfði Bíó Paradís 
til markhóps sem hafi verið van-
ræktur í stærri kvikmyndahús-
unum. 
„Það eru til mjög nákvæm-
ar aðsóknartölur í kvikmynda-
hús, sem við miðum við í okkar 
rekstraráætlunum. Við gerum 
okkur ekki grillur um sams 
konar aðsókn og í stóru bíóunum, 
en teljum engu að síður að það 
sé til nægilega stór markhópur 
fyrir starfsemi sem þessa. Stóru 
bíóin eru ágæt fyrir sinn hatt en 
úrvalið hefur tilhneigingu til að 
vera einsleitt. Í því liggja okkar 
sóknarfæri; auk fjölbreyttara 
úrvals getum við líka bryddað 
upp á þemavikum og þess háttar 
uppá komum sem stóru húsin eiga 
óhægara með um vik.“ 

Breyttar áherslur og 
aukinn skilningur 
Kvikmyndagerðarmönnum og 
áhugafólki um kvikmyndir hefur 
lengi dreymt um listabíó á Íslandi. 
Það vekur óneitanlega athygli 
að eitt slíkt skuli opna í miðri 
kreppu. 

„Það spilar eflaust margt inn í,“ 
segir Lovísa. „Það er engum blöð-
um að fletta að í kjölfar breyting-
anna í borgarstjórn hafa áhersl-
urnar líka breyst. Það er eins og 
pólitíkin hafi færst nær fólkinu, 
orðið manneskjulegri, og því fylg-

PARADÍSARBÍÓHEIMT 

Útgáfulisti forlaganna er óðum að taka á sig 
mynd fyrir þessi jól. Í hópi þeirra höfunda 
sem gefa út hjá Bjarti í ár er Eiríkur Guð-
mundsson, umsjónarmaður Víðsjár á Rás 1. 

Eiríkur hefur ritað skáldsögu sem ber 
titilinn Sýrópsmáninn. Bókin fjallar um 
ungan iðjuleysingja, sem er rekinn úr starfi 
af Vísindavefnum fyrir að svara út í hött. 
Þaðan fer hann til Ítalíu ásamt konu og 
ungum syni, af því einkennileg þoka er að 
kæfa Reykjavík og allt landið, og hugsar um 
ástir sem hafa farið forgörðum, sorgir og 
gleði og heim sem er að hverfa.

Sýrópsmáninn ku vera knappari en í 
svipuðum anda síðustu skáldsögu Eiríks, 
Undir himninum frá 2007, þar sem mörk 
veruleika og skáldskapar voru á stöðugu 
floti.  

Eiríkur með Sýrópsmánann

EIRÍKUR GUÐMUNDSSON

Sýning á fimm ljósmyndaröð-
um eftir Ólaf Elíasson var opnuð í 
Listasafni Íslands á fimmtudag. Við 
það tækifæri gaf Ólafur Listasafni 
Íslands titilverkið, Cars in Rivers. 

Cars in rivers, 2009  lýsir barn-
ingi mannsins við óútreiknanlega 
náttúru, um leið og myndröðin gæti 
með táknrænum hætti lýst efna-
hagshremmingum þeim sem við 
Íslendingar höfum lent í síðustu 
misserin og mætti líkja við kafsigl-
ingu torfærubíla í straumhörðum 
vatnsföllum. 

Árið 2008 var auglýst eftir mynd-
um af jeppum föstum í ám í þeim til-
gangi að nota í listaverk eftir Ólaf. 
Myndirnar 35 í röðinni voru valdar 
úr hópi þeirra mynda sem barst.  

Jökla Series, 2005 er skrásetn-
ing listamannsins á Jökulsá á Dal 
(Jöklu) frá jökulrótum að svæðinu 
þar sem Kárahnjúkastífla rís, en 
gerð stíflunnar var langt komin 
þegar myndröðin var unnin. Síðan 
fylgdi listamaðurinn ánni tölu-
vert áleiðis í átt að ósi. Hér er því 
um einstæða heimild að ræða því 
Jökla hefur algjörlega breytt um 
svip.

Auk þessara myndraða eru sýnd-
ar þrjár nýjar ljósmyndaraðir frá 
2010 sem sýna auðnir Íslands og 
náttúruöfl sem þó fóstra gróður og 
menningarleg ummerki þar sem 
síst skyldi ætla.

Sýning Ólafs stendur til 7. nóv-
ember. 

Jeppar á floti
LISTAMAÐURINN OG LJÓSMYNDARINN Ólafur Elíasson myndlistarmaður ásamt 
ljósmyndara, sem á mynd í röðinni Cars in Rivers. FRÉTTABLAÐIÐ/ VALGARÐUR

LOVÍSA ÓLADÓTTIR  „Við tókum þá ákvörðun að taka upp nýtt nafn. Þetta er annars 
konar starfsemi sem er að byrja hér og okkur fannst húsið verðskulda nýtt upphaf.”

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Lovísa Óladóttir, nýráðinn framkvæmdastjóri Bíós Paradísar, er kvikmynda-
fræðingur að mennt. Að loknu námi starfaði hún við kvikmynda- og auglýs-
ingagerð, þar til hún varð dagskrárstjóri á Stöð 2, þar sem hún starfaði í tólf 
ár. Á undanförnum árum hefur Lovísa rekið sprotafyrirtæki á sviði fatahönn-
unar og sat meðal annars í stjórn Fatahönnunarfélags Íslands. 

LOVÍSA ÓLADÓTTIR 

ir skilningur á verkefnum sem 
þessum. 

Kvikmyndagerðarmenn hafa 
líka lagt mikið á sig til að láta 
þetta verkefni verða að veruleika 
og sýnt meiri samtakamátt en oft 
áður. 

Síðast en ekki síst hefur kvik-
myndamenntun vaxið fiskur um 
hrygg hér á landi undanfarið. Í 
vor útskrifaðist fyrsti nemandinn 
með B.A.-próf í kvikmyndafræði 
frá Háskóla Íslands og starfsemi 
Kvikmyndaskólans hefur eflst 
mjög og dafnað að undanförnu. 
Samfara því eykst framboðið 
mjög mikið og það gefur auga leið 
að það verður að vera til einhvers 
konar vettvangur til að koma því 
á framfæri.“ 

Lovísa segist einnig sjá fyrir 
sér samstarf Bíós Paradísar við 
skólakerfið. „Eftir ár verðum við 
líklega búin að taka eitt eða tvö 
skref nær menntakerfinu; leggja 
okkar af mörkum til að efla kvik-
myndalæsi. Okkur langar til 
dæmis að koma á samstarfi við 
grunnskóla og bekki á bíósýning-
ar, að ógleymdum framhalds- og 
háskólunum.“ 

Nýtt upphaf með nýju nafni 
Regnboginn var eitt rótgrónasta 
kvikmyndahús borgarinnar. Mörg-
um þykir eftirsjá í nafninu. Lov-
ísa bendir á að nafnið sé ekki í 
eigu aðstandenda Bíós Paradísar, 
sem hefðu því þurft að leigja það 
áfram.

„Við tókum þá ákvörðun að taka 
upp nýtt nafn. Þetta er annars 
konar starfsemi sem er að byrja 
hér og okkur fannst húsið verð-
skulda nýtt upphaf. Á Vesturlönd-
um er ákveðin hefð fyrir því að 
listabíó heiti Bíó Paradís; ítalska 
myndin Cinema Paradiso vísar til 
dæmis til þess. Þess vegna varð 
nýja nafnið fyrir valinu.“ 

Lovísa segir að vetrarstarf-
ið muni fyrst og fremst einkenn-
ast af fjölbreytni og þar verði allt 
undir. 

„Við ætlum ekki að afmarka 
okkur við ákveðin tímabil eða 
stefnur. Við viljum endilega líka fá 
hugmyndir frá fólki og það kemur 
allt til greina. Eina vikuna er hægt 
að sýna japanskar skrímslamynd-
ir, hasarmyndir þær næstu eða 
ástarþema. Þetta á allt rétt á sér.“
 bergsteinn@frettabladid.is

Klukkan 15.30
Fimm nýjar íslenskar stuttmynd-
ir verða sýndar í Bíói Paradís við 
Hverfisgötu klukkan 15.30 í dag og á 
morgun. Fjórar þeirra voru verðlaun-
aðar á Stuttmyndadögum í Reykja-
vík í vor en sú fimmta er ný. Mynd-
irnar eru: Áttu vatn eftir Harald 
Sigurjónsson, Sykurmoli eftir Söru 
Gunnarsdóttur, Þyngdarafl eftir 
Loga Hilmarsson, Ofurkrúttið eftir 
Jónatan Arnar Örlygsson og Grím 
Jón Björnsson og sú nýjasta, Crew 
eftir Harald Sigurjónsson.

> Ekki missa af ...
Fyrstu tónleikunum í tón-
leikaröðinni 15:15 í Norræna 
húsinu á morgun klukkan 
15.15. Kammerhópurinn 
Camerarctica ríður á vaðið 
og leikur fjölbreytta og litríka 
efnisskrá fyrir klarinettu, 
strengi og píanó eftir tónskáld 
frá Austur-Evrópu. Gestur á 
þessum tónleikum er Ingunn 
Hildur Hauksdóttir. 
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Birt með fyrirvara um prentvillur. Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

Hér erum við 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 18. september 

➜ Tónleikar
16.00 Rökkurró verður með tónleika í 
versluninni Havarí kl. 16.00 í dag.
22.00 Á Græna hattinum, Akureyri, 
verða tónleikar með hljómsveitinni Leo 
og eru tónleikarnir tileinkaðir Deep 
Purple. Tónleikarnir hefjast kl. 22.00 og 
er aðgangseyrir 1500 krónur.
23.00 Hljómsveitirnar Changer, Vicky 
og Morðingjarnir verða með tónleika á 
Sódóma Reykjavík í kvöld. Tónleikarnir 
hefjast kl. 23.00. Aðgangseyrir er 1000 
krónur.

➜ Opnanir
14.00 Steinunn Björg Helgadóttir 
opnar sýningu sína „Voðir” á Skörinni 
hjá Handverki og hönnun að Aðal-
stræti 6 kl. 14.00 í dag.

15.00 Í Listasafni 
Reykjavíkur verður 
opnuð í dag sýning 
Errós, „Klippimynd-
ir”. Jón Gnarr opnar 
sýninguna kl. 15.00 í 
Hafnarhúsinu.

➜ Íþróttir
13.00 Í dag verður Íslandsmeist-
arakeppni í Ökuleikni 2010 haldin á 
svæði Ökukennarafélags Íslands við 
Kirkjusand. Dagskrá hefst kl. 13.00.

➜ Hátíðir
15.00 Snarfari, félag sportbátaeigenda 
í Reykjavík, heldur upp á 35 ára afmæli 
sitt í dag frá kl. 15.00 í félagsheimili 
sínu við Snarfarahöfn að Naustvogi. 
Gamlir og nýjir félagar velkomnir.
21.00 Ráin, Hafnargötu 19, Keflavík, 
heldur upp á 21.árs afmæli sitt í kvöld 
með afrísku þema frá kl. 21.00-23.00.

➜ Kvikmyndir
15.00 MÍR, Hverfisgötu 105, sýnir 
sovésku kvikmyndina Gegnumbrotið 
(Proryv) í dag kl. 15.00. Enskur texti. 
Aðgangur ókeypis.
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir í 
dag myndina Ísland í lifandi myndum 
eftir Loft Guðmundsson kl. 16.00.

➜ Opið hús
15.00 Leikandi laugardagur í 
Bókabúð Máls og menningar í dag. 
Nemendur MH bjóða upp á menningar-
bræðing frá kl. 15.00-17.00.

➜ Dansleikir
23.30 Hljómsveitin Góðir Landsmenn 
verða með 80’ ball á Players Kópavogi 
í kvöld frá 23.30-03.00. Miðaverð 1000 
krónur og frítt inn fyrir konur til mið-
nættis.
Austfirðingaball á skemmtistaðnum 
Spot í Kópavogi í kvöld. Magni, Andri 
Bergmann, Rokkabillýband Reykja-
víkur og Skriðjöklar leika fyrir dansi. 
Miðaverð er 2000 krónur.

➜ Markaðir
13.00 Í Heklu handverkshúsi (Rangár-
þyngi ytra) verður handverksmarkaður 
frá kl. 13.00-17.00.
Í tilefni af þriggja ára afmæli Kimi Rec-
ords verður tónlistarmarkaður í verslun 
Havarí að Austurstræti 6 í dag.

Sunnudagur 19. september 

➜ Tónleikar
15.15 Tónleikaröðin 15:15 hefst í dag 
í Norræna Húsinu. Fram koma Kamm-
erhópurinn Camerartica auk Ingunnar 
Hildar Hauksdóttur. Tónleikarnir hefjast 
kl. 15.15. Aðgangseyrir 1500 krónur, 750 
fyrir öryrkja, eldri borgara og náms-
menn.
20.00 Tónlistarhópurinn Elektra 
Ensemble verður með tónleika á Kjar-
valsstöðum í kvöld kl. 20.00. Miðaverð 
er 2000 krónur.
20.00 Uni, Jón Tryggva og Johnny 
Stronghands verða með tónleika á 
Merkigili á Eyrarbakka í kvöld kl. 
20.00. Aðgangur ókeypis.
Djassband Suðurlands verður með 
tónleika í Kaffihúsinu Grænu könnunni 
á Sólheimum í dag. Allir velkomnir. 
Aðgangur ókeypis.

➜ Opnanir
14.00 Í dag opnar sýning Huldu Vil-
hjálmsdóttur „Sjálfsmynd/identity/
hidden identity” í Listasal Mosfells-
bæjar. Sýningin verður opnuð kl. 14.00. 
Aðgangur ókeypis.

➜ Íþróttir
19.00 Bridge byrjar í Breiðfirðinga-
búð Faxafeni 14 í dag og hefst kl. 19.00 
stundvíslega.

➜ Hátíðir
Í dag verður hátíðarmessa á kirkjudegi 
Langholtssafnaðar. Stundin verður 
helguð aldarminningu séra Árelíusar 
Níelssonar.

➜ Kvikmyndir
15.00 MÍR, Hverfisgötu 105, sýnir sov-
ésku kvikmyndina Meginsókn (Naprav-
lenie glavnogo údara) kl. 15.00. Enskur 
texti. Aðgangur ókeypis.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borg-
ara í Reykjavík og nágrenni verður 
að Stangarhyl 4, í kvöld frá kl. 20.00-
23.00. Sighvatur Sveinsson leikur fyrir 
dansi.

➜ Dagskrá
14.00 Í menningarmiðstöðinni Gerðu-
bergi heldur dagskráin Syngjum og 
kveðum áfram í dag. Dagskráin stendur 
frá 14.00 til 16.00. Aðgangur ókeypis.

➜ Leiðsögn
14.00 Halldór 
Björn Runólfsson 
verður með leið-
sögn um sýningu 
Ólafs Elíassonar 
„Cars in rivers“ kl. 
14.00 í dag í Lista-
safni Íslands.

➜ Listamannaspjall
15.00 Magnús Helgason verður með 
listamannaspjall um sýningu sína „Ég er 
ekki safnhaugur“ í Hafnarhúsinu í dag 
kl. 15.00.
15.00 Sigtryggur Bjarni Baldvinsson 
verður með listamannaspjall á sýning-
unni ÁR: málvegið á tímum stram-
vatna í Listasafni Árnesinga í Hvera-
gerði kl. 15.00 í dag. Aðgangur ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Ljóð af ættarmóti nefn-
ist sjötta ljóðabók Antons 
Helga Jónssonar, sem kom 
út í vikunni. Í bókinni heyr-
um við raddir fólks á ætt-
armóti, þar sem það ýmist 
fagnar ættingjum, rifjar 
upp liðna tíð eða engist af 
samviskubiti. 

„Og hvað er að frétta af honum 
þarna …?“ segir í einu af ættar-
mótsljóðum Antons Helga Jóns-
sonar. Betur er vart hægt að 
lýsa íslensku ættarmóti; þessum 
sérstæðu samkomum niðja sem 
þekkjast oft lítið sem ekki neitt. 

„Ég man ekki hvenær mér datt 
upphaflega í hug að skrifa um 
ættarmót,“ segir Anton Helgi. 
„En ég er hrifinn af hugmynd-
inni um að við séum öll skyld, í 
grunninn öll af sömu ættinni. 
Mér finnst það ágæt líking fyrir 
lífið.“ 

Anton Helgi lagði fyrstu drög 
að bókinni fyrir tíu árum og 
hafði hugsað sér að skrifa mun 
ítarlegri lýsingu á því sem gerð-
ist á ættarmóti út í sveit. 

„Ég gafst síðan upp á því, 
fannst það ekki nógu spennandi. 
Síðan gerði ég nokkrar atlög-
ur að þessari hugmynd aftur og 
eftir því sem ég skar lýsingarnar 
meira niður, því betri fannst mér 
útkoman. Það sem eftir stend-
ur er eins konar stemning, þar 
sem maður skynjar ættarmótið 
án þess að því sé lýst beint, og 
finnur um leið skírskotanir í svo 
margt fleira.“ 

Forlagið gefur út Ljóð á ætt-
armóti, sem er sjötta ljóðabók 

Lífið er hálfgert ættarmót

Við verðum að fara að hittast. 

Hérna stöndum við 
og kætumst yfir endurfundum. 

Höfum þó ekki hugmyndaflug 
til annars en að tyggja upp sömu setninguna
aftur og aftur. 

Við verðum að fara að hittast. 

Komum okkur aldrei að neinu efni.
Hittumst loks og höfum bara eitt að segja 
allt kvöldið:

Við verðum að fara að hittast. 

VIÐ VERÐUM AÐ 
FARA AÐ HITTAST 

Antons Helga. Sú síðasta kom út 
2006 en í fyrra hlaut hann Ljóð-
staf Jóns úr Vör fyrir ljóðið „Ein-
söngur án undirleiks“. 

Svo skemmtilega vill til að 
höfundur ættarmótaljóðanna er 
ekki eina skáldið í fjölskyldunni; 
sonur Antons Helga, Valur Brynj-
ar, hefur líka gefið út ljóðabæk-
ur. 

„Hann hefur lesið eftir mig 
og hjálpað mér talsvert, sem og 
bræður hans báðir. Ég hef ætíð 
haft mikið gagn af þeim sem yfir-
lesurum og hvatningu.“ 
 bergsteinn@frettabladid.is

ANTON HELGI JÓNSSON  Finnst hugmyndin um allsherjar ættarmót, að við séum í 
grunninn öll af sömu ættinni, góð líking fyrir lífið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TANGI
KOLAPORTINU
HELGARTILBOÐ

Þorskur 4 kg - roðlaus og beinlaus
+ 1 kg af raspi

ótrúlegt verð…aðeins…2990 kr.

Risarækja skelflett
2 kg á aðeins 2990 kr.

…svona verð bjóða bara snillingar :-)

Sigin grásleppa 3 stk - 890 kr. 

Opið laugardag og sunnudag frá 11-17

Fylgstu vel með Fréttablaðinu og Bylgjunni. Þú gætir unnið 3 ferðir með Icelandair.

HELGARGETRAUN FRÉTTABLAÐSINS OG BYLGJUNNAR 
Skilaðu inn þínum svörum á visir.is fyrir miðnætti á mánudaginn!
1. Í blaðinu í vikunni var fjallað um tvær 
nýjungar til að auðvelda veiðimönnum lífið 
á skytteríi. Hvað heitir uppfinningamaðurinn 
og hvað kallast nýjungarnar?

2. Í vikunni var rætt við vinjettuhöfund 
sem talaði um þátttöku sína í viðskiptalífinu 
fyrr á árum. Hvað heitir hann og hvað heitir 
fyrirtækið sem hann stofnaði á sínum tíma?

3. Ráðstefna var haldin í vikunni um áhrif 
eldgossins í Eyjafjallajökli. Hvað þurfti 
samkvæmt Daniel Calleja að aflýsa mörgum 
flugferðum, hvað hafði það áhrif á marga 
farþega og hvert er áætlað tekjutap flug- 
félaga í íslenskum krónum?

4. Hvað heitir sjónvarpsþátturinn í Írak sem 
gerir grín að frægu fólki með því að þykjast 
finna sprengju í bílum fólksins?

5. Hver er uppáhaldsbiti Jóns Pálmars 
Sigurðssonar, verts á Bakkusi?

Svörin við spurningunum er að finna í grein- 
um og fréttum Fréttablaðsins í vikunni. 
Dregið verður úr innsendum lausnum í 
Reykjavík síðdegis í næstu viku og vinnings- 
hafi fær tvær ferðir frá Icelandair. Hringt 
verður í vinningshafann í beinni útsendingu 
og gefst honum færi á því að svara auka-
spurningu og vinna þriðju ferðina með 
Icelandair! 

TAKIÐ 
EFTIR!

MUNDU: Leitin á visir.is vísar líka á efni í Fréttablaðinu
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Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Grallaralegt ævintýri
fyrir stelpur og stráka  

GRÍMAN 2010
Barnasýning ársins

„Gaman!!!! Listamennirnir slá
hvergi af kröfum sínum.“
EB, Fbl. 

JVJ, DV

„Ein besta barnasýning síðasta 
árs... skemmtileg tónlist, 
fallegt mál, smekkleg umgjörð 
og góður leikur.“
SG, Mbl.

í samstarfi við GRAL

Sýningar
hefjast

í dag Sýningardagar

Lau. 18/9 kl. 14 UPPSELT

Sun. 19/9 kl. 14 UPPSELT

Lau. 25/9 kl. 14 UPPSELT

Sun. 26/9 kl. 14 UPPSELT

Sun. 3/10 kl. 14 Örfá sæti

Sun. 10/10 kl. 14 Örfá sæti

Sun. 17/10 kl. 14 Örfá sæti

Aukasýningar

Lau. 2/10 kl. 14 Örfá sæti

Lau. 9/10 kl. 14 Örfá sæti

Lau. 16/10 kl. 14         
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utlit@frettabladid.is

Fyrir stuttu fór ég í svolítið frí til Svíþjóðar. 
Tilhlökkunin var mikil áður en haldið var af 
stað í ferðina enda nokkuð langt um liðið frá 
því ég hafði síðast ferðast út fyrir landstein-
ana. 
Fyrstu dagarnir fóru aðallega í það að rölta 
um höfuðborgina, Stokkhólm, kíkja í versl-

anir og dásama gamla bæinn. Á milli þess 
naut hamingjusami ferðalangurinn 

þess að hvíla lúin bein á kaffihúsum 
og fylgjast með mannlífinu þar í 
borg. Ég fór fljótlega að spá svolítið 
og spekúlera í tísku heimamanna 
og fannst merkilegt hversu fáar 
stúlkur gengu um í hælaháum 
skóm. Flestar klæddust þær 
þægilegum Dr. Martens-skóm 
eða strigaskóm af ýmsum 
stærðum og gerðum. Marg-
ar voru einnig í víðum buxum 
sem brettar voru upp yfir 

skóna og svo stórum, víðum 
kápum við. Sjálf er ég agalega 

hrifin af öllu víðu og stóru þegar 
kemur að tísku og fannst því þessi 
sænska tíska auðvitað helvíti flott. 

Sænsku piltarnir voru engu 
minna flottir í tauinu og brettu 
einnig villt og galið upp á sínar 

buxur, alveg eins og stúlkurnar. Er 
ég sat þarna á kaffihúsinu og hvíldi 

þreytta fætur tók ég eftir því að hægt 
er að skipta sænskum karlmönnum gróf-
lega í tvo hópa; þessa sem bretta upp á 
gallabuxurnar og þá sem klæða sig eins 
og þeir séu á leið í bátaklúbbinn (sem er 
alls ekki ólíklegt miðað við mikla báta-
eign Svía). Síðarnefndi hópurinn einkennd-
ist af frísklegum ungum piltum klæddum 

í sandlitar buxur, bláa skó og oftast í hvítri 
skyrtu við. 

Mér fannst ægilega gaman að geta setið 
þarna og drukkið í mig tískustrauma annarra 
og jafnvel sækja þaðan innblástur um hvern-
ig ég geti sjálf klætt mig. Það er alveg nauð-
synlegt að skipta aðeins um umhverfi svona 
öðru hvoru.  

Nýtt land, nýir straumar

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
SARA MCMAHON

OKKUR 
LANGAR Í

…

Haustlína tískumerkisins 
Lacoste var skemmtileg 
blanda af diskótímabilinu 
og fágaðri tísku fjórða ára-
tugarins. Stórar peysur og 
litríkir jakkar voru á meðal 
þess sem fyrirsæturnar 
sýndu er þær gengu eftir 
sýningarpallinum.

HAUSTLÍNA LACOSTE EINKENNDIST AF DISKÓI OG FÁGUÐUM FLÍKUM:

TVENNIR TÍMAR MÆTAST

FÁGAÐUR OG FLOTTUR Það mátti einnig 
sjá áhrif frá tísku fjórða áratugarins í 
línunni. Karlfyrirsæta klæðist þægilegum 
og fáguðum jakkafötum.

STÓRKOSTLEG PEYSA Fallegur grár skyrtukjóll og 
hlýleg peysa frá Lacoste.

GRÆNT OG VÆNT Þessi græni herrajakki 
frá Lacoste getur lífgað upp á hvunndag-
inn.  NORDICPHOTOS/GETTY

LITRÍK Sterkir litir og hrein snið voru 
meðal þess sem sást í haustlínu Lacoste 
fyrir veturinn. 

> SPENNANDI SPENNUR
Spennan hefur verið vinsæll fylgihlutur meðal stúlkna 
áratugum saman. Á leikskólaárunum urðu helst slaufu- 
eða blómaspennur í öllum regnbogans litum fyrir valinu 
þegar skreyta átti hár sitt. 
Á tískusýningum Rodarte, Badgley Mischka og Carolina 
Herrera á tískuvikunni í New York 
voru spennur í fyrirrúmi í hárskrauti 
fyrirsætanna. Þeir sem vilja tolla í 
hártískunni ættu að fara og gramsa 
svolítið og draga fram gömlu, góðu 
spennurnar fyrir næsta vor.

DÖKKIR TÓNAR Fal-
legur samfestingur 
og sítt vesti í anda 
diskótímabilsins. 

Eitt af mörgum fallegum 
naglalökkum frá Nails Inc sem 
fást hjá Beauty Barnum.

Töff augnskugga frá 
MAC með málmáferð.

Ótrúlega flott veski 
frá Marc Jacobs, fæst í 

Kron Kron.
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Fjölbreytileg tíska í New York
Það var mikið um dýrðir á nýyfirstaðinni tískuviku 
í New York og kenndi þar ýmissa grasa, lína Ralphs 
Lauren einkenndist af nútímalegum kúrekastíl á 
meðan Anna Sui sótti innblástur til hippatímabils-
ins. Ungir hönnuðir sýndu einnig hönnun sína og 
þótti Phillip Lim meðal annars bera af með látlausri 
hönnun sinni.

PHILLIP LIM Kínversk-ættaði hönnuðurinn 
Phillip Lim þykir efnilegur hönnuður og 
klæðskeri líkt og hönnun hans ber vitni um.
 NORDICPHOTOS/GETTY

ANNA SUI Fallegur, fjaðraskreytt-
ur kjóll frá Önnu Sui. 

REED KRAKOFF Smekkleg og þægileg 
buxnadragt frá nýliðanum Reed Krakoff.

MILLY BY MICHELLE SMITH Blómleg kápa 
sem ætti að vekja athygli hvar sem er.

Hallveig efh. 
í Reykholti

Síðustu sumarsýningar:
Laugardaginn 18.september 

kl. 17:00
Laugardaginn 25.september 

kl. 17:00

Miðapantanir í síma 
690 1939 eða bókað í 
gegnum heimasíðu á 
www.hallveig.sida.is

Vefsíðan Style.com valdi tíu eftir-
minnilegustu tískusýningar ára-

tugarins nú þegar fyrsta 
áratug 21. aldarinnar 
fer að ljúka. Efst trón-
ir haustlína Hussein 

Chalayan fyrir árið 
2000, en sú þótti 
tæknilegt undur á 
sínum tíma. Næst 
kom vorlína hönnuð-
urins Marcs Jacobs 
árið 2002 sem heill-
aði tískuspekúlant-
ana upp úr skónum 
og því næst haust-
lína Lanvins fyrir 

árið 2002, en sú þótti 
afskaplega smekkleg.

Haustlína Balenc-
iaga árið 2007 kemst 
einnig á listann og þótti 
mjög fjölmenningarleg 
og glæsileg.

Flottustu 
fatalínurnar

BALENCIAGA Haustlína Bal-
enciaga árið 2007 þykir með 
flottustu línum áratugarins.

Það hefur ekki farið fram hjá nein-
um tískuspekúlöntum að tískuvik-
urnar eru hafnar og tíska kom-
andi árs farin 
að birtast í net-
heimum. Einn 
umtalaðasti 
hönnuður síð-
asta árs, Alex-
ander Wang, 
sýndi sumar-
línu sína í vik-
unni og vakti 
það athygli að 
ætla mátti að fyrisætur hans væru 
löðursveittar, því þær glönsuðu 
allar. Hingað til hefur glansandi 
húð ekki þótt fínt en ef marka má 
tískufrumkvöðulinn Wang verður 
slíkt útlit aðalmálið árið 2011.

Glansandi 
Wang

EKKERT PÚÐUR? 
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> EINS OG FÍLL

Meðgangan ætlar að reynast söng-
konunni Lily Allen erfið. Hún seg-
ist hafa áhyggjur af þyngd sinni og 
hvernig hún eigi að léttast eftir fæð-
ingu frumburðarins. „Mér líður 
eins og fíl og veit ekki hvern-
ig ég á að léttast eftir fæðing-
una. Sem betur fer upplifi 
ég stundum daga þar sem 
mér finnst ég líta frábær-
lega út.“

Ómar Ragnarsson hélt á 
fimmtudag fyrri tónleika 
sína í Salnum í Kópavogi 
í tilefni af sjötugsafmæli 
sínu, sem var einmitt 
þann sama dag. 

Ómar var í miklu stuði á þess-
um tónleikum eins og búast 
mátti við. Hann söng fyrir 
fullu húsi öll sín bestu lög frá 
fimmtíu ára ferli sínum við 
góðar undirtektir áhorfenda. 
Fjölmargir góðir gestir létu sjá 
sig, þar á meðal Ólafur Ragn-
ar Grímsson, forseti Íslands, 
og gerði Ómar góðlátlegt 
grín að honum á tónleikunum. 
Ómar notaði einnig tækifærið 
og afhenti fulltrúa endurhæf-
ingardeildarinnar við Grensás 
ávísun upp á 418 þúsund krón-
ur. 

Afmælistónleikar Ómars

AFMÆLISBARN Ómar fagnaði sjötugsafmæli sínu á tónleikunum sem voru afar vel sóttir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Í SALNUM Halldóra Andrésdóttir, Ása 
Hólmgeirsdóttir og Pétur Olgeirsson 
mættu í Salinn.Á TÓNLEIKUM Hersir, Svavar, Svava og Guðrún sáu Ómar Ragnarsson fara á kostum.

TVEIR GÓÐIR Útvarpsmaðurinn Jónas 
Jónasson ásamt Óla H. Þórðarsyni, fyrr-
verandi formanni Umferðarráðs.

ÞRÍR GESTIR Jón, 
Anna og Jóhann 
voru á meðal gesta.

Franski kvikmyndagerðamaðurinn Vinc-
ent Moon hefur vakið mikla athygli fyrir 
tónlistarmyndbönd sín. En Moon þessi 
myndar þekktar sveitir á meðan þær 
leika tónlist sína á óhefðbundnum stöð-
um líkt og almenningssalernum eða götu-
hornum og nefnist verkefnið Take-Away 
Shows. 

Myndböndin eru flest tekin í einni töku 
og hefur Moon meðal annars tekið upp 

tónlistarflutning hljómsveita á borð 
við Bon Iver, R.E.M., Arcade Fire, 
Beirut og íslensku hljómsveitarinnar 
Sigur Rós. Moon er staddur hér á landi 

í tengslum við kvikmyndahátíðina RIFF, 
en nokkur myndbönd hans verða sýnd á 
hátíðinni. 

„Ég hafði gert tónlistarmyndbönd áður 

en ég byrjaði með Take-Away Show og 
þoldi ekki að þurfa að eiga við útgáfu-
fyrirtækin. Forstjórarnir voru alltaf að 
reyna að koma sínum hugmyndum að en 
ég vildi fá að gera þetta á minn hátt. Ég er 
mikill aðdáandi lifandi tónlistar og með 
þessu langaði mig að prófa að fanga kraft-
inn sem myndast á tónleikum og festa 
hann á filmu,“ segir Moon.

Moon hyggst gera heimildarmynd um 
kvæðamanninn Steindór Andersen á 
meðan hann dvelur á landinu, en hann 
fékk veður af Steindóri þegar hann tók 
upp myndbandið með Sigur Rós. „Ég á 
eftir að heyra í honum og þess vegna er 
þetta allt svolítið óráðið enn sem komið er. 
En ég held að þetta verði mjög skemmti-
legt verkefni,“ segir hann að lokum.  - sm

Myndar á skrítnum stöðum

FANGAR KRAFTINN Vincent Moon hefur unnið 
með hljómsveitum á borð við Sigur Rós og 
R.E.M. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leikkonan Megan Fox giftist unnusta 
sínum, leikaranum Brian Austin Green, 
við látlausa athöfn fyrr í sumar. Parið 
hefur verið saman í sex ár og segist Fox 
aldrei hafa verið hamingjusamari en nú. 

„Ég giftist besta vini mínum. Ég tel mig 
heppna að fá að vera með honum hvern 
dag, hann verndar mig og ég er örugg og 
hamingjusöm,“ sagði leikkonan í nýlegu 
viðtali. Hún kveðst einnig vilja eignast 
barn einhvern tímann í nánustu framtíð, 
en hún hefur aðstoðað við uppeldi sonar 
Greens frá því að þau tóku saman. 

„Ég hef verið stjúpmóðir síðustu sex 
árin og það er frábært. Þetta er mikil 
vinna en ég hef gaman af þessu. Ég mundi 
elska að eignast mitt eigið barn einhvern 
tímann í framtíðinni, það mundi gera mig 
mjög hamingjusama.“ Eiginmaður hennar 
segir Fox vera afskaplega umhyggjusama 
og góða stjúpmóður og segir samband 
sonar síns og hennar vera mjög gott.

Vill verða mamma

HAMINGJUSÖM Megan Fox 
segist vera hamingjusamlega 
gift kona. 
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NÝTT Í BÍÓ!NÝTT
Baltasar Kormákur kynnir nýja íslenska 

gamanmynd eftir Grím Hákonarson. 

Er í lagi að selja 
álfastein úr landi?

SÍMI 564 0000

L
L
16
16
12
L
L
L
12
L

SÍMI 462 3500

L
16
12
L
L
L

SUMARLANDIÐ kl.  2 - 8 - 10
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  8 - 10
THE OTHER GUYS kl.  6
AULINN ÉG  3D kl. 2(900 kr.) - 4
DESPICABLE ME 3D kl.  6
THE FUTURE OF HOPE kl.  4

SÍMI 530 1919

L
16
12
L
L
L
16

SUMARLANDIÐ kl.  2 - 4 - 6 - 8.30 - 10.30
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  8.30 - 10.30
THE OTHER GUYS kl.  3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE FUTURE OF HOPE kl.  6.20
AULINN ÉG  3D kl. 2** (1100 kr.) 4.10 - 6.15
AULINN ÉG  2D kl. 2 (650 kr.) 4.10
THE EXPENDABLES kl.  8 - 10.20

SUMARLANDIÐ kl.  1.30 - 3.30 - 6 - 8 - 10
SUMARLANDIÐ LÚXUS kl.  2 - 4 - 6 - 8
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  5.50 - 8 - 10.10
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D LÚX kl.  10.40
THE OTHER GUYS kl.  5.30 - 8 - 10.30
DESPICABLE ME 3D kl.  3.40 - 8
AULINN ÉG  3D kl. 1* (950 kr.) 3.20 - 5.50
AULINN ÉG  2D kl. 1 (650 kr.) 3.20
SCOTT PILGRIM VS THE WORLD kl.  10.10
KARATE KID kl. 1* (650 kr.)

.com/smarabio

**Gleraugu innifalin

* Gleraugu seld sér

BESTA SKEMMTUNIN

EIN BESTA RÓMANTÍSKA GRÍNMYND ÁRSINS!

PRESSAN

����
MOGGINN

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

7

7

7

12

12

12

12

12

12

12

12

16

GOING THE DISTANCE kl. 6 - 8 - 10:20
GOING THE DISTANCE kl. 12 - 2:20 - 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI-3D 
kl.10 - 12 - 2 - 2:30 - 4 - 4:30 - 6 - 6:30 - 8:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 10 - 12 - 2 - 4 - 6 
REMEMBER ME kl. 8 - 10:30
AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 12 - 2 - 4 - 6 
THE GHOST WRITER kl. 8 - 10:30
THE GHOST WRITER kl. 5:30
STEP UP 3-3D kl. 10:30
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali  kl. 12:30
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2
LETTERS TO JULIET kl. 8:10
INCEPTION kl. 10:20
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali  kl. 12 - 4

GOING THE DISTANCE kl. 6:10 - 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 12 - 2 - 2:20 - 4 - 4:20 - 6
THE GHOST WRITER kl. 10:30
STEP UP 3-3D kl. 8:20
HUNDAR OG KETTIR 2 M/ ísl. Tali kl. 12 - 2
HUNDAR OG KETTIR 2-3D M/ ísl. Tali kl. 12
INCEPTION kl. 8 - 10:40
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 3:50
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 6

GOING THE DISTANCE kl. 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI 2 kl. 2 - 4 - 6
THE OTHER GUYS kl. 5:50 - 8
THE EXPENDABLES kl. 10:20
AULINN ÉG M/ ísl. Tali kl. 2 - 4

ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 6
GOING THE DISTANCE kl.  8 - 10:10
STEP UP 3 kl. 2 - 6
CATS & DOGS 2 kl. 4
REMEMBER ME kl. 8
GHOST WRIGHTER kl. 10:10

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

The Ghost Writer er að mínu mati ein besta mynd ársins hingað til."

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

„Hinn síungi Polanski sýnir á sér óvænta hlið
í hörkugóðri spennumynd, stútfullri af pólitískum launráðum

og bullandi ofsóknaræði.“
Sæbjörn Valdimarsson, Morgunblaðið

"Leikstjórn Polanskis grípur áhorfandann ásamt
athyglisverðum söguþræði.

The Ghost Writer er að mínu mati ein besta mynd ársins hingað til."

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

Morgunsýningar kl.10
í Sambíóunum Álfabakka
laugardag og sunnudag

Sveppi, Villi og Gói taka á móti
bíógestum fyrir sýningu

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SUMARLANDIÐ 6, 8 og 10 L
AULINN ÉG 3D 2(950 kr), 4 og 6 - ÍSLENSKT TAL L
AULINN ÉG 2D 2(650 kr) og 4 - ÍSLENSKT TAL L
DESPICABLE ME 3D 4, 8 og 10 - ENSKT TAL L
THE OTHER GUYS 5.50, 8 og 10.15 12
THE LAST AIRBENDER 1.50(650 kr) 10

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

H.H. -MBL

„Þátturinn með Jóni er tekinn 
upp í janúar 2009, löngu áður en 
hugmyndin að Besta flokknum 
er farin að gera vart við sig. Jón 
hefur sjálfur sagt að þetta hafi 
verið mjög erfiður tími í hans lífi 
og þetta er eiginlega týndi mán-
uðurinn hans Jóns,“ segir Gunnar 
Hansson leikari. Á sunnudaginn 
frumsýnir Stöð 2 nýja sjónvarps-
þáttaröð Gunnars um Frímann 
Gunnarsson sem ber hið skemmti-
lega heiti Mér er gamanmál. 
Þar ræðir Gunnar við fremstu 
skemmtikrafta Norðurlandanna 
og Bretlands en þeirra þekktastur 

er vafalítið Frank Hvam, stjarnan 
úr Klovn.

Eins og Fréttablaðið hefur greint 

frá verður slegið upp mikilli grín-
veislu í Háskólabíói hinn 29. sept-
ember en þar mun Hvam ásamt Dag-
finn Lyngbjö, André Wickström og 
Jóni Gnarr troða upp auk Frímanns 
sem verður í hlutverki gestgjafans. 
„Reyndar ætlar hann að taka brjál-
að ábreiðulag með hljómsveit Birgis 
Ísleifs Gunnarssonar,“ segir Gunnar 
og bætir því við að gestir Háskóla-
bíós megi eiga von á minnst tveimur 
leynigestum. „Annar þeirra verður 
besti uppistandari Íslands en ég get 
ekki greint frá því hver það er. Hinn 
á eftir að koma mjög mikið á óvart.“ 
 - fgg

Erfiða tímabilið hjá Jóni Gnarr

GÓÐIR FÉLAGAR Frímann Gunnarsson 
ásamt Frank Hvam en ný þáttaröð um 
ólíkindatólið verður frumsýnd á sunnu-
daginn.

TILBOÐ-
SVERÐ
Í BÍÓ

650 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ 2D íslenskt tal

KL.2 HÁSKÓLABÍÓ 3D og 2D

KL.2 BORGARBÍÓ 3D

KL.1 SMÁRABÍÓ 3D íslenskt tal

Bíó ★★★

Sumarlandið
Leikstjóri: Grímur Hákonarson

Leikarar: Kjartan Guðjónsson, 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Þóra 
Tryggvadóttir

Sumarlandið segir af fjölskyldu 
sem hefur lífsviðurværi sitt af 
álfatengdri ferðaþjónustu og mið-
ilsfundum. Viðskiptin standa hins 
vegar ekki undir láni sem var tekið 
fyrir rekstrinum og húsbóndinn 
freistast til að selja álfastein á lóð-
inni til að redda málunum fyrir 
horn. Í kjölfarið skapast upplausn-
arástand á heimilinu og bendir 
ýmislegt til að álfarnir séu þar að 
verki.

Sumarlandið er frekar látlaus 
mynd, einföld og ágætlega skrif-
uð. Einkum tekst handritshöfund-
um vel upp framan af á meðan 
grínið endist en missa aðeins tökin 
um miðbikið þegar alvarlegur und-
irtónn og yfirþyrmandi siðferðis-
boðskapur nær yfirhöndinni; ná 
sér svo aftur á strik með óvæntu 
útspili í síðari hluta og eiga hrós 
skilið fyrir skemmtilegan endi. Þá 
er tæknivinnsla, leikmynd og tón-
listarval til fyrirmyndar, sérstak-
lega titillagið Þitt auga sem er afar 
grípandi.

Leikararnir skila flestir sínu vel, 
svo sem Hallfríður Tryggvadóttir 
og Nökkvi Helgason í hlutverkum 

barnanna á heimilinu og sérstak-
lega Kjartan Guðjónsson sem fjöl-
skyldufaðirinn Óskar. Óskar er 
andlaus og skammsýnn gróðafíkill 
sem setur allt á annan endann með 
sölu á álfasteininum í skiptum fyrir 
fasteign og flatskjá. Óskari geng-
ur auðvitað líka gott til, steinn inn 
er seldur til að forða fjölskyldunni 
frá gjaldþroti og tekst Kjartani að 
koma innra sálarstríði hans vel til 
skila. Öðru máli gegnir um Ólafíu 
Hrönn Jónsdóttur sem er viðfelldin 
sem húsfreyjan og miðillinn Lára 
en nær ekki að vekja nægilega 

samúð með persónunni þar sem 
vantar upp á tilþrifin.

Leikstjórinn Grímur Hákonar-
son á að baki nokkrar stuttmyndir 
og því enginn sérstakur byrjenda-
bragur á Sumarlandinu þótt hún 
sé hans fyrsta mynd í fullri lengd. 
Þó vanti upp á herslumuninn til 
að gera góðri hugmynd fullnægj-
andi skil er Sumarlandið á heildina 
ágætis afþreying.  Roald Eyvindsson

Niðurstaða: Ágætis mynd sem þó 
geldur fyrir að taka sig of alvarlega á 
köflum. 

Góðri hugmynd gerð þokkaleg skil



.com/sveppi3D

"Mig langar aftur á hana"   "Skemmtilegasta myndin í ár!" "Þetta er besta myndsem ég hef séðhingað til!"

"Besta mynd í heimi!"      

"GG skemmtilegt mynd!"  

"Allir eiga að sjá hana...

algjört möst!!! 

Hún er geðveik :)"

"Afrek hjá þremenningunum, Guðlaugu Elísabetu 
og leikstjóranum Braga sem heldur vel um efnið"

S.V. Mbl

"Í stuttu máli, virkilega vel heppnuð fjölskyldumynd, bæði 
spennandi og skemmtileg. Grallararnir þrír, Sveppi, Villi og Gói 
eru frábært tríó og maður getur hreinlega ekki beðið eftir næstu 
mynd Sveppa.  Sveppi, takk fyrir að skemmta börnunum okkar.

Kristinn Ingvason, Pressan.is

Haltu upp á afmælið þitt með Algjör Sveppi, sendið fyrirspurnir á hopar@sambio.is

18.-19. SEPTEMBER kl. 10 -12 - 2 - 4 - 6

SAMBÍÓIN ÁLFABAKKA 2D

kl. 10 - 12 - 2 - 2.30 - 4 - 4.30 - 6 - 6.30 - 8.30

3D

18.-19. SEPTEMBER kl. 12 - 2 - 2.20 - 4 - 4.20 - 6

SAMBÍÓIN KRINGLUNNI 3D

18.-19. SEPTEMBER kl. 2 - 4 - 6

SAMBÍÓIN AKUREYRI 3D

19. SEPTEMBER kl. 3

ÍSAFJÖRÐUR 2D

19. SEPTEMBER kl. 4

SEYÐISFJÖRÐUR 2D

18. SEPTEMBER

19. SEPTEMBER

GRUNDARFJÖRÐUR 2D

kl. 2 - 5

kl. 5

18.-19. SEPTEMBER kl. 2 - 4 - 6

SAMBÍÓIN KEFLAVÍK 2D

18.-19. SEPTEMBER kl. 2 - 4 - 6

SAMBÍÓIN SELFOSSI 2D



 18. september 2010  LAUGARDAGUR

sport@frettabladid.is

ÍSLANDSMÓTINU  í 1. deild karla lýkur í dag og ræðst 
þá hvort það verði Leiknir eða Þór sem fylgir Víkingum upp 
í Pepsi-deild karla. Lokaumferðin fer fram klukkan 14.00. 

FÓTBOLTI Framherjinn Haukur 
Ingi Guðnason átti magnaðan leik 
í sigri Keflavíkur á Val og er leik-
maður 20. umferðar hjá Fréttablað-
inu. Haukur Ingi hleypti miklu lífi 
í leik Keflavíkur sem vann loksins 
leik á nýja heimavellinum.

„Þetta var aðeins minn annar 
leikur í byrjunarliðinu í sumar. 
Það er gaman að ná svona leikjum 
sem eru einmitt ástæðan fyrir því 
að maður nennir að vera áfram í 
boltanum þrátt fyrir ítrekuð áföll,“ 
segir Haukur Ingi sem viðurkenn-
ir að hafa verið nálægt því að fá 
krampa í báða fætur þegar hann 
fór af velli dauðþreyttur eftir að 
hafa hlaupið mikið.

Keflavík hefur átt erfitt upp-
dráttar eftir góða byrjun á mót-
inu. Liðið sýndi þó klærnar gegn 
Val og Haukur Ingi segir að FH og 
ÍBV muni ekki fá neitt ókeypis í 
leikjunum gegn Keflavík.

„Við erum staðráðnir í því að 

enda mótið með sæmd. Við getum 
haft áhrif á útkomu Íslandsmóts-
ins í lokaleikjum okkar og það 
gefur þeim leikjum meira gildi. 
Við viljum ekki að neitt sérstakt 
lið vinni en við ætlum að bíta frá 
okkur og þessi lið munu þurfa að 
hafa fyrir hlutunum gegn okkur,“ 
segir Haukur og bætir við að það 
verði áhugavert að sjá hvernig 
Blikar bregðist við í lokaleikjun-
um gegn liðum sem þeir eigi fyr-
irfram að vinna.

Haukur Ingi hefur verið ákaf-
lega óheppinn með meiðsli í gegn-
um tíðina og hann er ekki búinn að 
taka ákvörðun með framhaldið.

„Það væri rosalega gaman að 
enda ferilinn á titli með Keflavík. 
Ég ætla að taka mér frí fram að 
áramótum eftir tímabilið og sjá 
svo til. Líklega mun ég fara var-
lega í æfingar á hörðu undirlagi 
og sjá til hvernig lappirnar halda. 
Það skýrist því síðar hvort ég haldi 
áfram.“    henry@frettabladid.is

Viljum hafa áhrif á mótið
Haukur Ingi Guðnason kom með kraftinn sem hefur vantað í Keflavíkurliðið 
gegn Val. Hann segir að Keflavík muni selja sig dýrt gegn FH og ÍBV.

MÆTTUR AFTUR Haukur Ingi sýndi gamalkunna takta gegn Val. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Pepsi-deild karla:
Lið 20. umferðar:
Daði Lárusson   Haukar
Guðjón Árni Antoníusson Keflavík
Rasmus Christiansen  ÍBV
Freyr Bjarnason  FH
Björn Daníel Sverrisson  FH
Guðmundur Steinarsson Keflavík
Matthías Vilhjálmsson  FH
Haukur Ingi Guðnason  Keflavík
Haukur Baldvinsson  Breiðablik
Hörður Sveinsson  Keflavík
Alfreð Finnbogason  Breiðablik

FÓTBOLTI Úrslitin í Pepsi-deild karla 
gætu ráðist á morgun þegar næst-
síðasta umferðin fer fram. Aðeins 
munar tveimur stigum á liðinu í 
fyrsta og þriðja sæti en úrslitin 
gætu samt ráðist þá.

Vinni Breiðablik sinn leik og ÍBV 
tapar og FH tapar eða gerir jafn-
tefli er Breiðablik orðið Íslands-
meistari í fyrsta skipti í meist-
araflokki karla. Að því gefnu að 
Breiðablik vinni Selfoss þá eru 
þeir svo gott sem orðnir meist-
arar geri ÍBV og FH jafntefli því 
markatala liðsins er það góð.

Umferðin á morgun er því afar 
áhugaverð. Það er líka gríðarlega 
spennandi botnslagur er Haukar 
sækja Fylki heim. Fjórum stig-
um munar á liðunum og Haukar 
eru aðeins þrem stigum á eftir 

Grindavík sem mætir KR. Sigur 
hjá Haukum mun því setja mikla 
spennu í botnbaráttuna.    - hbg

Næstsíðasta umferð Pepsi-deildar karla á morgun:

Verða Blikar meistarar?
Pepsi-deild karla:

21. umferð:
Breiðablik - Selfoss
FH - Keflavík
ÍBV - Stjarnan
Fylkir - Haukar
Grindavík - KR
Valur - Fram
Staða efstu og neðstu liða:
Breiðablik  40 stig
ÍBV  39
FH  38
------------------------------------
Fylkir 21 stig
Grindavík  20
Haukar  17
Selfoss   14

FÓTBOLTI Einn af stórleikjum 
tímabilsins í ensku úrvalsdeild-
inni verður á morgun þegar 
Manchester United tekur á móti 
Liverpool. Bæði lið spiluðu í Evr-
ópukeppnum í vikunni og tefldu 
fram gjörbreyttum liðum. Alex 
Ferguson gerði tíu breyting-
ar á liði United frá síðasta leik á 
undan og Roy Hodgson átta hjá 
Liverpool.

Sá síðarnefndi segir það þó 
ekki alltaf töfralausn að hvíla 
bestu mennina. „Ég gerði þetta 
einu sinni hjá Fulham. Við send-
um varaliðið til að spila Evrópu-
leik og töpuðum svo fyrir Wolves 
í næsta leik á eftir. Stundum þarf 
þó að taka þessar ákvarðanir en 
hver veit hvort þær virki? Það 
er engin kristalskúla sem segir 
hvort það beri árangur,“ sagði 
Hodgson. Leikurinn hefst klukk-
an 12.30 á morgun.  - esá

Man. Utd. mætir Liverpool:

Ekki töfralausn 
að hvíla menn

V A L S
DAGURINN
SUNNUDAGINN
19. september

11.00 Formleg opnun á endurnýjuðu „gömlu“ íþróttahúsi félagsins.

11.00 Uppskeruhátíð yngri flokka í knattspyrnu.

11 - 16 Kynning á starfsemi félagsins, veitingar, hoppukastalar 
 og margt, margt fleira!  Fylgstu með á www.valur.is

13.00 Valur-Grindavík í Pepsi deild kvenna.
 Stelpurnar taka á móti 100. titli félagsins.

17.00 Valur-Fram í Pepsi deild karla.

19 - 21 100. titli félagsins fagnað í veislusal.
 Léttar veitingar í boði.

DAGSKRÁ:

Komdu og taktu þátt í gleðinni með hverfisfélaginu þínu. 
Við hlökkum til að sjá þig. Áfram Valur!

Kl.

F J Ö L S K Y L D U H Á T Í Ð

NÚ ER
TVÖFALT
          MEIRA
 Í VINNING

EN Á-DUR!

NÚ ER

TVÖFALT
         MEIRA
 Í VINNING

EN Á-DUR!

 1. Tottenham - Wolves   ÚRV.D. 
 2. Aston Villa - Bolton    
 3. Blackburn - Fulham    
 4. Everton - Newcastle  
 5. W.B.A. - Birmingham  
 6. Häcken - AIK   ÚRV.D. 
 7. Kalmar FF - GAIS  
 8. Ipswich - Cardiff   1. D. 
 9. Crystal Palace - Burnley    
 10. Leicester - Q.P.R.  
 11. Middlesbro - Reading  
 12. Millwall - Watford  
 13. Preston - Norwich  

64.000.000
24.000.000
19.200.000
40.000.000

ENSKI BOLTINN 18. SEPTEMBER 2010

37. LEIKVIKA

(13 R.)

(12 R.) 

(11 R.)

(10 R.)

Stærstu nöfnin eru í Enska 
boltanum og nú er potturinn 
orðinn ennþá stærri. Vertu með 
og tippaðu fyrir kl. 13 í dag.

SÖLU LÝKUR 18. SEPT. KL. 13.00 

1 X 2

TIPPAÐU Á NÆSTA SÖLUSTAÐ EÐA Á 1X2.IS
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„TWIST“ 
S P Y R N A N

Bílabúð Benna, Shell V-Power og Kvartmíluklúbburinn kynna nýjung á Íslandi:

Nú á laugardaginn, 18. september, verður í fyrsta skipti 

á Íslandi keppt á Kvartmílubrautinni eftir svokölluðu 

AUTO-X fyrirkomulagi. Þá er keyrt á milli keila og tíminn 

tekinn á hverjum bíl fyrir sig á 1/8 úr mílu. Það mun því fyrst 

og fremst reyna á fjöðrun, snerpu og aksturseiginleika bíls 

og færni ökumanns. 

Keppt verður í tveimur flokkum: 

Bíla- og mótorhjólaflokki.

Keppnin stendur frá kl. 14.00–16.00 á laugardaginn. 

Tímataka og skráning hefst á staðnum kl. 11.00 um 

morguninn.

Einnig verður keppt í hefðbundinni 1/8 mílu í hefðbundnum 

flokkum kvartmílunnar.

Bílabúð Benna og Shell V-Power bjóða öllum upp á 

grillaðar pylsur og Coke.

Aðgangseyrir er kr. 1.000. Frítt fyrir börn 12 ára og yngri.

Þeir sem vilja taka þátt skrái sig 
á heimasíðunni www.kvartmila.is. 
Nú geta allir keppt á Kvartmílubrautinni.
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Hrað-akstur af götunuminn á lokuð svæði! 

Hrað-akstur af götunuminn á lokuð svæði! 
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▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1
10.25 Robin Hood  11.10 Dancing with 
the Stars  12.10 Dancing with the Stars  
12.45 The Weakest Link  13.35 ‚Allo ‚Allo!  
14.10 ‚Allo ‚Allo!  14.40 ‚Allo ‚Allo!  15.10 
‚Allo ‚Allo!  15.45 ‚Allo ‚Allo!  16.15 Robin 
Hood  17.00 Dancing with the Stars  
17.40 Primeval  18.30 Dancing with the 
Stars  19.50 QI  20.20 QI  20.50 Kiss Of 
Death  21.40 Kiss Of Death  22.30 Live 
at the Apollo  23.15 How Not to Live Your 
Life  23.45 Harry and Paul

10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Boxen  10.20 Min italienske drøm  
11.15 Lulu og Leon  12.00 Gudstjeneste 
i DR Kirken  12.45 OBS  13.00 Lulu og 
Leon  13.45 HåndboldSøndag  15.30 
Ni-Hao Kai Lan  15.55 Barbapapa  16.00 
Hammerslag  16.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret  17.00 OBS  17.05 Oceaner af 
liv  18.00 DR1 Dokumentaren  19.00 21 
Søndag  19.40 SportNyt med superliga  
20.05 McBride  21.25 Eureka  22.05 
Flyttefeber  22.35 Hjernestorm

10.40 Filmbonanza  11.10 Den store 
reisen  11.50 De ukjente  12.50 Fredag 
i hagen  13.20 4-4-2  15.30 Åpen 
himmel  16.15 Ut i nærturen  16.30 
Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Ekspedisjon Ny-
Guinea  18.55 Lewis  20.25 Valg i Sverige  
21.00 Kveldsnytt  21.20 Okkupasjon  
22.50 EM rallycross  23.15 Millionær i 
forkledning  23.55 Blues jukeboks

14.00 Sverige!  14.30 STCC  15.30 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 Regionala 
nyheter  16.15 Landet runt  17.00 Val 
2010: Valvakan  17.10 Regionala nyheter  
17.13 Val 2010: Valvakan  17.30 Rapport  
17.50 Val 2010: Valvakan  21.00 Rapport  
21.05 Val 2010: Valvakan

19.00 Alkemistinn         

19.30 Eru þeir að fá hann?         

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Eitt fjall á viku         

21.30 Eitt fjall á viku         

22.00 Hrafnaþing         

23.00 Golf fyrir alla         

23.30 Eldum íslenskt         

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn         

08.00 Morgunstundin okkar

10.15 Popppunktur  (e)

11.25 Síðustu forvöð – Eyja-
frýnan  (e)

12.30 Silfur Egils 

13.55 Okkar maður - Ómar 
Ragnarsson  (e)

14.50 Fólk og firnindi - Á slóð 
Náttfara  

15.30 Fólk og firnindi - Öræfin 
upp á nýtt    

16.15 Fólk og firnindi - 
Flökkusál 

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fallega fólkið  (3:6) (e)

18.00 Skoppa og Skrítla  (3:8)

18.10 Litli draugurinn Laban  
(2:6)

18.17 Með afa í vasanum 
 (7:52)

18.29 Sögustund með 
Mömmu Marsibil  (4:6)

18.41 Einmitt þannig sögur 
 (2:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fagur fiskur í sjó  (10:10) 

20.05 Sesselja  - Að fylgja 
ljósinu  Heimildamynd um Sess-
elju Sigmundsdóttur, stofnanda Sól-
heima í Grímsnesi. 

21.00 Hvaleyjar  (11:12) (Hvaler)

21.55 Mo  (Mo) Bresk sjónvarps-
mynd frá 2010 um ævi og feril 
stjórnmálakonunnar Mo Mowlam.

23.40 Formúla 3  Upptaka frá 
keppni í Formúlu 3.

01.10 Silfur Egils  (e)

02.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.10 Rachael Ray  (e)

09.55 Rachael Ray  (e)

10.40 Rachael Ray  (e)

11.25 Dr. Phil  (e)

12.05 Dr. Phil (e)

12.50 90210  (9.24) (e)

13.30 90210  (10.24) (e)

14.10 90210  (11.24) (e)

14.50 Million Dollar Listing 
 (5.9) (e)

15.35 Top Chef  (16.17) (e)

16.20 Eureka  (18.18) (e)

17.10 Stand Up To Cancer  (e)

18.00 Bollywood Hero  ( 1.3) (e)

18.55 The Office  (4.26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
 (20.24) (e) Bandarísk gamansería 
með Amy Poehler í aðalhlutverki.

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (18.46) (e)

20.10 Top Gear  (7.7) Skemmti-
legasti bílaþáttur í heimi. Félagarn-
ir Jeremy Clarkson, Richard Ham-
mond og James May skoða allt 
sem viðkemur bílum með hárbeitt-
um húmor í bland við alvarlega 
umfjöllun. 

21.10 Law & Order: Speci-
al Victims Unit  (7.22) Bandarísk 
sakamálasería um sérdeild lögregl-
unnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi. 

22.00 Leverage  (1.15) Spenn-
andi þáttaröð um þjófahóp sem 
rænir þá sem misnota vald sitt og 
ríkidæmi. Þetta er þriðja þáttaröð-
in um Nate og þjófagengið hans og 
í fyrsta þættinum fara þau í fang-
elsi til að bjarga saklausum fanga úr 
klóm spillts fangavarðar.

22.50 House  (4.22) (e)

23.40 Last Comic Standing  
(2.14) (e)

00.30 Sordid Lives  (2.12) (e)

00.55 CSI: New York  (1.25) (e)

01.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Könnuðurinn Dóra, Apaskólinn, 
Krakkarnir í næsta húsi

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 The Doctors 

10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel 
(3:10) 

10.50 Cold Case (17:22) 

11.45 Falcon Crest II (15:22) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Frasier (12:24) 

13.25 Reign Over Me 

15.30 ET Weekend 

16.20 Barnatími Stöðvar 2

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 The Simpsons (22:22)

18.23 Veður Markaðurinn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 Two and a Half Men (20:24) 

19.45 How I Met Your Moth-
er (18:22) 

20.10 Extreme Makeover: 
Home Edition (2:25) Fimmta 
þáttaröð hins sívinsæla Extreme 
Makeover: Home Edition. Þúsund-
þjalasmiðurinn Ty Pennington heim-
sækir fjölskyldur sem eiga við erfið-
leika að stríða. 

20.55 V (2:12) Vandaðir spennu-
þættir sem segja á ótrúlega raun-
verulegan hátt frá því þegar nokkur 
risavaxin geimskip taka sér stöðu yfir 
stærstu borgum heims.

21.40 Miss Marple - Towards 
Zero Morðgáta eftir Agöthu Christie. 

23.15 Torchwood (12:13) 

00.05 The Recruiter Áhuga-
verð heimildarmynd um liðþjálfann 
Clay Usie sem er ábyrgur fyrir flest-
um herskráningum í sögu banda-
ríska hersins.

01.35 Cougar Town (14:24) 

02.00 White Collar

02.45 The Shield (2:13) 

03.30 Reign Over Me 

05.30 Fréttir og Ísland í dag

08.00 The Object of My Af-
fection 

10.00 Dumb and Dumber 

12.00 Baby Mama

14.00 The Object of My Af-
fection 

16.00 Dumb and Dumber 

18.00 Baby Mama 

20.00 Analyze This 

22.00 The Invasion 

00.00 Mermaids

02.00 The Legend of Evil Lake 

04.00 The Invasion 

06.00 The Big Nothing 

19.30 The Doctors Spjallþætt-
ir framleiddir af Opruh Winfrey þar 
sem fjórir læknar - sérfræðingar á 
fjórum ólíkum sviðum - veita að-
gengilegar og gagnlegar upplýsing-
ar um þau heilsufarsmál sem hvað 
helst brenna á okkur

20.15 E.R. (16:22) Sígildir þætt-
ir sem gerast á bráðamóttöku sjúkra-
húss í Chicago þar sem erillinn er 
næstum óviðráðanlegur og læknarn-
ir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Monk (13:16) Áttunda 
þáttaröðin um einkaspæjarann og 
sérvitringinn Adrien Monk. Hann 
heldur uppteknum hætti við að að-
stoða lögregluna við lausn allra und-
arlegustu sakamálanna sem flest 
hver eru æði kómísk þótt glæpir séu 
auðvitað alltaf dauðans alvara.

22.35 Lie to Me (15:22) Önnur 
spennuþáttaröðin um Dr. Cal 
Lightman sem Tim Roth leikur og er 
sérfræðingur í lygum. 

23.20 The Pacific (1:10) Magn-
aðir verðlaunaþættir frá framleiðend-
um Band of Brothers en hér er sögð 
saga þriggja bandarískra sjóliða sem 
berjast með hernum við Japani í 
seinni heimsstyrjöldinni.

00.15 E.R. (16:22) 

01.00 The Doctors

01.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út og 
hverjar aðalstjörnurnar eru. 

02.05 Fréttir Stöðvar 2 

02.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

09.00 Liverpool - Steaua   Evr-
ópudeildin

10.45 Meistaradeild Evrópu: 
Arsenal - Braga

12.30 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaramörk

13.10 Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu Skyggnst á bak-
við tjöldin hjá liðunum sem leika í 
Meistaradeild Evrópu. 

13.40 Selfoss - ÍBV Útsend-
ing frá leik Selfoss og ÍBV í Pepsí-
deild karla.

15.30 Pepsímörkin 2010 

16.45 Breiðablik - Selfoss Bein 
útsending frá leik í Pepsí-deild karla í 
knattspyrnu.

19.00 Spænski boltinn: Real 
Sociedad - Real Madrid

21.00 Pepsímörkin 2010 

22.00 Pepsí deildin 2010 Út-
sending frá leik í Pepsí-deild karla í 
knattspyrnu.

23.50 Pepsímörkin 2010

09.45 Football Legends - Garr-
incha 

10.15 Tottenham - Wolves 
Enska úrvalsdeildin.

12.00 Man. Utd - Liverpool / 
HD Bein útsending frá stórleik Man. 
Utd og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni. 

14.45 Chelsea - Blackpool / 
HD Bein útsending frá leik Chelsea 
og Blackpool í ensku úrvalsdeildinni. 

17.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara. 

18.00 Wigan - Man. City Enska 
úrvalsdeildin.

19.45 Sunnudagsmessan 

20.45 Man. Utd - Liverpool / 
HD Enska úrvalsdeildin.

22.30 Sunnudagsmessan

23.30 Chelsea - Blackpool / 
HD Enska úrvalsdeildin.

01.15 Sunnudagsmessan 

02.15 Sunderland - Arsenal 
Enska úrvalsdeildin.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
The Pacific

Stöð 2 kl. 22.35
Magnaðir verðlaunaþættir frá fram-
leiðendum Band of Brothers, Steven 
Spielberg og Tom Hanks. Þáttaröðin 
þykir ein sú metnaðarfyllsta sem gerð 
hefur verið og hefur rakað inn verð-
launum, þar af 8 Emmy-verðlaunum. 
Hér er sögð saga þriggja bandarískra 
sjóliða sem berjast með hernum við 
Japana í seinni heimsstyrjöldinni.

STÖÐ 2 KL. 20.35

Mér er gamanmál
Ný íslensk gamanþáttaröð með 
Frímanni Gunnarssyni. Lífs-
kúnstnerinn, fræðimaðurinn, 
heimsborgarinn og sjónvarps-
maðurinn ástsæli ferðast um 
Norðurlöndin og Bretland til að 
hafa uppi á fremstu grínurum 
sem þar fyrirfinnast. Í fyrsta 
þættinum sýnir borgarstjórinn 
Jón Gnarr á sér áður óþekkta 
hlið – og það miður fallega.

> Sean William Scott
„Mörg af þeim verkefnum sem ég hef 
gert eru ein stór kómedía og persón-
urnar sem ég hef leikið eru oftar en 
ekki algjörir vitleysingar. Til dæmis 
gaurarnir í American Pie-myndun-
um og Road Trip, þeir voru algjörir 
asnar.“
Sean William Scott fer með hlutverk 
í gamanmyndinni Road Trip, sem er 
á dagskrá Stöð 2 bíó kl. 22.00.

Við bjóðum 
Dr. John Palmer kírópraktor
velkominn til starfa
Það er okkur sérstök ánægja að bjóða John Palmer DC velkominn í hóp heilsusérfræðinga
Kírópraktorstöðvarinnar. John Palmer er stofnandi mannúðarsamtakanna Third World Benefit
og einn af forystumönnum Chiro Mission hreyfingarinnar sem leitast við að bæta heilsu 
og lífsgæði fólks í þróunarlöndunum eftir kírópraktíktískum leiðum.

Sogavegi 69, 108 Reykjavík, sími 588 8085, www.kiro.is KÍRÓPRAKTORSTÖÐIN
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í Bláa Lónið

Gildir gegn framvísun
miðans til 20. september 2010

Gildir ekki með öðrum tilboðum

Lykill 1561

VETRARKORT
Vetrarkortin veita ótakmarkaðan aðgang fram til 1. júní 2011
og 2 fyrir 1 í júní, júlí og ágúst

Í september verða vetrarkort Bláa Lónsins á sérstöku tilboðsverði
Einstaklingskort kosta 8.500 krónur (fullt verð 10.000 krónur)

og fjölskyldukort 13.000 krónur (fullt verð 15.000 krónur)

Frítt fyrir börn 13 ára og yngri í fylgd með forráðamönnum

Vetrarkortin eru fáanleg í Bláa Lóninu,
Hreyfingu og í verslun Bláa Lónsins að Laugavegi 15
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11.35 Stoke - West Ham, bein 
úts.   STÖÐ 2 SPORT 2

19.35 America‘s Got Talent 
  STÖÐ 2

19.40 Popppunktur   
 SJÓNVARPIÐ

19.50 Reald Sociedad - Real 
Madrid, bein úts.   STÖÐ 2 SPORT

21.15 Steindinn okkar   STÖÐ 2 
EXTRA

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 First Wives Club 

10.00 Happy Gilmore 

12.00 Gosi 

14.00 First Wives Club 

16.00 Happy Gilmore 

18.00 Gosi 

20.00 A Fish Called Wanda 

22.00 Marley & Me 

00.00 Final Destination 3 

02.00 Hot Rod 

04.00 Marley & Me 

06.00 Cake: A Wedding Story  

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra 
grís, Teitur, Sveitasæla, Manni meistari, Kon-
ungsríki Benna og Sóleyjar, Paddi og Steinn, 
Mærin Mæja, Mókó, Einu sinni var... lífið, 
Paddi og Steinn, Hrúturinn Hreinn

09.56 Latibær  (124:136)

10.21 Paddi og Steinn  (74:162)

10.25 Lotta flytur að heiman  (e)

12.40 Kastljós  (e)

13.10 Kiljan  (e)

14.05 Íslenski boltinn  (e)

14.50 Íslenski boltinn  (e)

15.35 Mótókross  (6:10) (e)

16.05 Landsmótið í golfi  (e)

16.50 Ofvitinn  (41:43) (Kyle XY)  

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Útsvar  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Popppunktur  (Úrslitaþátturinn) 

20.50 Spiderwick-sögurnar  (The Spid-
erwick Cronicles) Bandarísk bíómynd frá 
2008. Þrjú systkini flytjast með móður sinni 
á gamlan herragarð og flækjast þar inn í 
furðuveröld með álfum og einkennileg-
um verum. 

22.25 Innherjinn  (Inside Man) Bandarísk 
spennumynd frá 2006. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna. (e)

00.30 Forsetamorðið  (Death of a 
President) Bresk bíómynd frá 2006. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna. (e)

02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.10 Rachael Ray  (e)

10.40 Dr. Phil (e)

12.05 Dr. Phil  (e)

12.45 90210  (7:24) (e)

13.25 90210  (8:24) (e)

14.05 Real Housewives of Orange 
County  (10:15) (e)

14.50 Canada’s Next Top Model  (6:8) 
(e)

15.35 Kitchen Nightmares (7:13) (e)

16.25 Top Gear  (6:7) (e)

17.40 Bachelor  (6:11) (e)

19.10 Game Tíví  (1:14) (e)

19.40 The Marriage Ref  (1:12) (e)

20.05 America’s Funniest Home Vid-
eos  (21:46) (e)

20.30 Stand Up To Cancer  Skemmti- 
og söfnunarþáttur sem sýndur var í beinni 

útsendingu á öllum stærstu sjónvarpsstöðv-
unum Bandaríkjanna. 

21.20 Soul Men  Gamanmynd frá árinu 
2008 með Samuel L. Jackson og Bernie 
Mac í aðalhlutverkum. 

23.00 Monster  (e) Mögnuð mynd sem 
byggð er á sönnum atburðum. Charlize 
Theron hlaut Óskarsverðlaun fyrir aðalhlut-
verkið í myndinni en hún leikur Aileen Wu-
ornos einn fyrsta kvenkyns raðmorðingja 
Bandaríkjanna. Stranglega bönnuð börnum.

00.50 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny 
 (1:8) (e)

01.15 Friday Night Lights  (2:13) (e)

02.05 Eureka  (18:18) (e)

02.50 Premier League Poker II  (7:15) 
(e)

04.35 Jay Leno  (e)

05.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Flintstone krakkarnir 

07.25 Lalli 

07.35 Þorlákur 

07.45 Hvellur keppnisbíll 

08.00 Algjör Sveppi Algjör Sveppi, 
Svampur Sveinsson, Gulla og grænjaxlarnir, 
Áfram Diego, áfram!, Könnuðurinn Dóra

09.55 Strumparnir 

11.35 iCarly (5:25) 

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.45 Logi í beinni 

14.35 Þúsund andlit Bubba 

15.10 Ameríski draumurinn (5:6) 

16.00 ´Til Death (11:15)

16.25 Pretty Little Liars (1:22) 

17.15 ET Weekend

18.00 Sjáðu 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval 

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (19:26) 
Fjórða þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. 

21.00 America‘s Got Talent (20:26) 

21.45 Definitely, Maybe Rómantísk 
gamanmynd með Ryan Reynolds.

23.35 Joshua Á yfirborðinu virðist allt slétt 
og fellt hjá Cairn fjölskyldunni, en fljótlega 
eftir að hinn 9 ára Joshua eignast litla systur 
fara skelfilegir hlutir að gerast á heimilinu.

01.20 Saving Sarah Cain Áhrifamikil kvik-
mynd um sjálfhverfu blaðakonuna Söru Cain. 
Þegar hún fer til Pennsylvaníu í jarðarför syst-
ur sína, kemst hún að því að hún er eini að-
standandi barna hennar og þarf að axla þá 
miklu ábyrgð að taka þau að sér.

02.50 Spider-Man 3 Þriðja stórmynd-
in um eina allra farsælustu ofurhetju hvíta 
tjaldsins Köngulóarmanninn, með Tobey 
Maguire. 

05.05 ´Til Death (11:15) 

05.30 Fréttir (e)

09.05 PGA Tour Highlights 

10.00 Spænsku mörkin 2010-2011

10.45 Veiðiperlur 

11.15 Meistaradeild Evrópu: Bar-
celona - Panathinaikos Útsending frá  
Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu.

13.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk Sýnt frá öllum leikjunum í Meist-
aradeild Evrópu i knattspyrnu. 

13.40 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. 

14.10 N1 mótið 

15.00 KF Nörd 

15.50 Vildargolfmót Audda og Sveppa 

16.35 PGA Tour 

19.20 La Liga Report Leikir helgarinnar í 
spænska boltanum.

19.50 Spænski boltinn: Real Socied-
ad - Real Madrid Bein útsending.

22.00 Liverpool - Steaua   Evrópudeildin

 23.50 Fernando Vargas vs. Shane 
Mosley Útsending frá einvígi Fernando Varg-
as og Shane Mosley. 

01.00 Box - Shane Mosley - Sergio 
Mora Bein útsending.

10.05 Premier League World 2010/11 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá hinum ýmsu 
óvæntu og skemmtilegu hliðum.

10.35 Football Legends - Garrincha 

11.05 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
í knattspyrnu. 

11.35 Stoke - West Ham / HD Bein 
útsending frá leik Stoke og West Ham í 
ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Everton - Newcastle Bein út-
sending. Sport 3: Tottenham - Wolves Sport 

16.15 Sunderland - Arsenal Bein út-
sending.

18.40 Tottenham - Wolves 

20.25 Aston Villa - Bolton 

22.10 WBA - Birmingham 

23.55 Stoke - West Ham / HD 

20.00 Hrafnaþing         
21.00 Græðlingur         
21.30 Tryggvi Þór á alþingi         
22.00 Svavar Gestsson         
22.30 Mótoring         
23.00 Alkemistinn         
23.30 Eru þeir að fá hann?         
00.00 Hrafnaþing                      

▼

▼

▼

▼

Fram á miðjan níunda áratug síðustu aldar var 
barnaefni í sjónvarpi takmörkuð auðlind þar sem 
börn voru ekki eins mikilvægur markhópur og 
þau eru í dag. Þeir sem eru þrítugir eða eldri í dag 
muna eflaust eftir sjónvarpslausum fimmtudögum, 
sem eru klassískt herbragð í „Þegar ég var lítill …“-
metingi. 

Þrátt fyrir að vera máske orðið klisjukennt stagl 
sýnir það hversu mikil breyting hefur orðið á fram-
boði á afþreyingu fyrir börn í seinni tíð. 

Í stað þess að bíða í ofvæni eftir einum stuttum 
barnaþætti á dag, oftar en ekki eftir kvöldfréttir, 
eru nútímabörn sífellt í návígi við afþreyingu, hvort sem er í sjónvarpi 
eða tölvu.

Jafnaldrar mínir hafa margir hverjir ratað í hjólför fyrri kynslóða með 
því að býsnast yfir ungu kynslóðinni, hvernig þau séu alltaf innandyra 

í tölvuleikjum, í stað þess að vera úti að leika 
sér. Þótt vafalaust sé mikið til í því, er ósann-
gjarnt að kenna blessuðum börnunum alfarið 
um þessa meintu hnignun. 

Það sem börn og ungmenni taka sér fyrir 
hendur dags daglega, er að mestu háð fram-
boði á afþreyingu og ekki eru það blessuð 
börnin sem ráða því. Þau framleiða ekki efnið 
og kaupa sjaldnast tölvur eða áskriftir af 
sjónvarpsstöðvum. Ábyrgðin er foreldra og því 
er þeim ekki stætt á því að kvarta yfir því að 
börnin séu að nýta sér hluti sem eru í boði.

Ég er ekki frá því að hver kynslóð öfundi þá næstu af tækifærunum 
sem þeim bjóðast, og allt heimsósóma-kvabb sé einungis til að breiða 
yfir þá staðreynd að við myndum gera nákvæmlega það sama, værum 
við börn í dag.

VIÐ TÆKIÐ: ÞORGILS JÓNSSON FJALLAR UM ÖFUND ELDRI KYNSLÓÐA

Heimur versnandi fer … eða hvað?
> Vera Farmiga
„Ég hef ekki þessa þörf fyrir það að vera 
fræg. Ég finn hins vegar fyrir þörf 
við að leggja mitt af mörkum, að 
sýna manneskjulegar tilfinningar í 
gegnum leiklistina.“
Vera Farmiga er ein þeirra leik-
kvenna sem ekki hafa fallið í gryfju 
Hollywood hvað varðar glamúr og glys 
á kostnað leiklistarinnar. Farmiga fer 
með eitt aðalhlutverkanna í myndinni 
Joshua sem er á dagskrá Stöð 2 í kvöld 
kl. 23.35.

Opið: Virka daga kl. 10-18 · Laugardaga kl. 10-17 · Sunnudaga kl. 13-17
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Holtagörðum og Kringlunni –  www.tekk.is

RÝMINGARSALA:
Allar

RIVIERA MAISON
vörur með 

50% afslætti
(aðeins í Holtagörðum)
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▼Í KVÖLD

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

▼

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

10.20 Monarch of the Glen  11.10 Monarch of the 
Glen  12.00 Lab Rats  12.30 Lab Rats  13.00 Lab 
Rats  13.30 Lab Rats  14.00 Robin Hood  14.45 
Dancing with the Stars  15.45 Dancing with the 
Stars  16.25 Primeval  17.15 After You‘ve Gone  
17.45 After You‘ve Gone  18.15 QI  18.45 QI  
19.15 Live at the Apollo  20.00 How Not to Live 
Your Life  20.30 Harry and Paul  21.00 Unforgiven  
21.45 Unforgiven  22.35 Unforgiven  23.20 QI  
23.50 Live at the Apollo

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 
Troldspejlet  10.30 Eureka  11.15 Vilde roser  
12.00 Talent 2010  13.00 Talent 2010  13.25 
Inspector Morse  15.10 Før søndagen  15.20 
Held og Lotto  15.30 F for Får  15.35 Løgnhalsen 
som togstewardesse  16.00 Mr. Bean  16.30 TV 
Avisen med vejret  16.55 SportNyt  17.00 Min 
Sport  17.25 Merlin  18.15 Olsen-banden går 
amok  19.50 Kriminalkommissær Barnaby  21.25 
Den lyserøde panter ta‘r hævn  23.00 Boogie Mix  
23.50 Godnat 

11.30 Førkveld  12.10 Nasjonalgalleriet  12.40 
Takk for sist. Ketil Bjørnstad og Lill Lindfors  13.20 
Koht på jobben  13.50 Beat for beat  14.45 4-4-2  
17.00 Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-trekning  17.55 
Fleksnes  18.25 De ukjente  19.25 Den store reis-
en  20.05 Fakta på lørdag  21.00 Kveldsnytt  21.15 
The Sentinel  23.00 Anne-Kat: ser på tv  23.35 
Dansefot jukeboks m/chat

10.10 Rapport  10.15 I Anneli  10.45 Att vara 
adoptivbarn  11.15 Uppdrag Granskning  12.15 Mitt 
i naturen  12.45 Biltokig  13.45 Rapport  13.50 Val 
2010: Slutdebatten  15.50 Helgmålsringning  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.15 Från Lark Rise till 
Candleford  17.15 Svenska hemligheter  17.30 
Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 Här är ditt liv, Cory  
19.30 Val 2010: Olssons valstuga  21.00 Rapport  
21.05 Studio 60 on the Sunset Strip  21.50 Gavin 
och Stacey  22.20 Gråta med ett leende

16.10 Nágrannar 

16.30 Nágrannar 

16.50 Nágrannar 

17.15 Nágrannar 

17.40 Nágrannar 

18.05 Wonder Years (12:17) 

18.30 E.R. (15:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

19.15 Ameríski draumurinn (5:6) 
Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir 
með Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi 
yfir Bandaríkin þver og endilöng. 

20.00 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungn-
um Loga Bergmann. 

20.45 Curb Your Enthusiasm (1:10) 
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þáttaröð-
inni, studdur stjörnunum úr Seinfeld, þeim  
Jerry, Kramer, Elaine og George. 

21.15 Steindinn okkar Drepfyndinn 
sketstaþáttur með nýstirninu Steinda Jr. sem 
sér um grínið. 

21.40 The Power of One Bráðskemmti-
legur þáttur þar sem dávaldurinn Peter 
Powers ferðast um og finnur sjálfboðaliða 
sem eru tilbúnir að láta dáleiða sig og taka 
uppá ýmsum kostulegum hlutum.

22.10 Wonder Years (12:17)

22.40 E.R. (15:22) 

23.25 Ameríski draumurinn (5:6) 

00.10 Logi í beinni

00.55 Curb Your Enthusiasm (1:10) 

01.25 Steindinn okkar 

01.50 The Power of One 

02.20 Sjáðu 

02.45 Fréttir Stöðvar 2 

03.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu
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 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Ljós og hraði
17.00 Matur er fyrir öllu
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Veðurfregnir

18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Styrjaldarleiðtogarnir: 
Hitler
21.00 Á tónsviðinu
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Stefnumót
23.00 Vikulokin
00.05 Næturtónar

     VIÐ MÆLUM MEÐ
Marley & Me

Stöð 2 bíó kl. 22.00
Hugljúf og rómantísk gamanmynd fyrir alla fjöl-
skylduna en þó sérstaklega sanna hundavini. 
Myndin skartar þeim Jennifer Aniston og Owen 
Wilson í hlutverkum hjóna sem taka þá afdrifa-
ríku ákvörðun að fá sér hvolp. Við fáum svo að 
fylgjast með hjónabandinu þróast og hundin-
um Marley eldast en hann verður ekki auðveld-
ari í umgengni – sama hvað þau hjónin reyna 
að ala hann upp.

STÖÐ 2 KL. 21.45

Definitely, Maybe
Rómantísk gamanmynd 
með Ryan Reynolds 
í hlutverki föður sem 
reynir að útskýra fyrir 11 
ára gamalli dóttur sinni 
hvers vegna hann lét 
þrjár stórar ástir sleppa 
úr greipum sér. Leik-
stjóri er Adam Brooks, 
aðalleikararar eru Ryan 
Reynolds, Elizabeth Banks og Abigail Breslin.

WWW.LEIKFELAG.IS

NÆSTU SÝNINGAR 

18.-19. SEPT.

2010 

MIÐASALA Á NETINU: LEIKFELAG.IS
NETFANG: MIDASALA@LEIKFELAG.IS

NÝJAR AUKASÝNINGAR 
KOMNAR Í SÖLU!

NÆSTU SÝNINGAR
2. sýning Fös. 17.09.
3. sýning Lau. 18.09.
Aukasýning Sun. 19.09.
4. sýning Fös. 24.09.
5. sýning Lau. 25.09.
6. sýning Fim. 30.09.
7. sýning Fim. 7.10.

UPPSELT

UPPSELT

UPPSELT

UPPSELT

ÖRFÁ SÆTI

ÖRFÁ SÆTI

VISA KORTHAFAR FÁ

450 KR. AFSLÁTT 

AF MIÐAVERÐI

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

SALA AÐGÖNGUMIÐA

Á WWW.LEIKFELAG.IS



62  18. september 2010  LAUGARDAGUR

Enska leikkonan Kate Beckin-
sale mun leika við hlið Marks 
Wahlberg í kvikmyndinni Contra-
band en það er vinnuheitið á amer-
ísku útgáfunni af Reykjavik-Rot-
terdam eftir Óskar Jónasson. 
Þetta kom fram á vefmiðlinum 
latinorewiev.com. Baltasar Kor-
mák ur leikstýrir myndinni en eins 
og flestum ætti að vera kunnugt 
lék hann aðalhlutverkið í íslensku 
útgáfunni, smyglarann Kristófer 
sem kemst í hann krappann. Und-
irbúningur fyrir tökur er nú í full-
um gangi og leikstjórinn Baltas-
ar er væntanlega á leiðinni út til 
New Orleans eftir helgi til að sitja 
fundi og leggja á ráðin.

Baltasar var hins vegar ekki 
alveg reiðubúinn til að staðfesta 
ráðningu Kate Beckinsale þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum. 
„Ég vissi af því að það var búið að 
tala við hana, ég vissi að hún var 
mjög jákvæð í garð þessa verk-

efnis og hefði áhuga en ég er ekki 
viss um að það sé búið að ganga 
frá þessu,“ segir Baltasar. Hann 
upplýsir þó að Beckinsale og mað-
urinn hennar, Len Wiseman, hafi 
horft á myndirnar hans en Wis-
eman þessi er hvað þekktastur 
fyrir Die Hard 4.0. Samkvæmt 
fréttamiðlum kom Eva Mendez 
einnig til greina í hlutverkið en 
samleikur hennar og Wahlbergs í 
gamanmyndinni The Other Guys 
þótti takast hreint með ágæt-
um. Hins vegar eru Beckinsale, 
Wahlberg og Baltasar á mála hjá 
sömu umboðsskrifstofu þar sem 
aðalkarlinn er Ari Emanuel en 
umboðsmaðurinn Ari Gold í sjón-
varpsþáttunum Entourage er ein-
mitt byggður á honum.

Kate Beckinsale hefur verið 

að fikra sig smám saman upp 
stjörnustigann í Hollywood en hún 
lék meðal annars í Underworld-

myndunum tveim og Övu Gard-
ner í Óskarsverðlaunamyndinni 
Aviator. freyrgigja@frettabladid.is

Samkvæmt 
könnun FHM er 
Kate Beckinsale 

ein af tíu kynþokkafyllstu 
konum í heimi.

HEIMILD: IMDB.COM

10

BALTASAR KORMÁKUR: LEIKARALIÐ CONTRABAND AÐ SKÝRAST

Kate Beckinsale leikur 
með Wahlberg hjá Balta

STJÖRNULIÐ Kate Beckinsale og Mark Wahlberg munu að öllum líkindum leika aðal-
hlutverkin í endurgerðinni af Reykjavik-Rotterdam. Baltasar Kormákur leikstýrir en 
myndin heitir upp á ensku Contraband. Undirbúningur er í fullum gangi fyrir tökur 
sem eiga að fara fram í New Orleans.

Af og til hafa birst fréttir um endurgerðir á íslenskum myndum án þess að 
mikið hafi gerst. Þetta eru þær helstu:
■ Skrapp út eftir Sólveigu Anspach
■ Astrópía eftir Gunnar Björn Guðmundsson
■ Strákarnir okkar eftir Róbert Douglas
■ Mýrin eftir Baltasar Kormák

HUGSANLEGA OG HUGSANLEGA EKKI

PERSÓNAN

Jens Fjalar Skaptason

Stjörnumerki: Meyjan.
Fjölskylduhagir: Einhleypur og 
barnlaus.
Búseta: Miðbær Reykjavíkur.
Foreldrar: Halldóra Anna Ragnars-
dóttir sölufulltrúi og Skapti Haralds-
son prentari.
Aldur: 25 ára.

Jens er formaður Stúdentaráðs en 
háskólanemar halda októberfest í lok 
september. 

Nýtt hagsmunafélag innan tónlist-
argeirans er að verða til. Stefán 
Hilmarsson, Andrea Gylfadóttir, 
Guðmundur Kristinn Jónsson og 
Bubbi Morthens eru meðal stofnfé-
laga en félaginu hefur verið gefið 
nafnið Félag flytjenda á hljóðritum. 
„Þetta er löngu tímabært félag, til-
gangurinn er óskaplega einfaldur, 
að halda utan um rétt flytjenda á 
Íslandi, hvort sem það er á plötu, 
geisladisk eða netupptöku,“ segir 
Bubbi í samtali við Fréttablaðið. 
Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst er fyrirmyndin sótt í svokölluð 
Recording Artist Society sem eru 
starfrækt í nágrannalöndunum.

Bubbi segir að flytjendur á hljóð-
ritum hafi ekki fengið greitt fyrir 
sitt framlag, eins og lagahöfundar 
og textahöfundar. „Heldur hefur 
sá peningur verið nýttur til að 
greiða meðal annars fyrir hljóðhús 
FÍH og annað á vegum félagsins,“ 
útskýrir Bubbi. Hann segir þetta 
gríðarlega mikilvægt skref fyrir 
íslenska tónlistarmenn. „Þetta 
er búið að vera lengi í deigl unni, 
við erum ekkert að fara af stað 
með neina byltingu  heldur viljum 
við bara fá þann pening sem við 
eigum skilið. Skömmin er okkar að 
vera ekki búin að gera þetta fyrir 
löngu.“ - fgg

Nýtt félag tónlistarmanna í smíðum
SAMTAKA LISTAMENN

Bubbi Morthens, Guðmund-
ur Kristinn Jónsson, Andr-
ea Gylfadóttir og Stefán 
Hilmarsson eru meðal 
þeirra sem standa að 

Félagi flytjenda á 
hljóðritum.
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„Vinnuheitið er auðvitað Einar Örn Benediktsson eða 
jafnvel Í framboði,“ segir Einar Tönsberg Einarsson, 
Eberg, um nýtt lag eftir hann, Örn Elías Guðmunds-
son (Mugison) og Pétur Ben. Þar á hann 
við Sykurmolann fyrrverandi og borg-
arfulltrúann Einar Örn Benediktsson.

Lagið verður að finna á væntanlegri 
plötu Ebergs og Péturs sem kemur 
út öðru hvorum megin við áramót-
in. „Mugison kom með skrímslið 
sitt, nýja hljófærið, stillti því upp 
og taldi í. Þetta er mjög flott 
tól sem hann er búinn að búa 
til,“ segir Eberg. „Við vorum 
þarna í tvo til þrjá tíma og 
settum saman eitt greddu-
lag.“ 

Mugison og Pétur Ben 
hafa unnið mikið saman 

í gegnum árin og kemur því ekki á óvart hversu vel 
lagasmíðarnar gengu. Eberg og Pétur, sem íhuga að 
kalla samstarf sitt Einar Ben, hafa lokið upptökum á 
plötunni og eru núna önnum kafnir við eftirvinnslu. 
„Þetta er gríðarlega skemmtilegt,“ segir Eberg um 

útkomuna. „Þetta er frelsandi fyrir okkur báða. 
Þetta hefur verið mjög ánægjulegt samstarf og við 
erum spenntir að koma þessu frá okkur.“ 

Tónlistin verður einhvers 
konar blanda af poppi, rokki og 
elektróník. „Þetta er einhver 
hrærigrautur af því sem okkur 

finnst skemmtilegt.“  - fb

Greddulagið Einar Örn Ben

ÞRÍR GÓÐIR Einar, Örn og 
Pétur Ben, hafa samið lag 
sem hefur fengið vinnuheit-
ið Einar Örn Benediktsson.

UPPSPRET TA 
LISTAVERKA

Finnst þér gaman að teikna?

Yfir 120  
síður í  

stóru broti

Ný og ferlega flott hugmyndabók  
fyrir listræna krakka á öllum aldri!

Barnabæ
kur 8.–14.9.10

Finnski hesturinn (Stóra sviðið)
Fös 15/10 kl. 20:00 frums

Lau 16/10  kl. 20:00 2.sýn

Fös 22.10. Kl. 20:00 aukas.

Lau 23/10 kl. 20:00 3.sýn

Lau 30/10  kl. 20:00   4.sýn

Sun 31/10  kl. 20:00  5.sýn

Fös 5/11 kl. 20:00    6.sýn

Lau 6/11 kl. 20:00 7.sýn

Fim 11/11 kl. 20:00   8.sýn

Fös 12/11 kl. 20:00  9.sýnÖ 
U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö Ö 

Lau 18/9 kl. 13:00   
Lau 18/9 kl. 15:00  
Sun 19/9 kl. 13:00   
Sun 19/9 kl. 15:00    
Lau 25/9 kl. 13:00  

Lau 25/9 kl. 15:00  
Sun 26/9 kl. 13:00  
Sun 26/9 kl. 15:00 
Lau 2/10 kl. 13:00
Lau 2/10 kl. 15:00

Sun 3/10 kl. 13:00
Sun 3/10 kl. 15:00
Lau 9/10 kl. 13:00
Lau 9/10 kl. 15:00

Fíasól (Kúlan)

Fös 17/9 kl. 20:00 
Lau 18/9 kl. 20:00 
Sun 19/9 kl. 20:00 
Fim 23/9 kl. 20:00 
Fös 24/9 kl. 20:00 

Lau 25/9 kl. 20:00 
Sun 26/9 kl. 20:00
Fim 30/9 kl. 20:00
Fös 1/10 kl. 20:00
Lau 2/10 kl. 20:00

Fös 8/10 kl. 20:00
Lau 9/10 kl. 20:00
Fös 15/10 Kl. 20:00
Lau 16/10 Kl. 20:00

Hænuungarnir (Kassinn) 

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Fös 17/9  kl. 20:00  síð.sýn.

Fim 21.10. Kl. 20:00   
Fös 29.10. Kl. 20:00   

Fim 4.11. Kl. 20:00  
Lau 13.11. Kl. 20:00

Fös 26.11. Kl. 20:00

Hamskiptin (Stóra sviðið) 

Gerpla (Stóra sviðið) 

U 
U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Gildir ágúst 2010 til júní 2011

húskortið
1

OPIÐ KORT

Gildir á

Leikhúskortið

2010/2011 

ÁSK

ikhusid.is I m
idasala@le

Leikhúskort

4 miðar á aðeins 

9.900 kr.

U 

Ö 

U 

U 

Ö 

Lau 18.9. Kl. 19:00  
Sun 19.9. Kl. 19:00    
Fös 24.9. Kl. 19:00   
Lau 25.9. Kl. 19:00   
Sun 26.9. Kl. 15:00    
Fim 30.9. Kl. 19:00    

Fös 1.10. Kl. 19:00    
Lau 2.10. Kl. 19:00  
Sun 3.10. Kl. 15:00 
Fös 8.10. Kl. 19:00 
Lau 9.10. Kl. 19:00 
Sun 17.10. Kl. 19:00 

Sun 24.10. Kl. 19:00 
Þri 26.10. Kl. 19:00 
Mið 27.10. Kl. 19:00 
Fim 28.10. Kl. 19:00 
Sun 7.11. Kl. 19:00 
Mið 10.11. Kl. 19:00 

Ö 

Ö 

Ö 
U 

Ö 

Ö Ö 

Ö 

U 

Ö 

Ö 

U 

Ö 
U 

Ö 
U 

Ö 

Ö 

Ö Ö 

Ö U 

Ö 
Ö 

Ö 

Ö 
Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

Ö 

Ö Ö 
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Allt sem þú þarft…





Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vinsælt gamalt skaup
Það supu margir hveljur 
þegar Sjónvarpið tilkynnti 
að það hygðist sýna 

áramótaskaupið frá 
2007 á besta tíma 
á föstudagskvöldi. 
En áhuginn virðist 
hafa verið til stað-
ar því samkvæmt 
könnun Capacent 

horfðu tæp þrjátíu prósent þjóðar-
innar á skaupið sem var leikstýrt af 
Ragnari Bragasyni.

Aftur til Hollywood
Söngvarinn Geir Ólafsson 
heldur áfram að reyna fyrir 
sér í Hollywood. Næst á 
dagskrá hjá honum er 
þátttaka í sjónvarpsþætti 
þar í borg þar sem hann 
kemur fram ásamt Don 
Randi og hljómsveit 
hans The Quest. Þetta 
verður í lok janúar á 
næsta ári. Geir mun 
einnig stíga á svið á 
djasstónleikastaðnum 
The Baked Potato í 
annað sinn. Randi, sem 
er eigandi þessa sögu-
fræga Hollywood-staðar, 
kom einmitt nýlega hingað 
til lands með sveit sinni 
og hélt vel heppnaða 
tónleika á Broadway.

Og talandi um Hollywood. Her-
bert Guðmundsson dustaði rykið 
af frægðarljóma sínum í sumar 
með laginu Time. Nú hefur kappinn 
sent frá sér myndband við lagið 
góða. Herbert hefur alla tíð verið 
metnaðarfullur í myndbandagerð 
og inniheldur myndbandið við 

Time, sem unnið var af 
Friðriki Grétarssyni, 
fjölmargar vísanir í fyrri 
myndbönd Herberts 
svo sem hið ódauðlega 

Hollywood-mynd-
band sem tekið 
var upp í borg 
englanna.

 - fgg, fb, áp

Á milli kl. 13 og 17 alla 
helgina kynnum við 
nýja IKEA pizzadeigið 
og ýmis konar álegg.
Komdu og smakkaðu!

Pizzakynning 
um helgina

Fréttablaðið er með 201% 
meiri lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

74,9%

24,9%

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 
18–49 ára. Könnun Capacent í maí til júlí 2010.

1 Myrti móður sína á banabeði

2 Presturinn játaði 
kynferðisbrot sín

3 Þrettán ára drengur gekk 
berserksgang

4 Svona gætu lánin þróast 
út frá lagasetningu 
viðskiptaráðherra

5 Laus við kynþáttafordóma og 
reyndi að stilla til friðar
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