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Egill Ólafsson hljómlistarmaður mun fara um víðan völl þessa helgi

Beðið eftir 
eilífðinni

2

É g ætla að vera duglegur í félagslífinu um helgina og sækja tvö stórafmæli í kvöld, syngja sjálfur á tónleikum, og sitja kvöldverð hjá tengdamóður minni ásamt heimsþekktum jarðvegsfræðingi sem hingað er kominn sérstaklega til að ræða við hana um gróðureyðingu,“ segir stór-söngvarinn Egill Ólafsson um áform helgarinnar, en afmælisveislurnar eru til heiðurs Hjörleifi Valssyni fiðluleikara fertugum og Jóni Kr. Ólafssyni sem varð sjötugur á fimmtudag.
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Shakespeare 

þýddur upp á nýtt  

Tvö leikrit eftir Willi-

am Shakespeare 

fara á fjalirnar 

í vetur í nýjum 

þýðingum þeirra 

Þórarins Eldjárns 

og Sölva Björns 

Sigurðssonar. 

SÍÐA 2

Feneyjatvíæringurinn

Anna María Bogadóttir var á 

arkitektúrsýningunni í Fen-

eyjum, sem stendur nú yfir .

SÍÐA 6menning
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Helgarútgáfa

Ný bók eftir  
Önnu B. Ragde

Tilfinningarík!Klippt og skorið 
HJÁ ERRÓ

1

Ilmur í 
átökum
leikhús 18

Verður ekki þægur
Jóhanna Sigurðardóttir var 
í innsta hring í hruninu og 
ætti því að fara varlega í 
að útdeila ávirðingum.
stjórnmál 22

Hver verður meistari?
Breiðablik, ÍBV eða FH geta 
orðið Íslandsmeistarar í 
fótbolta í dag.
sport  52

spottið 12

VIÐSKIPTI Breska fjármálaeftirlitið 
(FSA) hefur lokið rannsókn sinni 
á starfsemi Kaupþings Singer & 
Friedlander í aðdraganda hruns-
ins, að því er fram kemur í bréfi 
sem Hreiðar Már Sigurðsson, 
fyrrverandi forstjóri Kaupþings, 
hefur sent íslenskum yfirvöldum 
og ráðamönnum.

Hreiðar segir niðurstöðuna vera 
þá að ekki sé talið að hann eða 
aðrir stjórnendur bankans hafi 
gerst brotlegir við lög. Hins vegar 
hafi þeim borið skylda til að upp-
lýsa FSA þremur dögum fyrr en 
gert var um versnandi lausafjár-
stöðu íslensku bankanna og þær 
þrengingar sem blöstu við eftir 
tilkynninguna um yfirtöku ríkis-
ins á Glitni.

„Niðurstaða þessarar rannsókn-
ar er því sú að sakargiftir séu 
óverulegar og er mér, sem for-

stjóra Kaupþings banka, boðið að 
ljúka málinu með greiðslu sektar 
að upphæð 35 þúsund pund,“ segir 
Hreiðar í bréfinu. Sektin jafngild-
ir um sex og hálfri milljón og segir 
Hreiðar það einungis vera mála-
myndasekt miðað við fjárhæðir 
annarra sekta FSA.

Hreiðar segist hins vegar ekki 
ætla að greiða sektina heldur 
muni hann leitast við að fá það 
afdráttarlaust viðurkennt að hann 
hafi ekki brotið af sér í störfum 
sínum.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að aðrir stjórnendur bankans, 
þeirra á meðal stjórnarformaður-
inn Sigurður Einarsson og banka-
stjórinn Ármann Þorvaldsson, 
hafi hlotið viðlíka sektir og ætli 
ekki heldur að una ákvörðuninni.

Fréttablaðið hafði samband við 
Breska fjármálaeftirlitið í gær til 
að freista þess að staðfesta frá-
sögn Hreiðars. Þar fengust þær 
upplýsingar að ekkert væri gefið 
upp um rannsóknir embættisins.

Hreiðar gagnrýnir vinnubrögð 
íslenska Fjármálaeftirlitsins harð-
lega í bréfinu. 
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Kaupþingsmenn una 
ekki boði um málalok  
Breska fjármálaeftirlitið telur stjórnendur Kaupþings ekki hafa gerst brotlega 
við lög í landinu, að sögn fyrrum forstjóra fyrirtækisins. Þeir hafi aðeins van-
rækt upplýsingaskyldu og hljóti sekt fyrir vikið. Þeir gangast ekki við brotinu.   

Niðurstaða þessarar 
rannsóknar er því sú 

að sakargiftir séu óveruleg-
ar og er mér, sem forstjóra 
Kaupþings banka, boðið að 
ljúka málinu með greiðslu 
sektar að upphæð 35 þús-
und pund.

HREIÐAR MÁR SIGURÐSSON
 FYRRVERANDI FORSTJÓRI KAUPÞINGS

Auglýsingasími

FJÁRMÁL Einstaklingar töpuðu 
samtals 183 milljörðum 
króna í hlutabréfaeign við 
þrot almenningshlutafélaga 
í kjölfar bankahrunsins. 56 
þúsund manns töpuðu sam-
tals 80 milljörðum króna en 
þeir sem mest áttu, innan 
við 300 manns, töpuðu sam-
tals 103 milljörðum króna. 
Þetta kemur fram í tölum sem 
Pétur Blöndal, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, lét taka 
saman í byrjun árs. 

Tap fólksins var mismikið. 
Um fjörutíu þúsund manns 
töpuðu fjárhæðum upp að 
einni milljón króna, átta þús-
und töpuðu frá einni til þrem-
ur milljónum og 3.400 manns 
töpuðu á bilinum þremur til 
sex milljónum. 

„Þetta sýnir að næstum 60 
þúsund manns sem áttu sam-
tals um 80 milljarða og að 
meðaltali eina og hálfa millj-
ón, töpuðu sínu,“ segir Pétur.

 -bþs / sjá síðu 4

Tjón vegna hrunsins:

Tæplega 300 
áttu samtals 
103 milljarða

Selma í Chess
Stórsöngleikur 
settur upp í 
Hörpu.
fólk 58

LEIKUR SÉR Í ÖLDUNUM Brimbrettakappar sýndu listir sínar í öldurótinu utan við Seltjarnarnes í gær og sést einn þeirra, Róbert Orri 
Stefánsson, hér á mikilli siglingu. Viðmælandi Fréttablaðsins segir nokkuð marga stunda þetta sport hér á landi. Aðstæður hafi verið hinar bestu í gær, milt 
veður, háar öldur og sjórinn í hlýrra lagi.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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KÖNNUN Skiptar skoðanir eru 
á því meðal landsmanna hvort 
byggja eigi mosku í Reykjavík. 
Samkvæmt nýrri könnun Frétta-
blaðsins eru 41,8 prósent andvíg 
byggingu mosku en 36,6 prósent 
eru hlynnt því að moskan rísi.

Alls sögðust 17,2 prósent mjög 
fylgjandi því að múslimar fái að 
byggja mosku í Reykjavík, og 
19,4 prósent sögðust því frekar 
fylgjandi. Þá sögðust 21,6 pró-
sent hlutlaus í afstöðu sinni til 
byggingar mosku. Um 13,5 pró-
sent þeirra sem afstöðu tóku voru 
frekar andvíg því að múslimar 
fái að reisa mosku í Reykjavík, 
og 28,3 prósent voru því mjög 
andvíg.

Talsverður munur er hins 
vegar á afstöðu fólks eftir því 
hvaða stjórnmálaflokk það myndi 
kjósa yrði gengið til kosninga 
nú. 

Stuðningsmenn Vinstri grænna 
eru hlynntastir byggingu mosku, 
52,9 prósent sögðust fylgjandi 
byggingu mosku en 25,9 prósent 
sögðust henni andvíg.

Stuðningsmenn Samfylkingar-
innar voru einnig jákvæðir gagn-
vart byggingu mosku, 46,8 pró-
sent sögðust því fylgjandi en 29,9 
prósent sögðust því andvíg.

Á meðal stuðningsmanna Sjálf-
stæðisflokksins var mun minni 
stuðningur við byggingu mosku. 
Alls sögðust 26,7 prósent því 
hlynnt en 48,1 prósent andvígt.

Alls sögðust 37,5 prósent stuðn-
ingsmanna Framsóknarflokksins 
fylgjandi því að múslimar fái að 
reisa mosku, en 45,8 prósent voru 
því andvíg. 

Ekki reyndist tölfræðilega mark-
tækt að reikna afstöðu stuðnings-

Þriðjungur Íslendinga 
mjög andvígur mosku
Tæplega 42 prósent landsmanna eru andvíg því að múslimar fái að reisa mosku 
í Reykjavík. Um 37 prósent eru því hlynnt. Stuðningsmenn Samfylkingar og 
Vinstri grænna eru jákvæðari en stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins.
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Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) 
ertu því að múslimar fái að reisa 
mosku í Reykjavík?
Hægt er að sjá afstöðu fólks til byggingar 
mosku með því að raða henni á skala 
á bilinu núll til tíu, þar sem tíu er mjög 
fylgjandi, fimm er hlutlaus og núll er 
mjög andvígur.

Skoðanakönnun Fréttablaðsins
Mjög fylgjandi
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19,4%
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28,3%

Mjög andvíg(ur)
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fylgjandi

Hlutlaus

Frekar andvíg(ur)

Allir
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Hlutlaus

Frekar 
andvíg(ur)
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Stuðningsmenn stærstu flokkanna

4,8

3,9

5,7 5,9

manna annarra flokka til spurning-
arinnar.

Hringt var í 800 manns fimmtu-
daginn 23. september. Þátttakend-
ur voru valdir með slembiúrtaki 
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni og hlutfallslega 

eftir búsetu og aldri. Spurt var: 
Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) 
ertu því að múslimar fái að reisa 
mosku í Reykjavík? Alls tóku 97,1 
prósent afstöðu til spurningar-
innar.

 brjann@frettabladid.is

Sigurbjörg, var verið að steypa 
bæjarskrifstofunum í glötun?

„Nei, þetta er bara tóm steypa.“

Sigurbjörg Kr. Hannesdóttir er forseti 
bæjarstjórnar Grundarfjarðar þar sem 
bæjarstjórinn stöðvaði verktaka sem 
notaði steypu, sem ekki var keypt þar 
innanbæjar, til að endurnýja gangstétt 
við bæjarskrifstofurnar.

KONGÓ Að minnsta kosti þrjú 
hundruð manns var nauðgað 
í austanverðu Kongó í júlí og 
ágúst, að því er fram kemur í 
bráðabirgðaskýrslu Sameinuðu 
þjóðanna um atburðina.

Vopnaðir hópar manna, sem 
sumir voru hermenn, gerðu fjöl-
margar árásir á fólk. Nærri þús-
und heimili voru lögð í rúst og 
að minnsta kosti 235 konum, 
52 stúlkum, þrettán körlum og 
þremur drengjum var nauðgað í 
þessum árásum, sumum oft.

Sameinuðu þjóðirnar höfðu 
áður viðurkennt að friðargæslu-
liðar hafi í sumum tilvikum 
brugðist þessu fólki. - gb

Bráðabirgðaskýrsla frá SÞ.:

Hundruðum 
var nauðgað

BRETLAND, AP Starfsfólk bresku 
konungsfjölskyldunnar fór þess á 
leit við opinberan sjóð, sem á að 
styrkja fátæklinga til að standa 
straum af húshitun, að greitt yrði 
úr sjóðnum til húshitunar fyrir 
konungsfjölskylduna.

Svar barst, þar sem þessari 
málaleitan var kurteislega hafn-
að.

Reikningar fyrir húshitun, raf-
magn og gas til bresku konungs-
fjölskyldunnar höfðu hækkað um 
helming og námu rúmlega millj-
ón pundum árið 2004, þegar bréf-
ið var skrifað.  - gb

Bretadrottning fékk synjun:

Bað um styrk 
til húshitunar

LÖGREGLUMÁL Fjármálaráðuneytið og embætti ríkis-
skattstjóra vinna nú að úrbótum við að lágmarka 
áhættu ríkissjóðs eftir að 270 milljónir voru sviknar 
út vegna endurgreidds virðisaukaskatts.

Hrundið verður af stað víðtækri endurskoðun á 
stjórnun, verklagi, ferlum og meðferð gagna er tengj-
ast virðisaukaskattsinnheimtu. Ráðist verður strax í 
þá endurskoðun og hún unnin eins hratt og kostur er.

Áhættumat og áhættustjórnun verður hert, endur-
bætur verða gerðar á innri og ytri ferlum, svo sem 
aðkomu starfsfólks, afgreiðsluhraða og krafna til 
stofnenda og stjórnenda fyrirtækja. Lagt verður sér-
stakt mat á verklag meðal annars með hliðsjón af 
fjárhæðum til endurgreiðslu. Endurskoðaðir verða 
starfshættir við samanburð gagna, skráningu upp-
lýsinga og innra eftirlit og loks er lagt mat á hvort 
ástæða sé til að breyta lögum eða reglugerðum, og þá 
í hverju slíkar breytingar ættu að felast. 

Gæsluvarðhald yfir einum af þeim sex, sem sæta 
gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á fjár-
svikamálinu, var í gær framlengt til 8. október. Um 
er að ræða starfsmann ríkisskattstjóra.Lögregla 
vinnur að rannsókn málsins. - jss

Unnið að úrbótum til að lágmarka áhættu ríkissjóðs eftir stórfelld skattsvik:

Herða reglur um virðisaukaskatt

FYRIR DÓMARA Einn hinna sex sem sæta gæsluvarðhaldi 
vegna fjársvikamálsins var leiddur fyrir dómara í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRAKKLAND, AP Um milljón manns 
hélt út á götur í helstu borgum 
Frakklands í gær til að mótmæla 
hækkun eftirlaunaaldurs um tvö 
ár.

Verkföll trufluðu einnig starf-
semi á flugvöllum, lestarstöðvum 
og í skólum.

Nicolas Sarkozy forseti ákvað 
að hækka eftirlaunaaldur upp í 
62 ár til þess að draga úr útgjöld-
um ríkissjóðs í kjölfar heims-
kreppunnar.  - gb

Frakkar mótmæla:

Milljón manns 
á götunum

ÍRLAND, AP Noel Graelish, óháður 
þingmaður á Írlandi, hefur hætt 
stuðningi við ríkisstjórn Brians 
Cowen vegna stefnu stjórnarinn-
ar í fjármálum.

Hann sagði það óþolandi 
„þegar við erum með heilbrigðis-
kerfi sem er að falli komið,“ að 
stjórnin skuli verja tugum millj-
arða punda til þess að styrkja 
skuldum hlaðna banka.

Með brotthvarfi Graelish 
stendur stjórnin tæpt og líkur 
þykja hafa aukist á því að kosn-
ingar verði strax á næsta ári.   - gb

Þingmaður gengur úr liði:

Írska stjórnin 
stendur tæpt

Systur taka árbakka í fóstur
Systurnar Kolbrún og Auður Ingi-
marsdætur, sem áður hafa, til 
minningar um foreldra sína, gefið 
Hveragerðisbæ 150 þúsund krónur 
til ræktunarstarfs á bökkum Varmár, 
hafa nú fengið leyfi til að taka í fóstur 
árbakkann frá Lystigarðinum að gisti-
heimilinu Frosti og funa. Þar hyggjast 
systurnar planta ýmsum trjátegund-
um öllum til yndisauka.

HVERAGERÐI

ALÞINGI Þingsályktunartillögur 
um að fyrrverandi ráðherrar 
verði ákærðir fyrir landsdómi 
eru í samræmi 
við ákvæði 
stjórnarskrár-
innar um rétt-
láta málsmeð-
ferð. 

Þetta er nið-
urstaða meiri-
hluta allsherj-
arnefndar 
Alþingis sem 
skilaði Atla-
nefndinni áliti sínu á málinu síð-
degis í gær. 

Minnihluti Sjálfstæðisflokksins 
í allsherjarnefnd er ósammála.

Róbert Marshall, formaður 
allsherjarnefndar, segir í samtali 
við Fréttablaðið að niðurstaðan 
hafi verið sú að þar sem eiginleg 
málsmeðferð hefjist ekki fyrr en 
landsdómur taki til starfa, hafi 
ekkert brot átt sér stað. „Í raun 
hefur því ekki enn komið til kasta 
70. greinar stjórnarskrár,“ sagði 
Róbert. 

Atlanefndin fundar í dag og er 
búist við að hún afgreiði málið. - þj

Allsherjarnefnd skilar áliti:

Telur mannrétt-
indi ekki brotin

RÓBERT MARSHALL

STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir fyrrverandi utanríkisráð-
herra neitar að hafa haldið upplýs-
ingum frá Björgvin G. Sigurðssyni 
þáverandi viðskiptaráðherra um 
bága stöðu bankanna í aðdrag-
anda bankahrunsins. Jafnframt að 
aldrei hafi verið rætt um banka-
áhlaup á Landsbankann í Bret-
landi á fundi sem hún sat með for-
manni bankaráðs Seðlabankans í 
forsætisráðuneytinu í apríl 2008. 

Þetta kemur fram í bréfi sem 
Ingibjörg Sólrún sendi Alþing-
ismönnum í gær vegna þings-
ályktunartillögu þeirra Magnúsar 

Orra Schram og Oddnýjar Harðar-
dóttur, fulltrúa Samfylkingar í 
þingmannanefnd. Þau hafa lagt 

til að Ingibjörg verði dregin fyrir 
Landsdóm í stað Björgvins. 

Í bréfinu fjallar hún um skýrslu 
Rannsóknarnefndar Alþingis um 
bankahrunið og ákúrur á hendur 
sér í forsætisráðherratíð Geirs H. 
Haarde. 

Ingibjörg Sólrún segir í bréfinu 
ekki hafa haldið upplýsingum frá 
samflokksfélögum sínum í ríkis-
stjórninni í aðdraganda banka-
hrunsins. Þvert á móti hafi hún 
miðlað upplýsingum af fundum 
með Seðlabankanum til ráðherra 
Samfylkingarinnar og trúnaðar-
manna á ýmsum fundum.  - jab

Ingibjörg Sólrún segist ekki hafa haldið upplýsingum frá Björgvin G. Sigurðssyni:

Miðlaði upplýsingum áfram

INGIBJÖRG SÓLRÚN Segist ekki hafa 
haldið upplýsingum frá þáverandi við-
skiptaráðherra.

SPURNING DAGSINS

Stjórn kjördæmisráðs Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi boðar 
til aðalfundar kjördæmisráðsins í Skjólbrekku Mývatnssveit laugar-
daginn 9. október 2010. Léttar veitingar í boði kl 12-13.

Þinghald hefst kl 13.00.

Dagskrá
a. Skýrsla stjórnar og reikningar.
b. Kjör stjórnarmanna skv. lögum kjördæmisráðsins
c. Lagabreytingar
d. Ávörp gesta
e. Almennar stjórnmálaumræður
f. Ályktanir
g. Önnur mál

Rétt til setu á kjördæmisþingi eiga allir formenn aðildarfélaga og einn 
fulltrúi fyrir hverja 10 félagsmenn í aðildarfélögum kjördæmisráðsins. 
Þátttöku á kjördæmisþing skal tilkynnt til formanna aðildarfélaga.

Stjórn kjördæmisráðs.



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

ÚTSÖLULOK
í Blómavali

...loforð um litríkt vor!

AF ÖLLUM
POTTAPLÖNTUM

40-50%

ÚTSÖLULOK

KERTA-
MARKAÐUR

Í SKÚTUVOGI

50% 
AFSLÁTTUR

5 stk
LILJUR

1990kr

 

TILBOÐSSTANDUR
Allir laukar á 

299kr

MAGNTILBOÐ
HAUSTLAUKAR

TÚLIPANAR 50 stk
KRÓKUSAR 50 stk

PÁSKALILJUR 20 stk 

1499
1199kr
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Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur er 
ekki sérfræðingur í ungum afbrota-
mönnum og netfíkn, eins og Frétta-
blaðið sagði í byrjun mánaðarins. 

LEIÐRÉTTING

EVRÓPUFÁNINN Lissabon-sáttmálinn 
kveður meðal annars á um að ESB hlut-
ist ekki til um málefni sem aðildarríki 
getur sjálft leyst úr.  MYND/ÚR SAFNI

EVRÓPUMÁL Fyrr í þessum mánuði 
hófst vinna hjá þýðingarmiðstöð 
utanríkisráðuneytis við að þýða 
Lissabon-sáttmála Evrópusam-
bandsins yfir á íslensku.

Gert er ráð fyrir að verkinu 
verði lokið í byrjun næsta árs. 

Kostnað af þessu ber ráðuneyt-
ið og er hann á fjárlögum. Sam-
kvæmt upplýsingum úr ráðu-
neytinu er viðbúið að ESB taki 
kostnaðinn á sig, verði landið 
hluti af ESB.

Téð skjal var samþykkt 2009 og 
stundum kallað umbótasáttmáli. 
Því er ætlað að auka skilvirkni og 
lýðræði í ESB.  - kóþ 

Verklok í byrjun næsta árs:

Lissabon-sátt-
málinn þýddur

MANNRÉTTINDAMÁL

Kúbufeðgarnir komnir heim
Kúbversku feðgarnir sem flúðu land fyrr 
í mánuðinum eru komnir aftur heim 
til Íslands. Þeir yfirgáfu landið sökum 
mikilla kynþáttafordóma og miklar 
skemmdir voru unnar á heimili þeirra. 

TYRKLAND, AP Tyrkneska stjórnin 
vill ekki leyfa kennslu á kúrdnesku 
í skólum landsins. 

Kúrdar í Tyrklandi hafa ára-
tugum saman barist fyrir auknum 
réttindum og jafnvel stofnun sjálf-
stæðs ríkis. Ein helsta krafa kúrda 
hefur verið sú að kúrdnesk börn fái 
að stunda nám á móðurmáli sínu. 

Recep Tayyip Erdogan forsætis-
ráðherra hefur sagst staðráðinn 
í að leysa deilu stjórnvalda við 
kúrda, en átök út af henni hafa 
kostað tugi þúsunda lífið undan-
farna tvo áratugi.  - gb

Kröfu kúrda hafnað:

Engin kennsla 
á kúrdnesku

FJÁRMÁL Tap 56 þúsund einstakl-
inga vegna glataðrar hlutabréfa-
eignar í bönkunum og nokkrum 
öðrum almenningshlutafélögum 
sem fóru í þrot í framhaldi banka-
hrunsins nam samtals 183 millj-
örðum króna. 

Tap fólks var mismikið. Lang-
flestir, um fjörutíu þúsund, töpuðu 
fjárhæðum upp að einni milljón 
króna. Tæplega átta þúsund töpuðu 
frá einni til þremur milljónum og 
3.400 manns töpuðu á bilinu þrem-
ur til sex milljónum. 

Þessar upplýsingar er að finna 
í gögnum sem Pétur H. Blöndal, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
lét taka saman í byrjun ársins. 

Í þeim er greint á milli þeirra 

sem áttu meira eða minna en 50 
milljónir í hlutabréfum. Fram 
kemur að 286 einstaklingar áttu 
samtals 103 milljarða króna í 
hlutabréfum. 96 þeirra eru fæddir 
fyrir 1944. Heildarupphæð eignar 
þeirra nam rúmum 15 milljörðum. 
Hinir 190 áttu samtals 88 milljarða 
í hlutabréfum. 

Pétur Blöndal segist hafa látið 
taka þessar upplýsingar saman 
til að sýna fram á að fjármagns-
eigendur hefðu, öfugt við það sem 
oft er haldið fram, tapað miklu í 
hruninu. „Þetta sýnir að næstum 
60 þúsund manns sem, áttu sam-
tals um 80 milljarða og að meðal-
tali eina og hálfa milljón, töpuðu 
sínu.“ 

Pétur setur þessa fjárhæð í sam-
hengi við umræðuna um gengis-
lánin. Þau hafi hækkað um ámóta 
upphæð frá gengisfalli krónunnar. 
„Þetta tap slagar vel upp í þess-
ar auknu byrðar lántakenda sem 
mikið hefur verið fjallað um. Þetta 
er því mikið áfall en enginn talar 
um það.“

Fyrirtækin sem hlutabréfaeign-
in náði til eru Glitnir, Kaupþing, 
Landsbankinn, Straumur, Atorka, 
Avion, Bakkavör, Exista og TM. 
Verðbréfaskráning Íslands ann-
aðist útreikningana. Frá því að 
útreikningarinar voru gerðir hafa 
hluta- og stofnbréf í fleiri fyrir-
tækjum orðið verðlaus og fjárhæð-
ir því hækkað. bjorn@frettabladid.is

Almenningur tapaði 
80 milljörðum króna
Einstaklingar töpuðu samtals 183 milljarða króna hlutabréfaeign við þrot 
almenningshlutafélaga í kjölfar bankahrunsins. Tæplega 300 áttu samtals 103 
milljarða en 56 þúsund einstaklingar og heimili töpuðu samtals 80 milljörðum.

EFNAHAGSMÁL Hagsmunasamtök 
heimilanna vilja að húsnæðislána-
kerfinu á Íslandi verði breytt veru-
lega og varanlega, að því er fram 
kemur í fréttatilkynningu samtak-
anna. 

Samtökin leggja til að sett verði 
fjögurra prósenta þak á verðbætur 
verðtryggðra húsnæðislána, sem 
lækki í þrepum þar til hætt verði að 
nota verðtryggð lán. Á óverðtryggð 
húsnæðislán verði svo sett fimm 
til sex prósenta þak á vexti og þeir 
verði ákvarðaðir til þriggja til fimm 
ára í senn. 

Þá leggja samtökin til að gengis-

tryggðum húsnæðislánum, húsnæð-
islánum í erlendri mynt og erlendum 
húsnæðislánum verði breytt í verð-
tryggð krónulán miðað við stöðu 
þeirra um áramótin 2007. Einnig 
vilja þau að höfuðstóll verðtryggðra 
lána miðist við árslok 2007. 

Samtökin segja tillögurnar sjálf-
sagt virka róttækar en þær myndi 
góða, sanngjarna og framkvæman-
lega heild. Tillögurnar kalla sam-
tökin grunn að þjóðarsátt.  - þeb

Hagsmunasamtök heimilanna kynna tillögur um breytingar á lánum: 

Lánakerfinu verði breytt

FUNDURINN Andrea J. Ólafsdóttir, Friðrik 
Ó. Friðriksson og Marinó G. Njálsson 

kynntu hugmyndir samtakanna.

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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ÓSPENNANDI 
VEÐUR  um helg-
ina um sunnan og 
vestanvert landið 
en búast má við 
stífri suðaustanátt  
og úrhelli sunnan-
lands í dag og 
síðan aftur annað 
kvöld. Mun skap-
legra veður verður 
norðaustan til þar 
sem úrkoma verður 
lítil og það hlýnar 
heldur í veðri.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Þeir sem töpuðu innan við 50 m. kr. verðmæti:

 Einstaklingar  Einstaklingar fæddir  Allir 
 fæddir fyrir 1944 1944 og síðar einstaklingar
Fjöldi  12.751  42.808  55.559
Heildarupphæð 29.464.217.950  50.297.965.324  79.762.183.274
Meðalupphæð 2.310.738  1.174.966  1.435.630

Þeir sem töpuðu meira en 50 m. kr. verðmæti:

 Einstaklingar  Einstaklingar fæddir  Allir 
 fæddir fyrir 1944 1944 og síðar einstaklingar
Fjöldi  96 190  286
Heildarupphæð 15.140.965.543 88.054.150.026 103.195.115.569
Meðalupphæð 157.718.391 463.442.895 360.822.082

Tap hlutabréfaeigenda í kjölfar hrunsins Fjöldi þeirra sem töp-
uðu hlutabréfum eftir 
hrunið, flokkaður eftir 
fjárhæðum 
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DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært karlmann á þrítugsaldri 
fyrir stórfellda líkamsárás. 
Honum er gefið að sök að hafa 
stórslasað annan mann. 

Maðurinn er ákærður fyrir að 
hafa aðfaranótt sunnudagsins 
5. apríl 2009 slegið annan mann 
einu hnefahöggi í andlitið þannig 
að fórnarlambið féll og skall með 
höfuðið í akbraut. Af þessu hlaut 
sá sem ráðist var á mar á höfði 
og andliti, höfuðkúpubrot, mar á 
heila, nefbrot og heyrnartap. 

Árásin átti sér stað við leigu-
bílastöð gegnt Stjórnarráðinu við 
Lækjargötu í Reykjavík. Fórnar-
lambið krefst rúmlega tveggja 
milljóna í skaðabætur.  - jss

Ofbeldismaður ákærður:

Höfuðkúpu-
braut mann

VEIÐAR Hvalveiðum á þessu ári 
lauk í gær þegar síðustu lang-
reyðarnar voru flensaðar í Hval-
firði. 148 dýr hafa verið veidd, 
en kvóti ársins var 150 dýr auk 
ónýtts kvóta frá því í fyrra. 
Ákveðið var þó að hætta veiðum 
nú þar sem veðurspá er slæm og 
birtutími orðinn stuttur. Stefnt 
er að því að hefja hvalveiðar á ný 
snemma næsta sumar.  -þeb

Hvalveiðivertíðinni lokið:

Hafa veitt 148 
langreyðar

HVALVEIÐAR Síðustu langreyðarnar voru 
flensaðar í Hvalfirði í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 196,1047
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 114,71   115,25

 180,25  181,13

 153,8  154,66

 20,641  20,761

 19,346  19,46

 16,711  16,809

 1,3589  1,3669

176,76  177,82

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Í dag frumsýnir Toyota Auris Hybrid Synergy Drive. Í Auris HSD 
mætast tveir orkugjafar, bensínvél og rafmótor en með þessari 
byltingarkenndu tækni eyðir Auris HSD minna en 4 lítrum á 
hundraðið án þess að fórna afli og mengar mun minna en aðrir 
sambærilegir bílar.

Komdu við í Toyota Kópavogi, Akureyri, Selfossi eða 
Reykjanesbæ á laugardaginn á milli 12 og 16 og upplifðu  
Auris HSD, einn merkilegasta bíl ársins 2010.

Nýr Auris með Hybrid Synergy Drive®

Finndu orkuna – aftur

FRUMSÝNING Á AURIS HSD

ENDURNÝTIR ORKU VINNUR VEL

DIN HÖ
MENGAR MINNA SPARAR BENSÍN

GERÐU FRÁBÆ
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
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Sími: 480-8000
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Holl mjólk
hraustir krakkar

Á alþjóðlega skólamjólkurdeginum, 29. september, býður Mjólkursamsalan 
öllum 70.000 grunn- og leikskólabörnum landsins upp á mjólk í skólunum. 
Með deginum vill íslenskur mjólkuriðnaður vekja athygli barna, foreldra og 
starfsfólks skólanna á mikilvægi mjólkur í fæði barnanna.

Mjólk er
góð!

LÖGREGLUMÁL Liðlega tvítugur 
maður var handtekinn á heimavist 
Landbúnaðarháskólans á Hvann-
eyri um klukkan þrjú aðfaranótt 
föstudags vegna ógnandi tilburða 
við samnemendur sína. 

Maðurinn deildi húsi með þrem-
ur öðrum nemendum skólans og 
var teiti í húsinu, sem mun hafa 
farið úr böndunum. Maðurinn 
brá kjöthnífi á loft og hafði í hót-
unum við fólkið. Það flúði undan 
honum inn í herbergi og læsti að 
sér. Þegar maðurinn gerði tilraun 
til að brjóta sér leið inn í herbergið 
hringdi fólkið í lögreglu. 

Fólkið var komið út úr herberg-
inu þegar lögreglu bar að garði. 
Engin meiðsl urðu á fólki en flytja 
varð stúlku á sjúkrahús og þurfti 
hún á áfallahjálp að halda, sam-
kvæmt lögreglunni í Borgarnesi. 

Lögreglan yfirheyrði mann-
inn í gær eftir að hann komst í 
viðræðuhæft ástand. Honum var 
sleppt lausum að því loknu. Beðið 
er niðurstöðu blóðrannsóknar 
sem leiða mun í ljós hversu mikið 
áfengismagn var í blóði hans. Sam-
býlisfólk mannsins hefur kært 
hann vegna málsins. 

„Við lítum þetta mál mjög alvar-

legum augum, höfum vikið honum 
úr skólanum og úr húsinu,“ segir 
Ágúst Sigurðsson, rektor háskól-
ans.  - jab

Maður á þrítugsaldri ógnaði háskólanemendum á Hvanneyri með kjöthnífi:

Einn var fluttur á sjúkrahús

REKTOR HÁSKÓLANS Ofbeldi er ekki 
liðið í Landbúnaðarháskólanum, að 
sögn Ágústs Sigurðssonar rektors.
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FRAMKVÆMDIR Viðræðum ríkis-
valdsins og lífeyrissjóðanna um 
aðkomu sjóðanna að fjármögnun 
vegaframkvæmda miðar vel, að 
sögn Kristjáns Möller, þingmanns 
Samfylkingarinnar, sem stýrir 
þeim fyrir hönd ríkisins.

Undir eru tvöföldun Reykjanes-
brautarinnar suður fyrir Straums-
vík, tvöföldun Suðurlandsvegar 
suður fyrir Selfoss, tvöföldun á 
hluta Vesturlandsvegar og Vaðla-
heiðargöng. Áætlaður kostnað-
ur við verkefnin fjögur er um 38 
milljarðar króna.  - bþs

Umfangsmiklar framkvæmdir:

Góður gangur í 
viðræðunum

Auglýsingasími

EVRÓPUMÁL Ísland þarf ekki að ótt-
ast viðræður við Evrópusamband-
ið (ESB), segir Joe Borg, fyrrum 
utanríkisráðherra Möltu, for-
maður samninganefndar lands-
ins í ESB-viðræðum á sínum tíma 
og síðar sjávarútvegsstjóri sam-
bandsins. Borg er staddur hér á 
landi á vegum samtakanna Sterk-
ara Íslands, sem vinna að ESB-
aðild Íslands. Hann heldur erindi 
í Háskólanum í Reykjavík í dag 
undir yfirskriftinni: Hvað má 
læra af reynslu Möltu? Titillinn 
vísar til þess að margt sé líkt með 
reynslu Maltverja og stöðu Íslend-
inga í dag.

Maltverjar gengu í Evrópu-
sambandið árið 2004 og eru nú 
fámennasta ríki sambandsins 
með 400 þúsund íbúa. Eftir harða 
kosningabaráttu þar sem aðild 
var samþykkt með 53 prósentum 
atkvæða hafa Maltverjar almennt 
verið ánægðir með aðildina í skoð-
anakönnunum.

Í samtali við Fréttablaðið segir 
Borg að þrennt hafi skipt sköpum 
við að afla aðild fylgis á Möltu.

„Í fyrsta lagi var mikilvægt að 
allir hagsmunaaðilar komu að við-
ræðuferlinu og höfðu sitt að segja. 
Í öðru lagi fórum við af stað með 
yfirgripsmikið upplýsingaátak þar 
sem við útlistuðum nákvæmlega 
hvað aðild að sambandinu hefði í 
för með sér fyrir einstaklinginn, 
bæði kosti og galla, svo hann gæti 
tekið upplýsta ákvörðun byggða á 
staðreyndum en ekki upphrópun-
um eða röngum upplýsingum.

Loks vorum við með afar sterka 
samninganefnd sem náði fram 
hagstæðum samningi þar sem 
við fengum meðal annars í gegn 
76 tímabundin sérákvæði.“

Maltverjar fengu einnig í gegn 
varanleg ákvæði, meðal ann-
ars varðandi fiskveiðar. „Til að 
koma í veg fyrir ofveiði, fengum 
við að takmarka fjölda veiðileyfa 
innan 25 mílna. Þannig fengu þeir 
sem þegar stunduðu veiðar innan 

svæðisins leyfi og aðrir sem síðar 
koma eru háðir hámarksfjölda.“

Borg segist loks ekki sjá neitt 
því til fyrirstöðu að Íslending-
ar nái viðunandi samningum í 
sjávar-útvegsmálum.

„Í viðræðunum er gott að vera 
ekki of óbilgjarn til að byrja með. 
Varðandi mál sem eru Íslending-
um sérstaklega hugleikin, mun 

framkvæmdastjórnin gera hvað 
hún getur til að  finna lausn sem 
er viðunandi fyrir Ísland svo lengi 
sem það gengur ekki gegn grund-
vallarlögum sambandsins. Hins 
vegar er ég viss um að með útsjón-
arsemi og góðum vilja er hægt að 
finna lausn sem báðir aðilar geta 
sætt sig við.“

 thorgils@frettabladid.is

Hægt að finna lausn 
í sjávarútvegsmálum
Fyrrum sjávarútvegsstjóri ESB segir mikilvægt að almenningur sé upplýstur 
um kosti og galla aðildar. Maltverjar fengu mörg sérákvæði í ESB-viðræðum. 
Segir framkvæmdastjórn jafnan jákvæða fyrir sjónarmiðum umsóknarþjóða.

JOE BORG Þessi fyrrum sjávarútvegsstjóri ESB segir Íslendinga eiga að geta náð 
hagstæðum samningum í viðræðum við ESB.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hefurðu keypt þýfi, þér vitan-
lega?
JÁ 55,8%
NEI 44,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að sjá myndir á RIFF?

Segðu skoðun þína á Visir.is.

EFNAHAGSMÁL Lagt er til í skatta-
tillögum starfshóps á vegum fjár-
málaráðuneytis að erfðafjárskatt-
ur verði hækkaður um fimmtíu 
prósent, fjármagnstekjuskattur 
um ellefu prósent, undanþágur 
fríhafnarinnar frá vörugjaldi og 
virðisaukaskatti á áfengi og tóbaki 
verði felldar niður og tekinn verði 
upp sérstakur bankaskattur líkt og 
í Svíþjóð og Bretlandi.

Starfshópurinn var settur á 
laggirnar í apríl við mótun hug-
mynda að skattabreytingum til 
að ná fram þeim áformum ríkis-
stjórnarinnar að auka tekjur rík-

isins um ellefu milljarða króna á 
næsta ári. Fyrstu áfangaskýrsl-
unni var skilað til fjármálaráð-
herra í vikunni.

Í skattatillögunum er jafnframt 
lagt til að skoðað verði að hækka 
auðlegðarskatt, sem tekinn var upp 
í fyrra. Í rökstuðningi starfshóps-
ins er tekið fram að skattlagning-
in kunni að leiða til þess að efna-
fólk komi fé sínu fyrir erlendis eða 
flytji úr landi. Engin trygging sé 
fyrir lægri skattgreiðslum í öðru 
landi þar sem fjármagnstekjur séu 
víðast hvar hærri en hér. 

 - jab

Skattahópur fjármálaráðuneytis telur ólíklegt að auðugir færi eignir úr landi:

Ætla að ná í ellefu milljarða

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Starfshópur á 
vegum fjármálaráðuneytis reynir að ná 
inn ellefu milljörðum króna í ríkiskass-
ann með sjö tillögum að hærri sköttum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN



Fræðsla fyrir þig Hafðu samband

Næstu fræðslufundir

*Skráðu þig í tíma,
síðast komust færri að en vildu

Reykjavík – 29. sept.
Fjármál heimilanna

Borgartún 19
     Fyrirlesari 

              Breki Karlsson 

Mosfellsbær – 30. sept.
Fjármál heimilanna
Útibú Arion banka

Fyrirlesari 
Breki Karlsson 

 
Reykjavík – 5. okt.

Verðtrygging og sparnaður
Borgartún 19
     Fyrirlesari 

              Breki Karlsson 

 Reykjavík – 6. okt.
Lífeyrismál á mannamáli

Borgartún 19
    Fyrirlesari 

Theódór 
         Friðbertsson

 

Borgarnes – 13. okt.
Lífeyrismál á mannamáli

Útibú Arion banka
Fyrirlesari 

Theódór Friðbertsson
 

Reykjavík – 20. okt.
Greiðslur úr lífeyrissparnaði, 

hvað ber að hafa í huga?*
Borgartún 19

Fyrirlesari 
               Arnaldur Loftsson

 Selfoss – 27. okt.
Verðtrygging og sparnaður

Hótel Selfoss
Fyrirlesari 

Breki Karlsson 

 Akureyri – 28. okt.
Verðtrygging og sparnaður

Hótel Kea
Fyrirlesari 

Breki Karlsson 

 

FJÁRmál 

Arion banka

Arion banki er 

bakhjarl Stofnunar um fjármálalæsi.

Skráðu þig á arionbanki.is. Allir velkomnir - Ókeypis aðgangur.
Fundirnir hefjast kl. 17:30 og standa yfir í 90 mínútur.

Arion banka 
444 7000

Breki Karlsson
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SVEITARSTJÓRNIR Fulltrúar minni-
hluta S-lista Samfylkingarinnar í 
bæjarstjórn Blönduóss segja meiri-
hluta L-listans leggja „blessun sína 
yfir stórfellda eyðslu umfram fjár-
heimildir“ með endurskoðun fjár-
hagsáætlunar fyrir árið 2010.

„Fulltrúar S-lista mótmæla 
þessari óráðsíu með skattfé íbúa 
sveitarfélagsins harðlega“, segir í 
bókun S-listans. „Framúrkeyrsla 
á einum framkvæmdalið um 130 
milljónir króna (87 prósent) á átta 
mánuðum er algerlega ólíðandi og 
ætti að kalla á sérstaka rannsókn á 
þeim embættisfærslum sem að baki 
liggja,“ segja S-listafulltrúarnir. Er 
þar vísað til þess að á þessu ári hafi 
átt að verja 150 milljónum króna til 
að ljúka byggingu sundlaugar. Talan 
hafi endað í 280 milljónum.

„Þessi óráðsía, óvönduðu vinnu-
brögð og jafnvel í einhverjum til-
vikum lögbrot í ráðstöfun fjármuna 
sveitarfélagsins lýsa virðingarleysi 
meirihlutans fyrir íbúum þess,“ 
segir S-listinn.

Ágúst Þór Bragason, fulltrúi L-
listans, segir að við gerð fjárhags-

áætlunar í fyrrahaust hafi menn 
ekki haft yfirsýn yfir kostnaðinn, 
meðal annars þar sem verið var að 
byggja við eldra hús og hönnunar-
vinnu ólokið. Talan 150 milljónir 
hafi þó verið sett í áætlunina.

„Síðan fjallaði bæjarstjórn um 
þetta á fundum á fyrri hluta árs-
ins og tók ákvarðanir um búnað og 
annað sem var keypt.“ Ágúst minn-
ir á að núverandi meirihluti hafi 
ekki tekið við fyrr en daginn áður 
en sundlaugin var opnuð um miðjan 
júní. Fyrri bæjarstjórn hafi staðið 

einhuga að framkvæmdunum. „Svo 
á að hengja nýkjörna fulltrúa. Mér 
finnst það ódýr málflutningur.“

Að sögn Ágústs gerði kostnaðar-
áætlun á árinu 2008 ráð fyrir því að 
sundlaugin myndi í heild kosta 340 
milljónir króna. Framreiknuð til 
dagsins í dag sé sú upphæð um 420 
milljónir. Nú líti út fyrir að heildar-
kostnaður verði 490 til 500 milljónir. 
„Frávikið er 15 til 20 prósent frá því 
fyrir hrun. Það kalla ég ekki stórt 
frávik á svona stórri framkvæmd,“ 
segir Ágúst.  - gar

Fulltrúar minnihlutans gagnrýna háan kostnað við nýja sundlaug á Blönduósi:

Sundlaugin sögð vera óráðsía

SUNDLAUGIN Á BLÖNDUÓSI Heildarkostnaður við nýja sundlaug á Blönduósi verður 
um hálfur milljarður króna. MYND/GUÐMUNDUR HARALDSSON

Komdu í heimsókn
og gerðu góð kaup.
Skoðaðu tilboðin á

heimasíðu okkar,

í september

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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101 Skuggahverfi er þyrping íbúðabygginga í miðborg 
Reykjavíkur á einum fegursta útsýnisstað borgarinnar þar 
sem íbúarnir njóta nálægðar við iðandi mannlíf og þjónustu 
sem miðborgin hefur upp á að bjóða. Nánari upplýsingar 
eru veittar á skrifstofu félagsins að Hátúni 2B í síma 
594-4210/660-4210, netfang: thorsteinn@101skuggi.is

Í hjarta Reykjavíkur
101 SKUGGAHVERFI HEFUR EFTIRFARANDI FASTEIGNIR 
TIL SÖLU, Í HEILD EÐA AÐ HLUTA:

VATNSSTÍG 16-18, 40 íbúðir, 5.665 birtir m²
VATNSSTÍG 14, 8 íbúðir, 1.007 birtir m²
LINDARGÖTU 37, 31 íbúð, 3.755 birtir m²

Fasteignirnar afhendast á ólíkum byggingarstigum. 

Auk þess er til sölu byggingarréttur fyrir: 
LINDARGÖTU 39, 3.789 birtir m²
VATNSSTÍG 20-22, 5.822 birtir m²
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STJÓRNMÁL Bjarni Benedikts-
son, formaður Sjálfstæðisflokks-
ins, varar við því að matsákvæði 
séu notuð í málum ráðherranna 
fyrrverandi sem meirihluti þing-
mannanefndar leggur til að verði 
ákærðir fyrir landsdómi. Þingið 
sé komið í algerar ógöngur verði 
farið að tillögunum. 

Í grein í Morgunblaðinu í gær 
bendir Bjarni á að ef sækja eigi 
málin á grundvelli mats, megi að 
sama skapi sækja ráðherra í sitj-
andi ríkisstjórn til saka fyrir við-
bragðaleysi þegar hæstaréttar-
dómurinn í gengislánamálinu féll í 

sumar. Þá hafi nefnd um fjármála-
legan stöðugleika komið saman og 
metið það svo að vissar líkur væru 
á að bankakerfið myndi hrynja að 
nýju, sagði Bjarni í greininni. 

Engu að síður hafi ríkisstjórnin 
ekki látið vinna greiningu á þeirri 
fjárhagslegu áhættu sem ríkið stóð 
frammi fyrir. 

Í tillögu þingmannanefndarinn-
ar er ráðherrunum fjórum gefið að 
sök að hafa ekki látið vinna slíka 
greiningu í aðdraganda hruns 
bankanna. Segir Bjarni málin 
sambærileg í öllum mikilvægum 
atriðum.

Í samtali við Fréttablaðið kvaðst 
Bjarni vera að benda á fáránleika 
málsins. „Ef byggt er á mats-
kenndum atriðum er auðvelt að 
heimfæra þau upp á verk þessar-
ar ríkisstjórnar. Ég er talsmaður 
þess að menn fari ekki inn á þessa 
braut. Hins vegar kunna að koma 
upp mál þar sem þingið verður að 
grípa inn í. Það eru mál þar sem 
ráðherra mátti vera ljóst að hann 
væri að fremja brot. Það á ekki við 
í þessum málum.“ - bþs

Formaður Sjálfstæðisflokksins segir matsákvæði landsdómslaga varhugaverð:    

Bjarni Ben bendir á fáránleika málsins

BJARNI BENEDIKTSSON 
Formaður Sjálfstæðisflokksins.

1. Hvar á landinu er undir-
búin myndataka fyrir National 
Geographic?

2. Hvað eykst framleiðslugeta 
álversins í Straumsvík mikið 
eftir straumhækkun? 

3. Hvaða dag ársins hafa flest-
ir látist síðastliðin 14 ár?

SVÖR

1. Í Þríhnúkagíg.  2. Um fimmtung.  3. 3. 
janúar.

VEISTU SVARIÐ?



TAX FREE
DAGAR

RISA AFNEMUM
VSK

23.-26. september

TAX
FREE
DAGAR
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaups.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 26. september 2010.

Frábært úrval af snyrtivörum 

     fyrir alla fjölskylduna!

SNYRTIVÖRUR...FATNAÐUR...SKÓR...LEIKFÖNG...
BÚSÁHÖLD...GARN...RÚMFÖT... HANDKLÆÐI...
KERTI...SERVÍETTUR

...ÁN VIRÐISAUKASKATTS

ALLT Í EINNI FERÐ...

DAGANA 23. - 26. SEPT.
Fatnaður og skór 

         á alla
 fjölskylduna!

Leikföng fyrir  

     káta krakka!

Búsáhöld
     fyrir heimilið!
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Nánari upplýsingar á
www.sterkaraisland.is

Joe Borg var utanríkisráðherra Möltu 1999 - 2004 og leiddi aðildarviðræður Möltu 
við ESB. Um leið og Malta varð aðili að ESB 2004 tók hann sæti í framkvæmda- 
stjórn ESB og gengdi starfi sjávarútvegsstjóra þess þar til í byrjun þessa árs.

Joe Borg heldur erindi í 
Háskólanum í Reykjavík, 
Öskjuhlíð,
laugardaginn 25. september 
kl. 11 í salnum Bellatrix.
Fundurinn er öllum opinn.

Eftir erindið verða fyrirspurnir og umræður. 
Fundarstjóri er Svanborg Sigmarsdóttir, stjórnmálafræðingur.

Hvað má læra
af reynslu Möltu?

Samningaviðræður Íslands við ESB
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EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

ÞETTA ER 
PÁLÍNA
EIGINKONA VÍÐIS 
OG HÁTT SETTUR 
EMBÆTTISMAÐUR 
HJÁ AKUREYRARBÆ

FRUMSÝNDUR 
30. SEPTEMBER

Veldu áskrift á skjareinn.is 

VIÐSKIPTI Hreiðar Már Sigurðsson 
vonar að niðurstaðan úr rann-
sókn Breska fjármálaeftirlits-
ins (FSA) á starfsemi Kaupþings 
Singer & Friedlander í aðdrag-
anda hrunsins geti nýst í samn-
ingaviðræðum stjórnvalda um 
uppgjör hrunsins.

Þetta kemur fram í bréfi sem 
Hreiðar Már Sigurðsson hefur 
sent til ráðamanna hérlendis í 
tilefni þess að rannsókninni er 
lokið. Bréfið var póstlagt á þriðju-
dag í Lúxemborg og er stílað á 
forsætisráðherra, fjármálaráð-
herra, efnahags- og viðskiptaráð-
herra, forstjóra Fjármálaeftirlits-
ins og sérstakan saksóknara.

Í bréfinu nefnir Hreiðar að 
ákvarðanir breskra stjórn-
valda um að bjarga ekki bank-
anum frá hruni í október 2008 
hafi haft „bein og mikil áhrif á 
þróun mála hér á landi.“ Haldið 
hafi verið fram, meðal annars af 
Gordon Brown í samtali við Geir 
H. Haarde, að miklir fjármun-

ir, 500 til 1.500 milljónir punda, 
hefðu verið fluttir úr bankanum 
til Íslands dagana fyrir hrun. 

Hreiðar segir þá spurningu 
áleitna hvort bankinn hafi þurft 
að fara í þrot og af hverju hann 
fékk ekki aðstoð breska ríkis-
ins. Rannsókn FSA leiði í ljós að 
ástæðuna sé ekki að finna í lög-
brotum eða misferli stjórnenda 
bankans. Von hans sé því að sú 
niðurstaða geti nýst stjórnvöldum 
í samningaviðræðum um uppgjör 
hrunsins.

Hreiðar Már gagnrýnir 
íslenska Fjármálaeftirlitið (FME) 
harðlega í bréfi sínu og furðar sig 
á því að enginn starfsmaður þess 
hafi rætt við hann svo mikið sem 
einu sinni frá falli Kaupþings. 
Til samanburðar hafi FSA tekið 
fjölda skýrslna af öllum helstu 
stjórnendum Kaupþings Singer 
& Friedlander. Það gefi ástæðu 
til að ætla að niðurstöður þess 
séu vel ígrundaðar og fag-
legar, á meðan svo virð-

ist sem ályktanir FME um meinta 
glæpi stjórnenda Kaupþings séu 
alrangar og að eftirlitið verði 
aldrei trúverðugt.

Þá hafi ekkert lekið út um rann-
sókn FSA, ólíkt því sem verið 
hefur hjá FME. Til dæmis hafi 
einungis liðið nokkrir klukkutím-
ar frá því að FME fékk lánabók 
Kaupþings og FIH í hendur á raf-
rænu formi þar til hún var komin 
á vefinn Wikileaks.

Hreiðar segist vona að þessi 
ábending hans veki íslensk stjórn-
völd til umhugsunar og aðgerða í 
þessum efnum.

Kaupþing er þó enn til rann-
sóknar á Bretlandseyjum. Seri-
ous Fraud Office, sem rannsakar 
glæpi í bankakerfinu, skoðar enn 
þátt Kaupþings í meintri svika-
fléttu með hluti í íþróttavöru-
keðjunni JJB Sports, auk þess 
sem starfsmenn embættisins 

hafa verið sérstökum sak-
sóknara til aðstoðar við 

hans rannsóknir.
 stigur@frettabladid.is

Vonar að niðurstaðan 
gagnist í samningum
Í bréfi til stjórnvalda segist Hreiðar Már Sigurðsson vona að jákvæð niðurstaða 
í rannsókn á Kaupþingi Singer & Friedlander geti nýst í samningaviðræðum 
um uppgjör hrunsins. Hann gagnrýnir FME harðlega og kallar eftir aðgerðum.

HREIÐAR MÁR 
SIGURÐSSON Breska 
fjármálaeftirlitið hefur 
sektað forstjóra Kaup-
þings um 35 þúsund 
pund. Kaupþingsfor-

stjórinn fyrrverandi 
neitar að greiða 

sektina.

ÍSLENSKA FJÁRMÁLAEFTIR-
LITIÐ Hreiðar Már furðar sig  

á að starfsmenn þess 
hafi ekki rætt við sig 

eftir fall Kaupþings. 
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STARFSFÓLK GÓÐA HIRÐISINS Níu aðilar 
í húsnæðinu fengu styrki frá Sorpu. 

FÉLAGSMÁL Sorpa hefur varið alls 
22,5 milljónum króna til góðgerð-
armála á þessu ári. Í gær fengu 
níu aðilar í húsnæði Góða hirðis-
ins styrk að heildarupphæð 14,6 
milljónir króna og fyrr á árinu 
veitti Sorpa styrki til Styrktar-
félags lamaðra og fatlaðra vegna 
Reykjadals upp á 7,5 milljónir 
króna og 400 þúsund krónur til 
Traðar vegna verkefnisins For-
varnir í hestamennsku fyrir 
unglinga.

Markmið Sorpu er meðal ann-
ars að auka meðvitund fólks um 
endurvinnslu og stuðla að endur-
nýtingu úrgangs.   - sv

Sorpa veitir milljóna styrki: 

22,5 milljónir 
gefnar á árinu

DÓMSMÁL Gunnar Rúnar Sigur-
þórsson, sem játað hefur að hafa 
orðið Hannesi Þór Helgasyni að 
bana í Hafnarfirði þann 15. ágúst 
síðastliðinn, var í gær úrskurð-
aður í áframhaldandi gæslu-
varðhald til 22. október að kröfu 
lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu. Er það gert á grundvelli 
almannahagsmuna.  

Málið telst í meginatriðum 
vera upplýst, að sögn lögreglu. 
Enn er þó beðið niðurstöðu lífs-
sýna frá Svíþjóð.

Lögð var fram krafa um fjög-
urra vikna áframhaldandi gæslu-
varðhald og á hana var fallist 
í héraðsdómi. Maðurinn unir 
niðurstöðunni. -jss

Gæsluvarðhald framlengt:

Banamaður 
áfram inni

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært rúmlega þrítugan karl-
mann fyrir stórfellda líkamsárás.

Manninum er gefið að sök að 
hafa aðfaranótt sunnudagsins 13. 
desember 2009, að Hafnargötu 
36, Reykjanesbæ, slegið annan 
mann í andlitið, með þeim afleið-
ingum að hann féll aftur fyrir sig 
og skall í gólfið. Hlaut fórnar-
lambið skurð á vör, kúlu og mar á 
hnakka, blæðingu inn á heila og 
heilamar. 

Sá sem ráðist var á gerir kröfu 
um tveggja milljóna króna skaða-
bætur úr hendi árásarmannsins.
 - jss

Stórfelld líkamsárás:

Árás leiddi til  
heilablæðingar  

REYKJAVÍKURBORG Borgarráð hefur samþykkt 
að fela framkvæmda- og eignasviði að undir-
búa tillögur um að flýta brýnum endurbygg-
ingar- og endurbótaverkefnum mannvirkja 
sem annars hefðu komið til framkvæmda 
2013-2015. „Miða skal við að þau verði unnin 
þegar mestur samdráttur er í atvinnumálum 
eða á árunum 2011-2012. Að sama skapi yrði 
dregið samsvarandi úr framkvæmdum þegar 
atvinnuástand hefur færst í eðlilegra horf,“ 
segir í tillögu sem sett var fram af Jóni Gnarr 
borgarstjóra.  - gar

Borgin mætir samdrætti í atvinnumálum:

Leitað að verkefnum 
sem hægt er að flýta

JÓN GNARR Borgarstjór-
inn í Reykjavík lagði til að 
viðhaldsverkefni yrðu færð 
fram í tíma.

LAUSNIR FYRIR HEIMILI  |  landsbankinn.is  |  410 4000

Lausnir fyrir heimili
Landsbankinn ætlar sér stóran hlut í uppbyggingu íslensks efnahagslífs og mun 
þjónusta einstaklinga og fyrirtæki í greiðsluvanda af enn meiri krafti en áður. 
Bankinn setti nýverið á stofn Ráðgjafastofu einstaklinga sem sinnir þjónustu við þá 
sem standa frammi fyrir greiðsluerfiðleikum. Úrræði Landsbankans til að takast á 
við greiðsluvanda einstaklinga eru fjölmörg, t.d.:
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ENDURÚTREIKNINGUR ERLENDRA FASTEIGNALÁNA

Einstaklingar með fasteignalán í erlendri mynt geta nú óskað eftir endurútreikningi lána sinna. Lánin 
verða endurreiknuð miðað við verðtryggða eða óverðtryggða vexti sem Seðlabankinn ákveður með 
hliðsjón af lægstu vöxtum nýrra almennra útlána hjá lánastofnunum. Úrræðið verður í boði um leið 

og endurútreikningi lána er lokið. Þeirri vinnu verður hraðað eins og hægt er.

5000 KR. AF HVERRI MILLJÓN Á MÁNUÐI

Einstaklingar með fasteignalán í erlendri mynt eiga kost á að greiða 5000 kr. 
af hverri milljón af upprunalegum höfuðstól lánsins þar til endurútreikningur 
liggur fyrir. Greiðsla af láni sem var upphaflega 10 milljónir króna verður 

50.000 krónur á mánuði.

25% HÖFUÐSTÓLSLÆKKUN LÁNA

Viðskiptavinir með lán í erlendri mynt eiga kost á að sækja um 25% 
höfuðstólslækkun gegn því að lánunum sé breytt í óverðtryggð eða 

verðtryggð lán í íslenskum krónum. 

110% AÐLÖGUN ÍBÚÐALÁNA

Einstaklingar með íbúðalán hjá Landsbankanum, hvort sem er í erlendri 
mynt eða íslenskum krónum, geta sótt um að lánið sé fært niður í 110% 
veðhlutfall af markaðsvirði eignar. Eftirstöðvar áhvílandi láns, umfram 
110% af markaðsvirði íbúðarhúsnæðis, eru felldar niður. 

Lausnirnar eru háðar nánari skilmálum.

Viðskiptavinir sem nýta sér úrræði bankans fyrirgera 
ekki rétti sínum leiði dómar eða lagasetning til betri 
niðurstöðu.

Hafið samband við þjónustufulltrúa í næsta útibúi. 
Við tökum vel á móti þér um land allt.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

– Lifið heil

Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is
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Flux flúormunnskol
– fyrir alla fjölskylduna

Flux fluormunnskol 500 ml 

Verð: 1.209 kr. Verð nú: 967 kr.
Flux junior munnskol fyrir börn 250 ml

Verð: 829 kr. Verð: 663 kr.

20%
afsláttur*

*gildir til 15 okt.
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H
araldur Benediktsson, formaður Bændasamtaka 
Íslands, skrifar skeleggan leiðara í Bændablaðið, þar 
sem hann afþakkar fyrir hönd bænda hvers konar 
styrki sem Evrópusambandið býður upp á vegna 
aðildarviðræðna Íslands við sambandið. „Bændasam-

tökin hafa verið hvött til að leita eftir slíkum fjármunum til ýmissa 
verkefna. Þeir gætu bæði haft áhrif á afstöðu bænda og undirbúið 
okkur fyrir aðild. Taka skal fram að Bændasamtökin hafa ekki í 
hyggju að leita eftir né þiggja slíkar aðréttur,“ skrifar Haraldur. 
„Algjörlega er siðlaust af íslenskum stjórnvöldum að þiggja slíka 
fjármuni frá ESB áður en þjóðin gerir upp hug sinn til aðildar.“

Þetta er skarplega athugað hjá Haraldi. Auðvitað er auðvelt að 
kaupa bændur til að styðja ESB-aðild og torvelda þeim að mynda sér 
sjálfstæða skoðun. Þeir gera rétt í að hafna slíkum „aðréttum“.

Haraldur skilgreinir vandann hins vegar ekki nógu vítt. Á und-
anförnum sautján árum, eða frá 
því að Ísland gerðist aðili að EES-
samningnum, hafa milljarðar á 
milljarða ofan runnið til Íslands 
úr sjóðum Evrópusambandsins, 
mest í tengslum við alls konar 
samstarfsáætlanir sem Ísland 
er aðili að. Þar hefur landbúnað-
urinn fengið drjúgan skerf.

Sem dæmi má nefna glænýtt verkefni þar sem Þróunarfélag 
Austurlands og fleiri samtök í landshlutanum fá 30 milljóna króna 
styrk frá ESB til að byggja upp atvinnu á sviði vöruhönnunar og 
handverks í fjórðungnum. Markmiðið er meðal annars að vinna 
betur úr íslenzku ullinni, skógarafurðum og hreindýraleðri. Þetta 
gæti verið varasamt, enda bændur þátttakendur í öllu saman.

Í gegnum rannsóknaáætlanir ESB hafa rannsókna- og þjónustu-
stofnanir landbúnaðarins fengið tugi eða hundruð milljóna til verk-
efna, sem nýtast landbúnaðinum. Einhverjir þátttakendur í þessum 
verkefnum gætu hafa orðið hlynntir ESB-aðild.

Sama má segja um verkefnið „Sheep skills“, sem Landbúnað-
arháskólinn á Hvanneyri stýrir og styrkt er af ESB. Það gengur 
meðal annars út á þjálfun smala með þátttöku danskra, þýzkra og 
tyrkneskra samstarfsaðila. Það er alveg afleitt ef Evrópusinnaðir 
smalar hafa verið á ferð í göngum og réttum að undanförnu.

Íslenzkir bændur hafa líka, svo dæmi sé nefnt, verið þátttakend-
ur í verkefninu „Byggjum brýr“, sem gengur út á að efla atvinnu-
þátttöku kvenna í landbúnaði. Verkefnið er styrkt af ESB og augljós 
hætta á að þátttakendum gæti farið að finnast sambandið sniðugt.

Evrópusambandið hefur styrkt fjöldann allan af verkefnum sem 
koma fólki á landsbyggðinni til góða, meðal annars sjálfboðaliða-
starf ungmenna undir merkjum samstarfsverkefnisins Ungs fólks 
í Evrópu. Þannig voru það samtök á ESB-styrk, sem hjálpuðu til 
við 17. júní-hátíðahöldin á Hrafnseyri við Arnarfjörð í sumar. Ætli 
Unnur Brá viti af þessu?

Allt ber þetta að sama brunni. Evrópusambandið hefur ausið pen-
ingum í alls konar áróðursstarfsemi á Íslandi undanfarin sautján 
ár og við tekið á móti þeim, án þess að þjóðin hafi gert upp hug sinn 
til aðildar. Stöðug aðlögun að regluverki ESB hefur átt sér stað á 
sama tíma, líka í landbúnaðinum. Íslenzkir bændur hafa tekið þátt 
í öllu saman og flotið sofandi að feigðarósi – á ESB-styrk. Hvernig 
ætlar Haraldur Benediktsson að laga það?

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Einn af þingmönnum VG, 
Lilja Mósesdóttir, sagði á 
dögunum að landsdóms-
ákærurnar fælu í sér 

uppgjör við pólitíska hugmynda-
fræði. Af þeim ummælum er þó 
ekki unnt að draga þá ályktun að 
allir sem vilja ákæra geri það á 
sömu forsendu. 

Ummælin segja aðeins þá sögu 
að þetta er ein af þeim forsendum 
sem liggja til grundvallar þegar 
atkvæði falla. Á hinn bóginn 
draga þau athygli að þeirri stað-
reynd að ákærurnar snúast um 
það hvernig þeir sem hlut áttu að 
máli mátu aðstæður frá febrúar 

fram til október 
2008. 

Eðl i legt er 
að á því álita-
efni hafi menn 
ólíkar skoðan-
ir. Þær skoðanir 
geta skipst eftir 
flokkslínum. 
Þær kunna líka 
að vera ólíkar 
eftir mismun-

andi mati hagfræðinnar á markaðs-
viðbrögðum við tilteknar aðstæð-
ur. 

Stóra spurningin er: Hvenær er 
réttlætanlegt að dæma ráðherra til 

refsingar vegna skoðana eða vegna 
mats á áhrifum aðgerða á peninga-
markaði? Eða: Er það yfir höfuð 
réttlætanlegt? Þessar spurningar 
snúa að kjarna lýðræðisins. Eng-
inn ágreiningur er um að þau rök 
sem þingmaðurinn Lilja Mósesdótt-
ir nefndi fyrir ákærum stríða gegn 
lýðræðisskipulaginu. 

Hver er þá munurinn á því að 
leyfa ekki refsingar vegna skoð-
ana en leyfa þær vegna mismun-
andi mats á áhrifum aðgerða á sviði 
peningamála? Stóru mistök meiri-
hluta þingmannanefndarinnar eru 
þau að rökstyðja ekki hvar marka-
línan liggur þar á milli. 

Ráðherraábyrgð og lýðræði

Hvað gat þingmannanefnd-
in gert til þess að draga 
þessa markalínu? Í raun 
var það aðeins unnt með 

því að tilgreina ákveðnar ráðstaf-
anir og sýna með rökum fram á að 
með því að beita þeim hefði mátt 
koma í veg fyrir hrun krónunnar 
og fall bankanna. Skaði almennings 
var fyrst og fremst vegna hruns 
krónunnar.

Hvers vegna var þetta ekki 
gert? Sennilega vegna þess að það 
var ómögulegt. Rannsóknarnefnd 
Alþingis komst að þeirri niðurstöðu 
að ekki hefði verið unnt að koma í 

veg fyrir fall bankanna eftir 2006.
Þegar Katrín Jakobsdóttir 

menntamálaráðherra var spurð að 
því til hvaða ráða sakborningarn-
ir hefðu átt að grípa féllst hún á að 
þeirri spurningu þyrfti að svara og 
nefndi gjaldeyrisvarasjóð og fjár-
lög. Það er rétt að þetta eru þau 
stjórntæki sem ríkisstjórnin gat 
helst beitt.

Einar Oddur Kristjánsson gagn-
rýndi á sínum tíma eigin ríkisstjórn 
fyrir of lítinn afgang á fjárlögum. 
VG lagði þá til að auka útgjöldin og 
eyða afganginum með öllu. Hverjir 
höfðu mest rangt fyrir sér í þessu 

tilviki? Samræmist það síðan leik-
reglum lýðræðisins að ákæra ráð-
herra vegna fjárlaga sem Alþingi 
samþykkti?

Margir eru þeirrar skoðunar að 
svo miklir atburðir hafi gerst að 
almenn ráðherraábyrgð fullnægi  
ekki réttlætisvitund fólks. Það er 
um margt skiljanlegt. Þær tilfinn-
ingar mega hins vegar ekki reka 
þingmenn til þess að ákæra fyrir 
skoðanir eða mat á mismunandi 
áhrifum aðgerða á peningamark-
aði.

Fari svo eru undirstöður  lýðræð-
isins í hættu.

Hvað átti að gera?

Árið 2008 þurfti að meta 
hvort verjandi væri að 
hjálpa Landsbankanum 
með því að setja peninga 

skattborgaranna að veði til þess að 
koma ábyrgðinni á Icesave úr landi. 
Þetta var ekki gert og telst því vera 
athafnaleysi. 

Hér þarf hins vegar að spyrja: 
Hefur verið sýnt fram á að slík 
athöfn hefði örugglega verið hag-
stæðari fyrir skattborgarana? 
Þann rökstuðning er ekki að finna í 
ákæruskjölunum. Er athafnaleysið 
þá refsivert?

Einn af sérfræðingum Seðla-
bankans lýsti því fyrir rannsókn-
arnefndinni að bankinn hefði stað-
ið andspænis því að allar aðgerðir 
gegn viðskiptabönkunum, eins og 

þvingun til samruna, gátu leitt til 
falls þeirra. Til slíkra aðgerða var 
ekki gripið fyrr en með yfirtöku 
Glitnis. Athyglisvert er að einmitt 
sú tillaga Seðlabankans, sem ríkis-
stjórnin framkvæmdi, sætir gagn-
rýni í rannsóknarnefndarskýrsl-
unni. Í ákæruskjölunum eru heldur 
engin rök leidd að því að skattborg-
ararnir hefðu hagnast á því að grip-
ið hefði verið fyrr til slíkra aðgerða 
á árinu 2008. Er það athafnaleysi þá 
refsivert?

Stjórnarskráin mælir fyrir um að 
ráðherrafundi skuli halda um mikil-
væg stjórnarmálefni. Það merkir að 
ráðherra leitar þar eftir pólitískri 
samstöðu um aðgerðir sem hann 
telur nauðsynlegar. 

Það eru ekki gild rök að forsætis-

ráðherra hafi verið skylt að við-
lagðri refsingu að útbúa yfirlits-
skjal með þeim álitamálum sem hér 
eru nefnd og ræða á ríkisstjórnar-
fundi. Er ekki líka langt seilst að 
ákæra fyrir þá sök að ræða ekki í 
ríkisstjórn skjal sem ekki var til?

Hin hliðin á þeim peningi er 
spurningin: Geta ráðherrar þá leyst 
sig undan ábyrgð með svo einföld-
um hætti að búa til matsgerðir og 
hafa um þær hugarflæðisfund í rík-
isstjórn? 

Athafnaleysi getur verið refsi-
vert. Þegar það snýst hins vegar 
um mat eins og í þessu tilviki verð-
ur ekki á það fallist að því verði við 
komið nema refsa eigi fyrir skoð-
anir. Það er um þá spurningu sem 
Alþingi greiðir nú atkvæði. 

Matsatriðin

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Bændur fljóta sofandi að feigðarósi ESB-aðildar.

Siðlausar aðréttur

Láttu hjartað ráða

Fæst í verslunum Hagkaups, Bónus og 10-11 · www.lífrænt.is
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Í Fréttablaðinu 02.09 heldur 
Vilhjálmur Lúðvíksson áfram 

að afbaka sannleikann og tala 
niður til þeirra sem standa að 
átaki til að stemma stigu við 
útbreiðslu alaskalúpínu og skóg-
arkerfils. Hann segir, „Líklega 
má með hliðstæðum hugmynda-
fræðilegum rökum réttlæta 
herferð gegn fleiri tegundum 
sem telja má „ágengar og fram-
andi“ að mati einhvers hóps“. 
Þarna er gefið í skyn að nátt-
úrufræðingar séu fámennur 
hópur fúskara þegar sannleik-
urinn er sá að Vilhjálmur og 
skoðanabræður hans eru að 
einangrast sem lítill hópur sér-
vitringa.

Ýmsum ræktunarmönnum 
er tamt að kalla baráttu gegn 
ágengum framandi tegundum 
tegundafordóma; fólk er á móti 
alaskalúpínu bara af því að hún 
er útlensk. Með þessu gera þeir 
aðvörunarorð vistfræðinga tor-
tryggileg og sneiða hjá fræði-
legri rökræðu.  

Skilgreiningin sem Samning-
ur um líffræðilega fjölbreytni 
notar nú um slíkar tegundir er 
eftirfarandi: „Ágeng framandi 
tegund er tegund sem dreifst 
hefur út fyrir náttúruleg heim-
kynni sín og ógnar þar líffræði-
legri fjölbreytni .

Það hefur verið staðfest með 
rannsóknum að alaskalúpína 
breiðist ekki aðeins yfir lítt 
grónar auðnir heldur einnig 
ýmsar gerðir af algrónu landi 
svo sem mosaheiðar og lyng-
móa. Þar sem hún fer yfir 
kæfir hún staðargróður, dreg-
ur stórlega úr tegundaauðgi og 
eykur einsleitni í gróðurfari. 
Útbreiðsla alaskalúpínu er því 
klárlega ógn fyrir þann líf-
breytileika sem fyrir er á svæð-
inu.“  

Samningur um líffræðilega 
fjölbreytni skilgreinir lífbreyti-
leika „sem breytileika alls lífs 
á jörðinni og vefinn sem hann 
myndar“. Þessi skilgreining 
er óháð mælikvörðum góðs og 
ills. Samkvæmt samningnum er 
lúpínustóð ekki betri eða verri 
lífbreytileiki en mosaheiði í 
sjálfu sér. Íslendingum ber þó 
að vernda mosaheiðina á kostn-
að lúpínustóðsins vegna þess að 
hún er upprunaleg hér á landi. 
Þegar fjallað er um endurheimt 
spilltra vistkerfa á vegum 
samningsins er ávallt lögð 
áhersla á að endurheimta eftir 
föngum hið upprunalega kerfi, 
ekki skapa nýtt og framandi. 
Með því að halda öðru fram 
stundar Vilhjálmur sjálfur „lit-
aða og óvísindalega túlkun á 
Ríó-sáttmálanum“, svo vitnað 
sé í orð hans sjálfs. 

Það er fráleitt að líta svo á 
að lífbreytileiki Íslands sé eitt-
hvað verri eða óæðri en líf-
breytileiki Noregs eða Alaska 
þótt hér séu færri tegundir og 
minni meðaluppskera af hekt-
ara. Ef skynsamlega er með 
lífríki landsins farið nýtist 
það okkur fullkomlega. Heil-
brigða gróðurþekju má endur-
heimta með friðun og skyn-
samlegri nýtingu eins og ljóst 
má vera þeim sem um land-
ið fara. Á Skeiðarársandi er 
t.d. að vaxa upp fleiri hundruð 
hektara birkiskógur algerlega 
af sjálfsdáðum. Gleymum því 
heldur ekki að lyngmóinn veitir 
núlifandi kynslóðum mikilvæga 
viskerfisþjónustu, svo notað sé 
enn eitt hugtak samningsins, 
mófugl, ber og ótaldar unaðs-
stundir.

Til varnar 
lífbreyti-
leika Íslands

Lífbreytileiki

Snorri 
Baldursson
líffræðingur og 
áhugamaður um 
náttúruvernd

LAUSNIR FYRIR FYRIRTÆKI   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Lausnir fyrir fyrirtæki
Landsbankinn ætlar sér stóran hlut í uppbyggingu íslensks efnahagslífs og 
mun þjónusta fyrirtæki og einstaklinga í greiðsluvanda af enn meiri krafti en 
áður. Bankinn mun setja á stofn sérstakt svið sem eingöngu sinnir málum sem 
lúta að endurskipulagningu fyrirtækja. Úrræði Landsbankans til að takast á við 
greiðsluvanda fyrirtækja eru mörg, t.d.:
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LÁN FÆRÐ Í 90% AF EIGNAVIRÐI GEGN EIGINFJÁRFRAMLAGI 
Miðað er við að færa skuldir í 90% af heildarvirði eða endurmetnu eignavirði gegn 
því að eigandi greiði a.m.k. 10% af heildarvirði. Ef eigandi greiðir umfram 10% inn 
á lánið er hægt að lækka skuldir um 1,5 krónur á móti hverri krónu eiginfjár á 

meðan skuldir eru umfram 70% af heildarvirði eða eignavirði.

LÁN FÆRÐ Í 100% AF EIGNAVIRÐI ÁN EIGINFJÁRFRAMLAGS
Miðað er við að færa skuldir í 100% af heildarvirði eða endurmetnu eigna-
virði hjá fyrirtækjum með skuldir undir 750 m.kr. ef eigandi getur ekki lagt 
til lágmarks eigið fé. Úrræðið á við um fyrirtæki þar sem reksturinn byggir 

fyrst og fremst á eigendunum sjálfum. 

25% HÖFUÐSTÓLSLÆKKUN LÁNA
Fyrirtæki með lán í erlendri mynt eiga kost á að sækja um 25% höfuð-
stólslækkun gegn því að lánunum sé breytt í óverðtryggð eða verðtryggð 
lán í íslenskum krónum. Úrræðið á við um fyrirtæki sem eru með meira en 
50% af tekjum í íslenskum krónum eða eru ekki með beina tengingu við 

erlenda gjaldmiðla.

FRYSTING – GREIÐSLA Á VÖXTUM ÁSAMT HLUTA AFBORGANA
Hægt er að fá frestun á hluta eða öllum afborgunum lána í 12-24 mánuði 
ef fyrirtæki getur staðið undir greiðslu á vöxtum ásamt hluta afborgana.

Lausnirnar eru háðar nánari skilmálum.

Viðskiptavinir sem nýta sér úrræði bankans fyrirgera 
ekki rétti sínum leiði dómar eða lagasetning til betri 
niðurstöðu.

Hafðu samband við fyrirtækjasérfræðing 
í næsta útibúi. Við tökum vel á móti þér 
um land allt. 

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

LAGERHREINSUNAðeins í
BYKO Breidd

Enn í fullum gangi!
afsláttur

Mikill



Gildir til 26. september eða á meðan birgðir endast.

109kr/stk.

Krabbakökur
– ekta amerískt!

Alvöru hnetusmjör
– fínt og gróft

Tyggjó tyggjó.....
– margar tegundir

Juicy donuts
– margar tegundir

Gatorade Performs G2
– þú endist lengur...

Kanilsnúðar
– tilbúnir beint í ofninn

Frosið brauð
– tilbúið beint í ofninn

Amerískir
dagar

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

Nýjar tegundir...
– Ben & Jerry´s ís

í Hagkaup
Nýtt

30        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

989kr/pk.

TILBOÐ



Amerísk karmelluterta
– bara gott...

A&W Cream Soda, Diet Rótarbjór
& venjulegur Rótarbjór

Nammi namm...
– bökur bakaðar í ofni

Kanilbrauð
– ekta amerískt

Lífrænt súpusoð
– kjúklingasoð, grænmetissoð

Nammi namm...
– hnetu- og trönuberjakökur

Nýjar smákökur
– Tvöfalt súkkulaði og bláberjafylling

Tortilla flögur og salsa
– algjört æði...

998kr/kg.

BOSTON
SKINKA

1.039kr/kg.

SVÍNAKÓTILETTUR
Í JACK DANIELS BBQ

Merkt verð 1.598.-

1.747kr/kg.

WESTERN
KJÚKLINGALUNDIR

Merkt verð 2.459.-

2.771kr/kg.

Merkt verð 3.695.-

2.771kr/kg.

Merkt verð 3.695.-

2.771kr/kg.

Merkt verð 3.695.-

2.621kr/kg.

Merkt verð 3.495.-

Entrecote
úr spjaldhrygg

Ribeye
úr framhrygg

T-bone
úr spjaldhrygg

Roaststeik úr entrecote
úr spjaldhrygg

1.039kr/kg.

BBQ SVÍNARIF
2 TEGUNDIR

Merkt verð 1.598.-

ALVÖRU STEAK 
á diskinn minn!

ekta nautasteikur 
á amerískum dögum

99kr/stk.

í Hagkaup
Nýtt

259kr/stk.

í Hagkaup
Nýtt

159kr/stk.

í Hagkaup
Nýtt

í Hagkaup
Nýtt

TILBOÐTILBOÐTILBOÐTILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ

frábært 
      verð!í Hagkaup

Nýtt

1.399kr/stk.

í Hagkaup
Nýtt
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Jóhanna Sigurðardóttir er undar-
legt eintak og ekki auðskilið.

Fyrsta verk hennar sem forsætis-
ráðherra var að lýsa yfir að engin 
sála á Íslandi ætti að hafa hærri 
laun en hún. Hún gegndi mikilvæg-
asta, ábyrgðarfyllsta og erfiðasta 
starfinu. Hún var númer eitt.

Þótt fáir efist um að starf 
forsætisráðherra sé erilsamt og 
lýjandi, þá held ég flestir séu þeirr-
ar skoðunar að starf lækna sé 
mikilvægara, starf flugstjóra og 
leikskólakennara geti verið ábyrgð-
arfyllra og að það sé miklu erfiðara 
að þrífa grútartank en að ræða við 
fólk niður við Lækjargötu. Þessar 
hugmyndir Jóhönnu um eigið mikil-
vægi eru því eilítið á skjön við hug-
myndir meginþorra fólks. Eftir sem 
áður hefur henni tekist að fá fólk til 
liðs við sig í að hrekja ýmist hæfi-
leikafólk frá Íslandi og til landa þar 
sem launastiginn er líkari almenn-
um viðhorfum og ólíkur hugmynd-
um Jóhönnu. Við sjáum því á eftir 
læknum og hjúkrunarliði til Amer-
íku og íslenskir verkarar þrífa nú 
grútartanka í Noregi.

Það vekur því furðu þegar þessi 
sama Jóhanna óskar þess að Alþingi 
úrskurði í eitt skipti fyrir öll að ráð-
herrar á Íslandi beri enga ábyrgð að 
lögum. Hvernig má það vera að hæst 
launuðu störfin í samfélaginu beri 
enga ábyrgð? Gengur það upp?

Nei, auðvitað ekki. Jóhanna  verð-
ur að velja á milli þessara tveggja 

andstæðu skoðana. Annað hvort 
heldur hún launum sínum og styður 
það að fyrrverandi ráðherrar sæti 
ábyrgð á aðgerðaleysi sínu þegar 
þeim var treyst fyrir efnahagsleg-
um stöðuleika og heilbrigði íslensks 
efnahagslífs. Eða hún stendur vörð 
um gömlu ráðherranna og lækk-
ar laun sín í takt við ábyrgðarleysi 
starfsins, til dæmis í 250 þúsund 
krónur á mánuði án fríðinda.

Og við hin ættum að hafa hug-
fast að þótt niðurstaða rannsókn-
arnefndar Alþingis á hruni bank-
anna væri að stjórnendur bankanna 
bæru mesta ábyrgð á falli þeirra; 

þá er ekki þar með sagt að þessir 
stjórnendur bankanna beri mesta 
ábyrgð á falli íslensks efnahagslífs. 
Það fall var í boði íslenskra stjórn-
málamanna. Það var ráðherranna að 
fylgjast með þróun mála og bregðast 
við. Útlánaaukning banka í kjölfar 
einkavæðingar var fyrirsjáanleg og 
hefði ekki orðið taumlaus og skaðleg 
nema sökum þess að þeir sem fóru 
með efnahagsstjórnina voru ábyrgð-
arlausir lýðskrumarar sem böðuðu 
sig í skammvinnri gleði almenn-
ings yfir innistæðulausri velsæld. 
Stærsta bóla heimsögunnar hefði 
ekki þanist út á Íslandi nema fyrir 
útreiknað mat stjórnmálamanna á 
hag sínum af þenslunni. Þeir mátu 
að ávinningur sinn af almennri vel-
sældartilfinningu og auðsöfnun 
væri áhættunnar virði. Ímyndað 

góðæri myndi halda þeim við völd 
– um sinn að minnsta kosti.

Það hafa margir hag af því að 
yfirfæra niðurstöður rannsóknar-
nefndar Alþingis yfir á samfélag-
ið allt. Þegar litið er yfir fréttir 
haustsins af þrotarekstri sveitar-
félaga, gjaldþroti orkufyrirtækja, 
skuldasöfnun heimila, fyrirtækja, 
trillukarla, bænda og safnaðarfé-
laga, töpuðum lífeyri, draugahverf-
um upp um allar heiðar, höfn sem 
byggð er á sandi – þá er erfitt að 
kyngja þeirri kenningu að þetta sé 
allt Jóni Ásgeiri að kenna. Eða Sig-
urjóni Árnasyni. Og allir aðrir séu 

saklausir. Og vinir Jóhönnu saklaus-
astir allra.

Tal Jóhönnu um að ekkert hefði 
mátt gera og allur skaðinn hefði 
verið skeður þegar hún og félag-
ar hennar komu að málum er vart 
broslegt. 

Þetta er líkt vörn hjúkrunarliðs 
sem sinna átti sjúklingi en datt í 
það, dressaði sjúklinginn upp og 
farðaði fyrir heimsóknartíma til 
að blekkja aðstandendur, át konfekt-
ið hans og drakk maltið og þegar 
sjúklingurinn deyr vegna skorts á 
umönnun og meðferð ver hjúkrun-
arfólkið sig með því að sjúklingur-
inn hefði nú örugglega dáið hvort 
eð er fyrr en síðar. Að forsætisráð-
herra geti logið öðru eins að sjálf-
um sér er sjálfstætt tilefni til launa-
lækkunar.

Ekki auðskilið eintak
Forsætisráðherra

Gunnar Smári 
Egilsson
blaðamaður

Bólstaðarhlíð 20  |  105 Reykjavík  |  S: 553 2590  |  isaksskoli@isaksskoli.is 

Þessar hugmyndir Jóhönnu um eigið 
mikilvægi eru því eilítið á skjön við 
hugmyndir meginþorra fólks. 
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BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!

FÓTBOLTAMYNDIRNAR VINSÆLU

TOPP 25 – 99 KR/PK.
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Þ
að er enginn sérstakur asi 
á Ilmi þegar hún kemur 
hæfilega seint til fundar 
við blaðamann. Hún biður 
um vatn og vindur sér 

í að segja mér frá Fólkinu í kjall-
aranum, leikritinu sem byggt er á 
samnefndri bók og verður frum-
sýnt innan skamms í Borgarleik-
húsinu. „Ég tengdi mjög við þetta 
sjálf þegar ég las bókina á sínum 
tíma, enda á ég foreldra af 68-kyn-
slóðinni. Sagan er vel heppnuð og 
lýsir bæði minni kynslóð og 68-kyn-
slóðinni vel, bókin er öðrum þræði 
tilraun til þess að skilja kynslóðirn-
ar, hvaðan þær koma og hvort hægt 
sé að brjóta sig undan oki kynslóð-
anna. Klara er að reyna að vera 
sjálfstæð, finna sína rödd. Það var 
allt svo merkilegt sem 68 kynslóð-
in gerði – finnst henni að minnsta 
kosti,“ segir Ilmur og hlær. „En 
þetta er líka bók um alkóhólisma 
og meðvirkni. Þetta er samt eng-
inn áfellisdómur yfir 68-kynslóð-
inni, langt því frá.“

Femínistar sýni umburðarlyndi
Sjálf er Ilmur nokkuð sátt við kyn-
slóð foreldra sinna. „Við sem erum 
alin upp af þessari kynslóð erum 
mjög heppin að þurfa ekki að berj-
ast við sömu fordómana og þau 
gerðu. Þegar amma sá pabba vera 
að elda þegar ég var lítil, þá spurði 
hún hvort mamma væri veik. Elda-
mennska karla þykir ekki tiltöku-
mál í dag svo dæmi sé tekið. Jafn-
rétti er sjálfgefnara í dag en fyrr og 
um það eigum við að standa vörð. 
Við femínistar á Íslandi eigum því 
að vera umburðarlyndir og ein-
beita okkur að stóru málunum. 
Málum eins og að vera fyrirmynd 
erlendra ríkja í jafnréttismálum,“ 
segir Ilmur sem er nokkuð sátt við 
stöðu mála á Íslandi. „Það er launa-

munur, sem er ekki gott. Ég er hins 
vegar ánægð með að konur hafi í 
dag frelsi til að velja að vera heima 
hjá börnum sínum án þess að verða 
úthrópaðar, það er líka kvenfrelsi 
að fá að velja að vera heima.“ 

Söguhetja í öðru verki sem Ilmur 
mun leika aðalhlutverk í í vetur, 
Hedda Gabler, hafði ekki frelsi til 
að velja og hlutskipti hennar sem 
aðþrengdrar eiginkonu í mislukk-
uðu hjónabandi hefur verið upp-
spretta vangaveltna um konur og 
kvenfrelsi alveg síðan á nítjándu 
öld þegar Henrik Ibsen setti verk-
ið saman. Þá olli það fjaðrafoki – og 
nú 120 árum síðar er það enn upp-
spretta deilu og ádeilu. Þórhildur 
Þorleifsdóttir leikstjóri gagnrýndi 
veggspjald fyrir leikritið á jafn-
réttisráðstefnu, sagði það dæmi um 
klámvæðingu samtímans. Ilmur 
var ekki ánægð með þessar útlegg-
ingar Þórhildar. „Hún sagði konur 
ætíð vera að eltast við viðmið sem 
karlmenn setja okkur og tók plak-
atið sem dæmi. Allt í lagi að hún 
upplifi það þannig en hún skoðaði 
ekki málið til enda. Plakatinu fylgir 
til dæmis setningin „Stundum held 
ég að líf mitt snúist um að deyja 
úr leiðindum“ sem er lykilatriði. Í 
framsetningu okkar hefur Hedda 
Gabler tattúverað nafnið sitt á sig, 
sem er auðvitað algjör narsissismi, 
sjálfhverfa á hæsta stigi. Leikritið 
fjallar um konu sem er föst í sínu 
kynhlutverki og ef við ætlum að 
færa það inn í nútímann þá gerum 
við það svona,“ segir Ilmur, þreytt 
á þessu þrönga sjónarhorni fulltrúa 
68-kynslóðarinnar á verk kvenna. 

Sjónvarpið sterkasti miðillinn
Stelpurnar og Ástríður eru á meðal 
hlutverka sem hafa gert Ilmi að 
leikkonu allrar þjóðarinnar. Þrátt 
fyrir að hafa túlkað margar stór-

brotnar konur á fjölunum, Línu 
Langsokk, Sölku Völku, Ausu 
Steinberg og Þórdísi Kötludóttur í 
Gerplu svo dæmi séu tekin, er hún 
þekktust fyrir verkin á skjánum. 
„Sjónvarpið er svo sterkur miðill, 
hann nær til allra kynslóða.“

Ilmur er tilbúin að vinna meira 
fyrir þennan miðil, hún og aðrir 
aðstandendur Ástríðar vonast til 
að fá grænt ljós á næstu þáttaröð 
bráðlega. „Það er svo gaman að 
skrifa fyrir sjónvarp. Við fengum 

mjög góð viðbrögð á fyrri seríuna. 
Fyrst á eftir vorum við reyndar 
mjög gagnrýnin á þættina, en núna 
erum við orðin miklu sáttari. Við 
vorum að leita eftir raunveruleg-
um tóni og manneskjulegum flöt-
um, vildum hafa húmorinn breysk-
an og efnið fínlegt. Það held ég að 
hafi tekist.

Okkur fannst líka vanta efni um 
konur. Það vantar reyndar alltaf 
efni um konur og eftir konur í sjón-
varpið. Nú á þessu hausti er bara 
ein kona sem er í forsvari fyrir 
sjónvarpsþátt, sjónvarpskokkurinn 
Friðrika. Þetta er skandall og sann-
arlega þarft að efla hlut kvenna. 
Ég myndi vilja sjá miklu meira af 
íslenskri dagskrárgerð, það væri til 
dæmis ekkert mál fyrir okkur að 

gera þætti á borð við sænsku þætt-
ina um ljósmæðurnar, sem eru 
ótrúlega fallegir þættir sem höfða 
til margra kvenna. 

Það er heldur ekkert mál fyrir 
stöðvarnar að hafa uppi á konum 
sem eru tilbúnar í dagskrárgerð 
og sýna frumkvæði og eru hug-
myndaríkar. Annar handleggur er 
svo hversu illa RÚV sinnir menn-
ingarhlutverki sínu, það er auðvit-
að margtuggin umræða en þetta er 
bara fáránlegt. Ég get orðið mjög 

pirruð þegar ég ræði þetta,“ segir 
Ilmur. 

Var komin með leikhúsleiða
Hugmyndaskortur hrjáir ekki Ilmi 
sem vill mjög gjarnan krydda lífið. 
Og gerir það með beygjum út af 
beinu brautinni. Í fyrra fór hún til 
dæmis í guðfræði í Háskólanum í 
eitt misseri. „Þetta vakti svo mikla 
athygli að það halda allir að ég sé 
búin með námið sem er mjög vand-
ræðalegt, en ég kláraði þessa einu 
önn og það var gott, hollt og frels-
andi. Guðfræði var nám sem mér 
fannst mjög spennandi en var mér 
hulin ráðgáta. Námið svipti hulunni 
af henni,“ segir Ilmur og bætir við 
að það hafi verið frábært að skipta 
um umhverfi. „Ég var komin með 

leiða á leikhúsinu, langaði ekki til 
þess að vera föst þar og var ekki 
glöð. Það er líka svo gott að átta 
sig á því öðru hvoru hvað maður á 
mikið ólært og hvað það er margt 
spennandi í lífinu. Þannig víkkar 
maður sjóndeildarhringinn.“

Ilmur er trúuð og trúarþörfin var 
hluti af því að hún fór í guðfræð-
ina. „Minn mesti lærdómur þar var 
að aðskilja trúna og trúarbrögðin, 
ég fann trúarþörfina en hafði ekki 
fundið henni farveg fyrr,“ segir 
Ilmur sem þykir gott að sækja 
kirkjur heim. „Mér þykir reynd-
ar skammarlegt hvað kirkjur eru 
oft læstar, þegar ég var á ferð um 
landið í sumar fór ég oft að kirkjum 
en kom iðulega að læstum dyrum. 
Þetta endurspeglar grátlega stöðu 
kirkjunnar, sem er í vandræðum 
því hún á ekki í samtali við þjóð-
ina og hefur læst sig inni í öllum 
skilningi.”

Þó að guðfræðinámið bíði að 
sinni ætlar Ilmur aftur í skóla síðar. 
Henni liggur þó ekkert á enda er 
hún sáttari en fyrr. „Þegar maður 
er leikari þá þarf maður að passa 
að týna ekki sjálfum sér, maður 
er alltaf að leika einhverja aðra 
og þannig er ákveðin hætta á því 
að maður týnist eða lendi í enda-
lausri leit að sjálfri sér. Kannski er 
þessi sjálfskoðun líka tengd aldr-
inum og því að vera barn 68-kyn-
slóðarinnar,“ segir Ilmur, og aftur 
erum við komin að 68-kynslóðinni. 
Bók Auðar Jónsdóttur sem leikrit-
ið Fólkið í kjallaranum byggist á 
var metsölubók og mikill áhugi er 
á leikritinu sem verður frumsýnt 
9. október; þegar er uppselt á 15 
sýningar. „Bókin náði til ótrúlega 
margra, vonandi komum við efninu 
skilmerkilega til skila,“ segir Ilmur 
að lokum.

Ég var komin með leiða á leikhús-
inu, langaði ekki til þess að vera 
föst þar og var ekki glöð. Það er 

líka svo gott að átta sig á því öðru hvoru hvað 
maður á mikið ólært og hvað það er margt 
spennandi í lífinu.

Hollt að víkka sjóndeildarhringinn
Ilmur Kristjánsdóttir glímir við 68-kynslóðina um þessar mundir. Í hlutverki Klöru, aðalpersónu verksins Fólkið í kjallaranum, 
þarf hún að skoða sambandið við sjálfumglaða kynslóð sem finnst hún oft vita best. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Ilmi.

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR Myndi vilja sjá miklu fleiri konur í þáttagerð í sjónvarpi og telur að það ætti að vera lítið mál að hafa uppi á hæfileika- og hugmyndaríkum konum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Þú hefur sagt að það þurfi mikið 
að gerast til að þú greiðir ekki 
atkvæði með tillögu meirihluta 
þingmannanefndar Atla Gísla-
sonar um ákærur á hendur fjór-
um fyrrverandi ráðherrum. Hvers 
vegna?

„Vegna þess að nefndin starfaði 
samkvæmt lögum og hefur kom-
ist að ígrundaðri niðurstöðu. Þetta 
breytir því ekki að málið er okkur 
öllum erfitt. En það er náttúrlega 
allt þetta hrun svo mörgu fólki. Ég 
set ekki undir sama hatt glæpsam-
leg ásetningsbrot annars vegar og 
pólitískan aulagang og yfirsjónar-
brot hins vegar. Enda taka gerólík 
lög til þessara mismunandi gjörða. 
En það er staðreynd að þær ríkis-
stjórnir sem sátu að völdum brugð-
ust. Þarna voru leiðsögumennirnir 
út í hrunið. Þarna var fólkið sem 
hvatti til þess að Ísland yrði gert 
að einni allsherjarfjárfestingar-
paradís – spilavíti á heimsvísu. 
Menn fóru út í lönd til að segja að 
hér væri allt í himnalagi. Ætlum 
við síðan núna að segja að ekkert 
hafi farið úrskeiðis í Stjórnarráð-
inu og í stjórnmálum almennt? 

Það sem mörgum – og mér líka 
– finnst erfitt og ósanngjarnt er að 
brot þeirra sem upphaflega vörð-
uðu þessa leið og gengu lengst í 
þessum efnum eru fyrnd. Þau eru 
komin út úr myndinni. En þau sem 
leiddu okkur síðasta spölinn fá 
þetta allt í fangið ein. Það er engu 
að síður svo að þáverandi ríkis-
stjórn sýndi ekki bara andvara-
leysi heldur var hún enn að fylgja 
stefnu sem var fullkomlega galin 
alveg fram á síðasta dag. Ég minn-
ist þess að vorið 2008 var reynt að 
koma í gegnum þingið lögum sem 
opnuðu fyrir skortsölu fyrir líf-
eyrissjóðina, með öðrum orðum 
að opna á leiðir fyrir lífeyrissjóð-
ina til að taka þátt í frekara braski. 
Þetta var stjórnarfrumvarp, lagt 
fram þegar bankarnir voru við það 
að hrynja. Ég tek þetta bara sem 
dæmi. 

Auðvitað þarf enginn að láta sér 
bregða í brún þótt fólk sé kallað til 
ábyrgðar samkvæmt lögum. Það 
er ekki þar með sagt að fram séu 
settar ásakanir um óheiðarleika, 
í skilningi þess sem við höfum 
séð gerast í bankakerfinu. Ég 
geri mikinn greinarmun þarna á 
milli. Við þurfum að skilja að þetta 
snýst um ráðherraábyrgð og lög 
um hana voru ekki sett að tilefn-
islausu. Hins vegar vil ég fá rann-
sókn á einkavæðingu bankanna 
– og einkavæðingunni almennt – 
vegna þess að þar tel ég að þess-
ir tveir heimar, annars vegar hinn 
pólitíski heimur ráðherraábyrgðar 
og hins vegar hinn sviksami heim-
ur ásetningsbrotanna, skarist.“

Jóhanna Sigurðardóttir er ósam-
mála þér um ágæti starfa þing-
mannanefndarinnar og f lutti 
mikla ræðu um málið á þingi í vik-
unni. Hún talaði meðal annars um 
að mannréttindi hefðu hugsanlega 
verið brotin á þeim fjórmenning-
um sem þarna um ræðir. Þú ert nú 
ráðherra þess málaflokks. Hvað 
fannst þér um þá ræðu?

„Við skulum ekki gleyma því 
að þingmannanefndin er ekki að 
dæma þetta fólk. Hún vísar gjörð-
um þeirra, með hliðsjón af lögum 
um ráðherraábyrgð, til fjölskip-
aðs dómstóls þar sem sitja fimm-
tán einstaklingar sem þekkja allra 
best til réttarkerfisins. Alþingi er 
ekki að kveða upp sinn endanlega 
úrskurð, heldur segja: Það eru 
meiri líkur en minni á að lögum 
hafi ekki verið fylgt og við viljum 
fá úr því skorið fyrir landsdómi. 
Þannig að mannréttindi hafa ekki 
verið brotin á einum eða neinum 
og það stendur ekki til að gera. 

Hins vegar hefði ég talið að 
núverandi forsætisráðherra sem 
sat í ríkisstjórn á þessum tíma, og 
var auk þess í innsta hring, mundi 
tala af varúð, hófsemi og virðingu 
um alla nefndarmenn þingmanna-
nefndarinnar. Ekkert okkar er 
þess umkomið að bera Atla Gísla-

son og þá sem sitja í þingmanna-
nefndinni þungum sökum um að 
brjóta mannréttindi á fólki.

Ég hef tekið eftir því að sumir 
stjórnmálamenn hafa nú í hótun-
um við núverandi ráðherra og ráð-
herra framtíðarinnar um að þeirra 
kunni að bíða landsdómur. Þessar 
hótanir skil ég ekki. Er eitthvað að 
því að hafa lög sem eiga að koma 
í veg fyrir andvaraleysi og mis-
beitingu valds? Svar mitt við því 
er nei.“

Engin pólitísk hrossakaup
Bæði Steingrímur J. Sigfússon og 
Álfheiður Ingadóttir sögðu við ráð-
herraskiptin að það að þú kæmir 
inn í ríkisstjórn væri tilraun til að 
þétta raðirnar og styrkja stjórn-
ina. Af hverju er ríkisstjórninni 
betur borgið með þig innan borðs 
en utan? Munt þú og þínir samherj-
ar í flokknum verða þægari og hafa 
ykkur minna í fammi fyrst þú ert 
kominn í þetta embætti?

 „Nei, alls ekki. Ef verið er að 
gefa í skyn að hrossakaup hafi 
átt sér stað þá fer því víðs fjarri. 
Hins vegar er því ekkert að leyna 
að það var mikil óánægja með það 
sem gerðist haustið 2009 hjá mjög 
mörgum, innan míns flokks og 

víðar. Ég vísa þar í deilurnar um 
Icesave, sem urðu þess valdandi að 
ég fór úr ríkisstjórninni. 

Mér var eftirsjá að því að fara 
úr heilbrigðisráðuneytinu á sínum 
tíma. Þar átti ég mjög gott sam-
starf við fjölda fólks sem allt vann 
að sama marki. Ég starfaði þar 
með mjög öflugu embættismanna-
kerfi og síðan heilbrigðisstéttun-
um sem vinna sitt starf gríðar-
lega vel. Stjórnmálamenn gera oft 
mikið úr eigin verkum og stæra 
sig af þeim. En hin raunverulegu 
afrek eru unnin í hvunndeginum 
af hinum almenna starfsmanni 
sem oft þarf að taka á sig aukið 
erfiði og vanda vegna ákvarðana 
stjórnmálamanna. Í heilbrigðis-
þjónustunni er árangur og sigrar 
ekki síst starfsfólkinu að þakka 
– ekki þeim sem situr á ráðherra-
stóli þá stundina eða hina. Það er 
hins vegar hlutverk ráðherrans 

að reyna að örva menn til verka 
og dáða og kalla það besta fram 
í hverjum og einum. Öflug heil-
brigðisþjónusta verður ekki rekin 
með tilskipunum. Sjúklingar vilja 
það ekki, starfsfólkið vill það ekki 
og þjóðin vill það ekki.“

Loftrýmisgæslan gott dæmi um 
arfleifð kalda stríðsins
Varnarmálastofnun er að líða 
undir lok en einhvern tímann á 
næstu misserum er stefnt að því 
að verkefni hennar eigi að færast 
undir nýja stofnun á vegum inn-
anríkisráðuneytisins þíns. Verður 
það eitthvað annað en ný Varnar-
málastofnun?

„Það hefur aldrei staðið til að 
setja nýja stofnun á laggirnar. 
Þvert á móti er verið að leggja 
niður stofnun. Þeim verkefnum 
sem áfram verður haldið verður 
komið fyrir á viðeigandi stöðum. 
Nefnd á vegum fimm ráðuneyta 
fer nú yfir hvernig sé best að haga 
því og niðurstöður ættu að liggja 
fyrir fljótlega.“

En þú hefur í gegnum tíðina ekki 
verið sérstaklega gefinn fyrir land-
varnir eða samvinnu við NATO.

„Það hefur lengi verið mín skoð-
un að við eigum að hefja okkur 

upp úr hjólförum kalda stríðsins 
og hugsa öryggismál í miklu víð-
ara samhengi. Hernaðarstarfsemi 
hefur ekki reynst heiminum sér-
staklega vel. Landhelgisgæslan 
hefur til að mynda verið mikilvæg-
ari fyrir öryggi Íslendinga heldur 
en nokkurn tímann hernaðarleg 
starfsemi, hvort sem var á Mið-
nesheiði eða innan NATO.“

En þessi loftrýmisgæsla sem 
hefur verið hér og annað slíkt 
varnarsamstarf? Munt þú leitast 
við að draga úr því?

„Loftrýmisgæslan er gott dæmi 
um arfleifð kalda stríðsins og það 
er merkilegt hversu langan tíma 
tekur menn að laga sig að breytt-
um heimi. Ég er einn af þeim sem 
helst vilja að Íslendingar gangi 
úr NATO og hef verið talsmað-
ur þess að við efnum til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um veru okkar 
þar, eins og hefði átt að gera árið 

1949. Sem ráðherra framkvæmi ég 
hins vegar vilja Alþingis og hann 
hefur ekki staðið til úrsagnar úr 
NATO, að minnsta kosti ekki enn 
sem komið er.“

Finnst þér þá einhver þörf á sér-
stakri stofnun utan um þessi varn-
ar- og öryggismál?

„Nei, enda er hún lögð niður og 
við ætlum að hugsa þessa hluti upp 
á nýtt.“

Stór hópur í stórfelldum svikum
Lögreglan er áhugasöm um að fá 
svokallaðar forvirkar rannsóknar-
heimildir. Þú deilir ekki þeim 
mikla áhuga. Hefurðu sest niður 
með forsvarsmönnum lögreglunn-
ar og farið yfir þessi mál? 

„Já, ég hef gert það. Ég er mikill 
efasemdarmaður um þessi mál og 
hef horft til fyrri tíma og samsvar-
andi greiningardeilda í grannríkj-
um okkar. Ég er hins vegar alveg 
sammála forvera mínum í embætti 
og lögreglunni um að það þarf að 
stíga markviss skref til að berj-
ast gegn skipulagðri glæpastarf-
semi, hvort sem við erum að tala 
um verslun með fíkniefni eða man-
sal, en við megum aldrei ganga svo 
langt að það verði á kostnað mann-
réttinda.“

Ertu að segja að það sé svigrúm 
til að rýmka þessar heimildir?

„Nei, ég er ekki að segja það. 
Ótakmarkaðar heimildir lögreglu 
til að safna gögnum um fólk koma 
ekki til greina. Hins vegar verð-
ur lögreglunni að vera gerlegt að 
rannsaka skipulagða glæpastarf-
semi, en aldrei öðruvísi en að 
fengnum úrskurði dómstóla.“

Hvernig finnst þér rannsókn á 
málum tengdum bankahruninu 
hafa gengið?

„Ég hef sagt að ef okkur tekst 
ekki að upplýsa um hvað raunveru-
lega gerðist hvað varðar glæpsam-
leg ásetningsbrot í fjármálakerfinu 
þá verður þjóðin með timburmenn 
í 300 ár. Ég held að það hafi verið 
mikið gæfuspor að fá hingað Evu 
Joly til ráðgjafar, aðhalds og eftir-
fylgni í þessum málum. Það hefur 
líka skipt máli fyrir ásýnd okkar 
erlendis. Hún er tákngervingur trú-

verðugra rannsókna í Frakklandi, 
Bretlandi og víðar. Ríkisstjórnin 
hefur sett umtalsvert fjármagn 
inn í embætti sérstaks saksóknara 
og þar hefur fengist til starfa önd-
vegislið. Nú bíðum við eftir niður-
stöðum úr þessum rannsóknum og 
væntanlegum dómsmálum.“

Hefurðu trú á því að stór hópur 
manna muni enda í fangelsi fyrir 
það sem þeir gerðu?

„Ég ætla ekki að leyfa mér að 
hafa skoðanir á því og bíð niður-
stöðu dóms. En það er augljóst 
að við værum ekki að setja þessa 
miklu fjármuni í rannsókn ef ekki 
væri rökstuddur grunur um að hér 
hafi verið framdir stórfelldir glæp-
ir. Það er verið að rannsaka rök-
studdan grun um að hrunið hafi 
ekki verið mistök heldur hafi verið 
á ferðinni stór hópur sem ástundaði 
sviksamlegt atferli af ásetningi.“

Ranglæti sem stingur í augun
Þínir samflokksmenn hafa ekki 
alltaf verið á eitt sáttir við meðferð 
Íslendinga á flóttafólki og útlend-
ingum sem hingað flytjast. Síðast 
í vikunni bárust fréttir af því að 
við værum að hóta að senda konu 
úr landi sem hefur búið hér árum 
saman af því að hún er skilin við 
manninn, við endursendum enn 
flóttamenn til Grikklands þrátt 
fyrir að flóttamannastofnun Sam-
einuðu þjóðanna sé andvíg því og 
þannig mætti lengi telja. Er þetta 
forsvaranlegt ástand eða munt þú 
gera eitthvað í þessum málum?

„Reyndar hefur ýmislegt verið 
gert á undanförnum mánuðum til 
úrbóta. Þannig lét forveri minn í 
embætti dómsmálaráðherra setja 
á laggirnar nefnd fulltrúa allra 
þeirra stofnana sem koma að þess-
um málum – lögreglunnar, Útlend-
ingastofnunar, Rauða krossins og 
annarra – til að samræma aðgerð-
ir. Þrjú lagafrumvörp voru sam-
þykkt á Alþingi nú í september og 
með þeim hefur réttarstaða hælis-
leitenda og annarra útlendinga sem 
hér búa, og eru ekki frá hinu marg-
rómaða EES-svæði, verið styrkt til 
muna. Ég mun halda áfram á þess-
ari vegferð. 

Varðandi málefni einstaklings-
ins sem átti á hættu að vera vísað 
úr landi vegna þess að hann er með 
breytta hjúskaparstöðu þá hef ég 
kannað það mál og það er til skoð-
unar á öðrum vettvangi – inni í 
félagsmálaráðuneyti og hjá Vinnu-
málastofnun. Dæmi sem þetta þykir 
mér mjög umhugsunarvert en ég 

Hefur ekki lofað að vera þægur
Ögmundur Jónasson stýrir nú dómsmála- og samgönguráðuneytum. Stígur Helgason tók hann tali um álitaefni sem undir hann 
heyra. Forsætisráðherra var í innsta hring og ætti því að fara varlega í að útdeila ákúrum, segir hann um umdeild landsdómsmál.

ENGAR ÓTAKMARKAÐAR HEIMILDIR „Ótakmarkaðar heimildir lögreglu til að safna gögnum um fólk koma ekki til greina. Hins vegar verður lögreglunni að vera gerlegt að rannsaka 
skipulagða glæpastarfsemi, en aldrei öðruvísi en að fengnum úrskurði dómstóla.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það er staðreynd að þær ríkisstjórnir sem sátu að völd-
um brugðust. Þarna voru leiðsögumennirnir út í hrunið. 
Þarna var fólkið sem hvatti til þess að Ísland yrði gert að 
einni allsherjarfjárfestingarparadís – spilavíti á heimsvísu.

FRAMHALD Á SÍÐU 24



Svínahnakki
m/sveskjum og grillkryddi

1.189 áður 1.698 kr/kg

Kjúklingavængir
Hot Wings eða BBQ

586 áður 689 kr/pk.

Pítubuff 6 stk.

699 áður 998 kr/pk.

3 Slátur frosin
Lifur, hjörtu, nýru, 3 hausar, 
12 gervivambir, 3 kg 
brytjaður mör, blóð.

3.598 kr/pk.
áður 3.998 kr/pk.

Gulrófur

98 kr/kg áður 169

Morgunv.kökur

199 kr/pk.

Calypso safi

59 kr/stk.

Kjúklingalundir 700 g

1.098 kr/pk.

Svið frosin

249 kr/pk.áður 298

Saltkjöt ódýrt

398 kr/kg áður 569

Grísasnitsel frosið

1.259 kr/kg áður 1.798

Kornflex 500 g

199 kr/pk.

Núðlusúpur

69 kr/pk. áður 99

Hjónabandssæla

495 kr/stk. áður 619

Pepsi max 0,6 l

98 kr/stk. áður 119

Kindabjúgu

468 kr/pk. áður 669

Kjötbúðingur

594 kr/pk. áður 849

Þorskbitar
frosnir

798kr/kg áður 998

Grísahnakki
Ferskur

899kr/kg áður 1.498

Grísakótelettur
Ferskar

899kr/kg áður 1.498

Astonish bílavörur

verð frá 289 kr/stk.

SLÁTURTÍÐ Í NETTÓ

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

20%
afsláttur

GILDIR 23. - 26. SEPTEMBER SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTANN Á WWW.NETTO.IS!
BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

WWW.NETTO.IS MJÓDD SALAVEGUR HVERAFOLD AKUREYRI HÖFN GRINDAVÍK REYKJANESBÆ 

40%
afsláttur

Á AÐ TAKA SLÁTUR
UM HELGINA?
ALLT Í SLÁTURGERÐINA FÆST Í NETTÓ
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25%
afsláttur
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vil árétta að áðurnefndum lagabreytingum er 
einmitt meðal annars ætlað að styrkja stöðu 
fólks í þessari aðstöðu. Mitt ráðuneyti heit-
ir ekki bara dómsmálaráðuneyti heldur líka 
mannréttindaráðuneyti og það hlutverk tek 
ég alvarlega. Við gagnrýnum gjarnan mann-
réttindabrot úti í heimi, en við þurfum sjálf 
að sýna forystu í þeim efnum. 

Staðreyndin er sú að það gilda ákveðn-
ar reglur um hið Evrópska efnahagssvæði. 
Þar er frjálst flæði vinnuafls. Ef þú ert utan 
þessa svæðis þá þarftu að geta sýnt fram á 
að það sé þörf á þínum starfskröftum sem 
aðrir geta ekki veitt. Við mismun-
um fólki annars vegar innan hins 
Evrópska efnahagssvæði, þar sem 
er einn vinnumarkaður, og hins 
vegar fólki sem kemur utan þess. 
Þarna getur hlotist margvíslegt 
ranglæti sem stingur í augun.“

Þarf það að vera þannig?
„Nei, en við erum skuldbundin 

gagnvart EES-samningnum sem 
reisir þessa múra. Hins vegar 
vil ég gera allt sem í mínu valdi 
stendur til að vinna gegn óréttlæt-
inu sem af samningnum hlýst.“

Mun hemja þessa ófreskju
Þú hefur löngum haft horn í síðu 
fjárhættuspila. Nú heyrir sá 
málaflokkur undir þig. Verður 
því umhverfi bylt?

„Já, alveg tvímælalaust. Eitt 
af fyrstu verkum mínum í dóms-
málaráðuneytinu var að óska 
eftir upplýsingum um þessi mál. 
Mér finnst koma til álita að tak-
marka aðgengi að spilakössum, 
sem eru vel að merkja nákvæm-
lega sömu fyrirbærin og þú finn-
ur í spilavítum í Las Vegas og Mónakó. Síðan 
þarf að huga að því hvaða reglur gilda um 
þessa kassa. Kassinn talar við spilarann. 
Hann segir honum hvað hann geti unnið 
mikið og vekur spennu með táknmyndum 
sem hann sendir frá sér. Víða erlendis eru 
mjög ströng takmörk um hvað spilakassinn 
megi segja við þig sem spilara. Ég hef þegar 

hafið vinnu við þetta. Þriðji þátturinn sem 
hlýtur að koma til skoðunar eru fjárhættu-
spil á netinu. Þar eiga kortafyrirtækin að 
finna til sinnar ábyrgðar tel ég. 

Hitt er svo vandamálið, að það eru tveir 
sem eru háðir spilakössunum; sá sem spilar 
og hinn sem fær afraksturinn. Það er sorg-
legt til þess að hugsa að þjóðþrifastofnanir 
á borð við Háskóla Íslands, Rauða krossinn, 
SÁÁ og Landsbjörg séu háðar fjárframlög-
um úr vösum fólks sem er svo ógæfusamt að 
búa við spilafíkn. Það er eitthvað sem þjóð-
félagið getur ekki látið viðgangast. Ég mun 
tvímælalaust stíga einhver skref í þá átt að 
hemja þessa ófreskju sem spilamennskan 
er.“

Blæs samgöngumiðstöð ekki af
Víkjum að samgöngumálunum. 
Muntu beita þér fyrir því að það 
rísi samgöngumiðstöð í Vatns-
mýrinni?

„Þetta er mikið vandræða- og 
hitamál vegna þess að samfé-
lagið er alveg skipt í þessu og sú 
skipting er ekki eftir flokkspólit-
ískum línum. Ég hef ekki verið 
talsmaður þess að flugvöllurinn 
fari úr Vatnsmýrinni og held að 
menn eigi að fara sér hægt í þeim 
efnum. Það er að mörgu leyti mik-
ilvægt í atvinnulegu tilliti fyrir 
Reykvíkinga að hafa hér þennan 
flugvöll, og það er gríðarlegt hag-
ræði af þessu fyrir landsbyggð-
ina. Ef það er betra fyrir flugvöll 
að vera á Keflavíkurflugvelli eða 
einhvers staðar annars staðar þá 
flytur hann sig þangað – þá flyt-
ur markaðurinn sig.

Það er alltof mikil frekja í 
minni kynslóð og krafan um að fá 
allt á stundinni er hávær. En það 
liggur ekkert á. Þarna er stórt 

landsvæði sem nýtist ágætlega að þessu 
leyti og svo kunna að koma aðrir tímar þar 
sem við þurfum á landsvæði að halda til 
annarra nota og þá bara gerist það. Sú stund 
er ekki runnin upp.

Hvað varðar samgöngumiðstöðina í Vatns-
mýrinni þá hef ég alla fyrirvara á þangað til 
ég er búinn að heyra öll sjónarmið en ég er 

ekki maðurinn sem er að blása hana út af 
kortinu að óathuguðu máli. Það er ljóst að 
samkvæmt ákvörðunum sem liggja fyrir þá 
er flugvöllurinn ekkert alveg að fara. Hann 
verður hér fram á þriðja áratuginn. Þá er 
spurningin hvernig við lögum okkur að því 
á næstu árum. Það er viðfangsefnið en end-
anleg niðurstaða liggur ekki fyrir.“

Í fyrirspurnartíma á þinginu um daginn 
útilokaðirðu ekki að ráðist yrði í einkafram-
kvæmdir í vegagerð með tilheyrandi gjald-
töku af vegfarendum. Er það ekki í ósam-
ræmi við þínar hugsjónir?

„Nei, alls ekki. Umræðan um einkavæð-
ingu í vegakerfinu og samgöngumálum er 
oft á villigötum að því leyti að það er eng-
inn – og ekki ég heldur – að tala um að einka-
fyrirtæki eigi ekki að koma að vegamál-
um. Næstum allar stofnframkvæmdir eru 

á vegum einkaaðila, verkin eru boðin út og 
fyrirtækin framkvæma. Vegagerðin fram-
kvæmir sáralítið sjálf. Deilan hefur snúist 
um það hvort eigi að ganga lengra og fela 
einkaaðilum eignarhald til skamms eða 
langs tíma og umsjón með samgöngumann-
virkjum. Því hef ég verið mjög andvígur 
vegna þess að reynslan af slíku er ekki góð. 
Ríkisendurskoðun hefur meðal annars sýnt 
fram á að þetta er dýrari kostur. 

Það sem við erum að tala um núna er að 
fá fjármagn frá lífeyrissjóðunum inn í fyr-
irtæki sem yrði alfarið í eigu ríkisins og 
að endurgreiðslan yrði að einhverju leyti 
í formi vegatolla. Ég hef verið gagnrýn-
inn á vegatolla en ég legg þá ekki að jöfnu 
við aðgangseyri að sjúkrahúsum. Gjaldtaka 
af veiku fólki er raunverulegt ranglæti. 
Við greiðum fyrir afnot af vegunum í einu 
formi eða öðru, til dæmis með bensíngjaldi. 
Að gera það í veggjöldum, ef þeim er mjög 
í hóf stillt, stríðir ekki gegn mínum prins-
ippum.“

Ágeng trúarbrögð eitur í beinum
Þú ert orðinn ráðherra kirkjunnar, sem 
hefur átt mjög í vök að verjast. Viltu fullan 
aðskilnað kirkjunnar frá ríkinu?

„Í mínum huga hefur þessi aðskilnaður 
reyndar að verulegu leyti átt sér stað. En nú 
um stundir, vegna þeirra hörmulegu mála 
sem upp hafa komið innan kirkjunnar, þá tel 
ég brýnt að hún fái ráðrúm til að ráða fram 
úr þeim málum sjálf og það þarf hún að sjálf-
sögðu að gera. Ég ber virðingu fyrir skoð-
unum fólks og trúarbrögðum en ég vil ekki 
stíga nein skref sem trúvæða okkar sam-
félag meira en orðið er. Þegar talað er um 
mikilvægi þess að tryggja jafnrétti trúar-
bragðanna þá finnst mér ekki eiga að opna 
hér allar gáttir fyrir trúarbrögðum inn í skóla 
og uppeldisstofnanir og svo framvegis. Ég vil 
ekki samfélag þar sem trúarhópar bítast um 
okkur, eins og raunin er í mörgum löndum. 
Ég vil hófsemd og jafnvægi í umræðum um 
trúmál og mér hefur ekki fundist þjóðkirkj-
an standa sig illa í þeim efnum. En þar eru 
misjafnir einstaklingar eins og annars stað-
ar. Ég legg áherslu á virðingu fyrir frelsi ein-
staklingsins til að velja sér trúarbrögð eða 
trúleysi eftir atvikum. Og ágeng, frek trúar-
brögð eru eitur í mínum beinum.“

Ég mun 
tvímæla-
laust stíga 
einhver skref 
í þá átt að 
hemja þessa 
ófreskju sem 
spilamennsk-
an er.

VILL HÓFSEMD „Ég vil ekki samfélag þar sem 
trúarhópar bítast um okkur [...] Ég vil hófsemd og 
jafnvægi í umræðum um trúmál og mér hefur ekki 
fundist þjóðkirkjan standa sig illa í þeim efnum.“
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89.990
FULLT  VERÐ: 119.990

ALICIA svefnsófi. Fæst með gráu og grænu 
áklæði. B:157 D:85 H:90 Dýna:130x200 cm.29.990

FULLT  VERÐ: 49.980

CLAUDIA svefnsófi. Hawaii fjólublátt 
áklæði. B:195 D:95/110 H:88 cm.

GLÆSILEGAR HAUSTVÖRUR Á FRÁBÆRU VERÐI
HAUSTVEISLA!

79.990
FULLT  VERÐ: 119.980

109.990
FULLT  VERÐ: 159.980

PINNACLE La-z-boy stóll. 
B:85 D:90 H:104 cm. Fæst með 
natur, rauðu og brúnu áklæði.

STANLEY La-z-boy stóll.
B:80 D:85 H:105 cm. 
Fæst með svörtu leðri.

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

SPIZY diskamotta.
Bleik, eplagræn, gul, 
lime og túrkis.

ELIPSE bolli m/undirskál. 590 fullt verð 890.
ELIPSE diskur 22,7 cm. 590 fullt verð 890.
ELIPSE diskur 29,8 cm. 950 fullt verð 1.390.
ELIPSE SKÁL 13,3 cm. 340 fullt verð 490.
ELIPSE SKÁL 16,1 cm. 690 fullt verð 990.
ELIPSE SKÁL 19,7 cm. 990 fullt verð 1.490.

139.990
FULLT  VERÐ: 179.990

MELBOURNE svefnsófi. Coffee áklæði. 
B:242 D:91/168 H:85 Dýna:147x200. 
Fæst með vinstri og hægri tungu.

NÚNA

20%
AFSLÁTTUR

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR

NÚNA

40%
AFSLÁTTUR

340
FULLT  VERÐ: 490

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR
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É
g hef alltaf jafngaman af þessu 
og hef hug á að halda áfram að 
skrifa þessar bækur. Ef ég hefði 
ekki áhuga á þessu væri ég hætt-
ur fyrir löngu,“ segir Víðir Sig-
urðsson, íþróttafréttamaður og 

höfundur nærri allra bókanna um íslenska 
knattspyrnu. Fyrsti árgangur þessa merkilega 
og vinsæla bókaflokks kom út árið 1981 og 
vinnur Víðir því þessa dagana að bók númer 
þrjátíu í röðinni.

Tildrögin að ritun bókanna voru þau að Eyj-
ólfur Sigurðsson, sem þá rak bókaútgáfuna 
Bókhlöðuna, bað Sigurð Sverrison, þáverandi 
samstarfsmann Víðis á Dagblaðinu, að taka að 
sér umsjón fyrstu bókarinnar árið 1981. Árið 
eftir fékk Sigurður Víði til að hjálpa sér við 
verkefnið og alla tíð síðan hefur Víðir borið 
ábyrgð á bókaflokknum. 

Víðir hefur alla tíð unnið að bókunum sam-
hliða starfi sínu sem íþróttafréttamaður og 
segir þetta tvennt falla vel hvort að öðru. 
„Ég reyni að vera skipulagður og taka þetta 
saman jafnóðum yfir árið svo efnið sé tiltölu-

lega ferskt. Tilkoma netsins hefur flýtt mikið 
fyrir allri gagnaöflun, og sérstaklega hvað 
varðar allar myndirnar í bókinni. 

Hér áður fyrr þurfti ég jafnvel að þvælast 
út um allan bæ til að sækja myndir eða planta 
mér á skrifstofu Knattspyrnusambandsins 
löngum stundum til að viða að mér efni, en 
þess gerist ekki þörf lengur. Vinnan við sjálf-
ar skriftirnar er þó meira og minna sú sama,“ 
segir Víðir.

Aðspurður segist hann finna fyrir miklu 
þakklæti frá almenningi vegna bókanna. „Ég 
get ekki neitað því að það felst mikil hvatning 
í því. Ég finn fyrir því að margir bíða spenntir 
eftir bókunum og safna þeim, og slíkt hvetur 
mig auðvitað til að halda áfram.“

Víðir segist oft leita upplýsinga í göml-
um bókum eftir sjálfan sig. „Einnig getur 
verið mjög skemmtilegt að skoða ljósmynd-
ir af meistaraliðum í hinum ýmsu aldurshóp-
um, því í gömlu bókunum finnur maður ansi 
marga sem síðar hafa orðið þekktir einstakl-
ingar, bæði í knattspyrnunni og líka á allt 
öðrum sviðum,“ segir Víðir.

Vinnur að þrítugustu bókinni

ÞRJÁTÍU ÁRA SAGA Víðir Sigurðsson segist finna fyrir miklu þakklæti almennings vegna bókaflokksins 
Íslensk knattspyrna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Einar Tönsberg tónlistarmaður, Sigurður Kári Kristjánsson alþingismaður, Pétur Marteinsson, fyrrverandi 
atvinnumaður í knattspyrnu, Egill Sæbjörnsson listamaður og Rúnar Freyr Gíslason leikari. Íslandsmeistarar 
með 5. flokki Fram árið 1985.

Hannes Smárason útrásarvíkingur. Íslands- og 
bikarmeistari með 2. flokki Fram árið 1985.

Þorvaldur Davíð Kristjánsson leik-
ari. Íslandsmeistari með 6. flokki 
Þróttar árið 1993.

Höskuldur Ólafsson, eða Hössi í 
Quarashi, Íslandsmeistari með 6. 
flokki KR 1987,

Dagur B. Eggertsson stjórnmálamaður. Íslandsmeistari með 4. flokki 
Fylkis árið 1986.

Þóra Arnórsdóttir fréttamaður. Íslandsmeistari með 3. flokki Breiðabliks árið 1987.

Jóhannes Felixsson, eða Jói Fel bakari, 
fyrirliði Íslandsmeistara 3. flokks Fram árið 
1983.

Þorsteinn J. Vilhjálmsson sjónvarpsmaður. Íslands- og 
bikarmeistari með 2. flokki Fram árið 1983.

Guðmundur Stephensen, margfaldur Íslandsmeistari í borðtennis, og Jón Arnór 
Stefánsson, atvinnumaður í körfuknattleik. Íslandsmeistarar 6. flokks með Fram 
árið 1992.

ÞESSUM BREGÐUR FYRIR Í BÓKUNUM UM ÍSLENSKA KNATTSPYRNU

Í haust kemur út þrítugasti árgangurinn í bókaflokknum vin-
sæla Íslensk knattspyrna. Kjartan Guðmundsson ræddi við Víði 
Sigurðsson, íþróttafréttamann og höfund bókanna, um vinnu-
ferlið og viðtökurnar og skoðaði skemmtilegar myndir.

Bjarni Benediktsson stjórnmálamaður. Íslandsmeistari 
með 3. flokki Stjörnunnar árið 1986.
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S
aga Atlantshafsbanda-
lagsins (NATO) hefur í 
gegnum tíðina einkennst 
af tilvistarkreppum. Frá 
stofnun þess árið 1949 
voru uppi efasemdir um 

þetta nýja hernaðarbandalag, þótt 
þær hafi fljótlega þagnað þegar 
kalda stríðið kólnaði fyrir alvöru. 

Vandi bandalagsins á undanförn-
um árum hefur einkum falist í því að 
halda jafnvægi á milli þess að vera 
hefðbundið varnarbandalag og því 
að verja aðildarþjóð-
irnar gagnvart nútíma-
legri hættum en skrið-
drekum með blaktandi 
rauðan fána Sovétríkj-
anna. 

Hefðbundið hlutverk 
NATO er að verja land-
svæði bandalagsríkja 
gegn innrás annarra 
ríkja. Nútímalegri skil-
greining á varnarhlut-
verkinu hefur falið í sér 
aðgerðir til að koma í 
veg fyrir að hægt verði 
að gera slíka árás, til 
dæmis með hernaði í 
Afganistan og eftir-
liti með skipaferðum 
á Miðjarðarhafi. Það 
hefur ekki síst þótt mik-
ilvægt á tímum þar sem 
innrás erlendra ríkja 
inn á landsvæði banda-
lagsríkis þykir nær úti-
lokuð.

Vandamálin sem 
NATO stendur frammi 
fyrir í dag krefjast 
nýrra lausna. Markmið-
ið er ekki lengur bara að 
geta stöðvað skriðdreka 
eða sprengjuflugvélar 
frá því að gera árásir á 
landsvæði aðildarríkj-
anna. Nú beitir NATO 
sér til dæmis fyrir því 
að stöðva tölvuárásir og 
koma í veg fyrir hryðju-
verk. Slíkar árásir stafa 
yfirleitt frá óvinum sem 
erfitt er að festa hend-
ur á, ekki óvinaríkjum 
gráum fyrir járnum.

Leiðtogar aðildar-
ríkja bandalagsins 
munu reyna að samræma þessi 
nýju verkefni hefðbundnu hlutverki 
NATO á leiðtogafundi bandalags-
ins sem fara mun fram í Lissabon í 
Portúgal seinnipartinn í nóvember. 
Þar er ætlunin að leggja fram og 
samþykkja nýja grundvallarstefnu 
(e. strategic concept) bandalagsins. 

Ný grundvallarstefna var síðast 
samþykkt árið 1999, og var áhersl-
an þar á leiðir til að koma í veg fyrir 
átök og viðbrögð við átökum utan 

landsvæðis aðildarríkja NATO, sér-
staklega á Balkanskaganum. Sú 
stefna þykir nokkuð úr sér geng-
in, og hefur Anders Fogh Rasmus-
sen, framkvæmdastjóri NATO, lagt 
mikla áherslu á að uppfæra stefn-
una.

Í grundvallarstefnu NATO verður 
annars vegar lýst ástandinu í örygg-
ismálum í heiminum, og hins vegar 
hvað bandalagið geti gert til að verja 
aðildarþjóðirnar.

Raunveruleg hætta af 
tölvuárásum
„Heimurinn mun áfram 
verða afar óstöðugur, og 
líkurnar á einhvers konar 
ófriði eru að aukast frek-
ar en minnka,“ sagði dr. 
Klaus Nauman, fyrrver-
andi formaður hermála-
nefndar NATO, sem hélt 
erindi um framtíð banda-
lagsins á opnum fundi hér 
á landi nýverið.

Nauman sagði að til 
lengri tíma litið megi 
búast við átökum í heimin-
um af þrennum orsökum. 
Í fyrsta lagi þegar ríki 
ásælist landsvæði, þótt 
það muni einkum gerast 
utan áhrifasvæðis NATO. 
Það getur þó haft áhrif 
á aðildarríkin, einkum 
vegna mögulegs straums 
fólks sem flýr slík átök.

Skortur á auðlindum 
gæti einnig orsakað átök 
í framtíðinni. Ekki bara 
skortur á olíu, heldur líka 
vatni og mikilvægum 
málmum. Þriðji þátturinn 
sem getur leitt til stríða 
er svo hlýnun jarðar, sem 
getur leitt til matar- og 
vatnsskorts, sem aftur 
leiði af sér gríðarlega 
fólksflutninga.

NATO þarf einnig að 
velta fyrir sér öðrum 
ógnum sem ekki eru jafn 
augljósar en geta einn-
ig haft alvarleg áhrif á 
bandalagsríkin, sagði 
Nauman. Dæmi um það 
séu hryðjuverk, alþjóðleg 
glæpastarfsemi, tölvu-

árásir og fleira.
„Möguleikunum á átökum fjölgar 

hraðar en þjóðir heims eiga mögu-
leika á að bregðast við,“ sagði Naum-
an. Hann sagði nýjar hættur kalla 
á breyttar aðferðir. Ekki sé lengur 
hægt að reikna með því að stöðva 
átök með hervaldi einu. Þá geti í raun 
ekkert ríki reiknað með að stilla til 
friðar án stuðnings öflugra alþjóð-
legra samtaka eins og NATO. Hann 
tók þó fram að bandalagið geti ekki 

þróast út í að verða einhvers konar 
alheims-lögregla.

Starfshópur undir stjórn Madel-
eine Albright, fyrrverandi utanrík-
isráðherra Bandaríkjanna, skilaði 
tillögum að nýrri grundvallarstefnu 
í maí. Við það tilefni sagði Albright 
bandalagið hafa það hlutverk að 
tryggja öryggi íbúa aðildarland-
anna. Það verði aðeins gert með sam-
vinnu við lönd og samtök utan aðild-
arríkjanna, til dæmis með náinni 
samvinnu við Rússland. Það endur-
speglar raunar mikla áherslu innan 
NATO á betra samstarf við Rússland 
nú þegar ófriðaröldur vegna stríðs-
átaka Rússlands við Georgíu í ágúst 
2008 er farið að lægja.

Nokkur af þeim atriðum sem sér-
fræðingar telja líklegt að fjallað 
verði um í nýrri grundvallarstefnu 
eru útbreiðsla kjarnorkuvopna, loft-
skeytavarnir, hryðjuverk, tölvuárás-
ir, sjórán og orkuöryggi. Þá er líklegt 
að fjallað verði um aukið mikilvægi 
Norðurslóða nú þegar siglingaleið-
ir um Norður-Íshafið gætu farið að 
opnast, sem og möguleikar á vinnslu 
auðlinda.

En NATO verður einnig að horfa 
inn á við, segir Alyson Bailes, 
aðjúnkt við stjórnmálafræðideild 
Háskóla Íslands, og sérfræðingur í 
öryggismálum. Hún segir flest ríki 
geta verið sammála um mikilvægi 
öryggis í sem víðustu samhengi. Til 
dæmis hafa íslensk stjórnvöld lagt 
áherslu á efnahagslegt öryggi, og 
aðrir hafa áhyggjur af orkuöryggi. 
Enn aðrir nefni smitsjúkdóma á borð 
við svínaflensuna. 

Spurningin sem aðildarríki NATO 
verða að spyrja er hvort banda-

lagið sé rétti vettvangurinn til að 
bregðast við öllum þessum atrið-
um, segir Bailes. NATO sé, þrátt 
fyrir allt, hernaðarbandalag sem 
sé sennilega ekki vel til þess fallið 
að skipta sér af efnahagsmálum eða 
hefta útbreiðslu sjúkdóma. Til þess 
séu önnur alþjóðasamtök með fjöl-
breyttari tæki í verkfæratöskunni 
en NATO betur fallin.

„Eflaust verður að minnast á þessi 
atriði í nýju grundvallarstefnunni, 
en þegar upp er staðið verður að 
spyrja; hvað getur NATO gert í þess-
um málum? Og svarið er; afskaplega 
lítið,“ segir Bailes.

Búast má við að erfiðast verði að 
ná einhvers konar jafnvægi milli 
áherslu á hefðbundnar varnir Evr-
ópu og nútímalegri aðferðir á leið-
togafundinum í Lissabon, segir hátt-
settur erlendur sérfræðingur sem 
starfar innan NATO. Hann óskaði 
nafnleyndar þar sem hann hefur 
ekki heimild til að tjá sig opinber-
lega.

Margir leiðtogar aðildarríkja 
NATO munu vilja líta inn á við, segir 
sérfræðingurinn. Mörg aðildarríkj-
anna glíma við alvarlega fjármála-
kreppu. Fyrir ríki sem eyða gríðar-
legum fjárhæðum til hernaðarmála 
árlega er freistandi að skera niður 
þau útgjöld þegar engin utanað-
komandi ógn virðist steðja að, segir 
heimildarmaður Fréttablaðsins. Það 
gengur þvert gegn stefnu NATO, og 
því er líklegt að bandalagið reyni að 
draga eins og hægt er úr þeim nið-
urskurði.

Klaus Nauman komst að svipaðri 
niðurstöðu í erindi sínu hér á landi á 
dögunum. Hann sagði sérlega mik-

ilvægt fyrir NATO að ná árangri í 
Afganistan. Hrökklist herlið NATO 
frá landinu með skottið milli lapp-
anna verði það eflaust vatn á myllu 
þeirra þjóðarleiðtoga sem vilji að 
NATO einbeiti sér að hefðbundnu 
varnarhlutverki sínu í Evrópu.

Hernaður ekki síðasta úrræðið
Nauman segir mikilvægt fyrir 
NATO að útiloka ekki að fara með 
vopnum gegn ríki stafi aðildar-
ríkjum bandalagsins bein hætta af 
því ríki. Sú hætta geti falist bæði í 
aðgerðum stjórnvalda í ríkinu, en 
einnig í aðgerðarleysi þeirra, til 
dæmis gagnvart hryðjuverkasam-
tökum sem noti ríkið sem stökkpall 
fyrir árásir á aðildarríki NATO.

„Nýja grunvallarstefnan gæti 
innihaldið, og ætti að innihalda, 
stefnu varðandi hernaðaraðgerðir 
af fyrra bragði sem miða að því að 
koma í veg fyrir árás á bandalags-
ríkin,“ sagði Nauman. Hann sagði 
það úrræði alls ekki eiga að vera 
fyrsta val bandalagsins, en trúlega 
ekki heldur það síðasta.

Hann segir NATO verða að búa 
sig undir að mæta hættum á átaka-
svæðum utan bandalagsins, hvar svo 
sem þær kunni að finnast. Markmið-
ið með því hljóti að vera að halda 
hættunum, og þar með átökunum, 
utan landsvæða aðildarríkjanna.

Alyson Bailes segir að það væri 
skynsamlegt af aðildarríkjum NATO 
að leggja aukna áherslu á að við-
halda stöðugleika í Evrópu og næsta 
nágrenni hennar. Það kalli á að enn 
meiri áhersla verði lögð á að bæta 
samband NATO við Rússland. 

Það er raunar sérstakt áhugamál 
margra bandalagsþjóða, landa á borð 
við Pólland og önnur fyrrum austan-
tjaldsríki, en einnig landa á borð við 
Noreg. „Öllum þessum ríkjum finnst 
sem köldu andi frá Rússlandi um 
þessar mundir,“ segir Bailes.

Leiðtoga aðildarríkja NATO bíður 
erfitt verkefni við að sætta mismun-
andi sjónarmið um hlutverk banda-
lagsins í Lissabon í haust. Verkefn-
ið er í raun að koma í veg fyrir að 
þetta aldna varnarbandalag verði 
úrelt á. Hvort það tekst mun tíminn 
einn leiða í ljós.

Leiðtogar aðildarríkja NATO munu ræða nýja grundvallarstefnu (e. strategic 
concept) bandalagsins á leiðtogafundi í Lissabon í Portúgal í nóvember. 
Búast má við að eftirfarandi komi fram í stefnunni:
■ Lýsing á þeim hættum sem taldar eru steðja að aðildarríkjunum.
■ Upptalning á verkefnum NATO þar sem reynt er að halda jafnvægi milli 

hefðbundinna landvarna og viðbragða við nútímalegri ógnum.
■ Áherslur í samvinnu við lönd sem ekki eru í bandalaginu, svo sem Rúss-

land og lönd í Mið-Austurlöndum.
■ Pólitísk afstaða til mögulegrar stækkunar bandalagsins.

■ GRUNDVALLARSTEFNA

Áherslur Íslands við undirbúning nýrrar grundvallar-
stefnu hafa verið á það grundvallarhlutverk NATO að 
tryggja öryggi aðildarríkjanna, og á málefni norður-
slóða, segir Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra. 
Hann segir jafnframt að Ísland hafi tekið undir með 
þeim sem vilji víkka út varnarhlutverkið, til dæmis 
þannig að það nái til efnahagslegs öryggis aðildar-
ríkjanna.

„Af því tilefni hef ég bent á að við erum eina þjóð-
in í NATO sem hefur orðið fyrir því að önnur ríki sem 

eru aðilar að NATO hafa haft uppi háttsemi sem ekki 
stuðlar að efnahagslegu öryggi okkar,“ segir Össur. Þar 
vísar hann til kröfugerðar Bretlands og Hollands vegna 
Icesave-málsins.

Spurður um áherslur innan NATO á hernaðar-
aðgerðir að fyrra bragði sem eigi að tryggja öryggi 
bandalagsríkjanna segist Össur síður en svo ginkeypt-
ur fyrir því að Ísland taki þátt í aðgerðum af þeim 
toga. Vart verði séð að tilefni sé til að vera með slíkar 
aðgerðir á dagskrá.

■ ÍSLAND VILL ÁHERSLU Á EFNAHAGSLEGT ÖRYGGI

Saga Atlantshafsbandalagsins virðist helst einkennast af því að banda-
lagið lendir í hverri tilvistarkreppunni á fætur annarri. Brjánn Jónas-
son kynnti sér hvernig vandamálin sem þetta 60 ára varnarbandalag 
þarf að glíma við hafa breyst, og hvernig áherslum banda-
lagsins verður mögulega breytt svo það geti tekist á við 
nútíma vandamál á leiðtogafundi þess í Portúgal.

NATO í tilvistarkreppu – aftur

HERNAÐUR Það er liðin tíð að hægt sé að ljúka átökum með hern-
aði einum og sér. Nú þarf herstjórn Atlantshafsbandalagsins að 
taka þátt í uppbyggingarverkefnum jafnt sem hernaði í Afganistan 
eigi markmið bandalagsins með hernaðinum að nást. 
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bandalags-
ríkin. 
Dr. Klaus Nauman  
fyrrverandi for-
maður hermála-
nefndar NATO
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Shakespeare 
þýddur upp á nýtt  
Tvö leikrit eftir Willi-
am Shakespeare 
fara á fjalirnar 
í vetur í nýjum 
þýðingum þeirra 
Þórarins Eldjárns 
og Sölva Björns 
Sigurðssonar. 
SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 10

E
r þetta Canon,“ spyr Erró og 
þrífur myndavél Valgarðs 
ljósmyndara. „Allir með 
Canon sem  ég hitti, enginn 
með Nicon. Á ég að fá mér 

Canon?“ Erró vantar góða myndavél. 
„Bara til að taka myndir af myndun-

um þegar ég klára þær, það er allt 
og sumt.“ Valli segir að það sé ekki 
endilega myndavélin sem taki góðar 
myndir, heldur ljósmyndarinn.

Erró tók ekki myndir af klippiverk-
unum sem hann gerði í Myndlista- og 
handíðaskólanum seint á sjötta ára-

tugnum og er búinn að gleyma hvern-
ig þau líta út. Þau eru meðal verka 
á sýningu í Listasafni Reykjavíkur, 
þar sem sjá má ýmis klippiverk sem 
Erró hefur gert undanfarna fimm 
áratugi. Það er enn tæpur sólarhring-
ur í opnun þegar við hittum Erró í 

Hafnarhúsinu. Erró er nýlentur og 
hefur ekki enn haft tækifæri til að 
skoða sýninguna. Hún er á hæðinni 
fyrir ofan.  

Valli fer upp með honum.

KLIPPT OG SKORIÐ
Erró ræðir sýningu 
á klippiverkum 
sínum í Hafnar-
húsinu og áhuga 
sinn á götulist. 

Feneyjatvíæringurinn
Anna María Bogadóttir var á 

arkitektúrsýningunni í Fen-
eyjum, sem stendur nú yfir .
SÍÐA 6

menning
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L
eikrit Williams Shake-
speare eru öll til í 
íslenskri þýðingu Helga 
Hálfdanarsonar og má 
færa rök fyrir að fáir 

hafi lagt jafnmikið til leikhúsbók-
mennta á Íslandi og hann. Áður 
hafði Steingrímur Thorarensen 
þýtt nokkur verka Shakespeares, 
þar á meðal Lé konung, sem nú er 
kominn út á bók í nýrri þýðingu 
Þórarins Eldjárns og verður sett 
upp í Þjóðleikhúsinu í vetur. En til 
hvers að þýða Shakespeare aftur, 
fyrst hann er þegar til á íslensku? 

„Það var ekki mín hugmynd 
heldur Þjóðleikhússins,“ svarar 
Þórarinn. „En það er nú reynsl-
an, sérstaklega með leikhúsverk, 
að þýðingar úreldast mjög hratt. 
Daglegt mál breytist með árun-
um og það getur verið viðkvæmt 
á sviði. Þess vegna held ég að það 
eigi ekki að líta á nýja þýðingu sem 
ljóð á fyrri þýðanda, heldur fyrst 
og fremst sem meðmæli með höf-
undarverkinu.“ 

Þórarinn kveðst hafa nýtt sér 
fyrri þýðingar sem bakgrunn til 
að leita svara í þegar hann rak í 
vörðurnar. „Að öðru leyti reyndi 
ég frekar að halda mig frá þeim 
og einbeitti mér fyrst og fremst 
að sjálfu viðfangsefninu, sem er 
að snúa þessu verki yfir á þjált og 
eðlilegt íslenskt nútímamál.“ 

Í þeim tilgangi byrjaði Þórar-
inn á, með aðstoða skýringarrita, 
að reyna að átta sig á því hvað 
enski textinn þýðir nákvæmlega. 
„Það getur verið vandasamt því í 
öllum verkum Shakesperes, þar á 
meðal Lé konungi, eru kaflar þar 

sem mönnum ber einfaldlega ekki 
saman um hvað Shakespeare er að 
segja. En á endanum verður auð-
vitað að velja eina merkingu til 
að hafa í hinum endanlega texta; 
það er ekki hægt að stilla upp tíu 
möguleikum til að láta lesendur 
eða leikhúsgesti velja.“  

Þórarinn þekkti vitaskuld til 
verka Shakepspeares en kveðst 
þó enginn sérfræðingur í honum 
og hefur aldrei séð Lé konung í 
íslenskri uppfærslu fyrr.

„Það verður spennandi eftir að 
hafa legið svona lengi yfir text-
anum að fá hann upp í munninn á 
góðum leikurum. Ég hlakka mikið 
til þess en hef líka hugfast að þetta 
er ekki síðasta þýðingin á Lé kon-
ungi. Þannig verður það að vera.“

S
ölvi Björn Sigurðsson þýðir 
Ofviðrið sem sýnt verður í 
Borgarleikhúsinu í vetur. 
Hann tekur undir með 
Þórarni að nýjar þýðingar 

séu ekki spurning um vantraust á 
fyrri þýðingar, heldur um nálgun 
og aðferð. 

„Leikhúsið vildi fá þýðingu sem 
gæti gengið sæmilega umhugsun-
arlaust í eyru nútímaleikhúsgesta, 
texta sem væri kraftur í án þess 
að tungumálið færi í alltof miklar 
flækjur. Ég reyndi því að nálgast 
frumtextann með svolítið opnum 
og óbundnum huga og hugsa ekki 
of mikið um fyrri þýðingar. Heild-
arþýðing Helga á leikritum Shake-
speares er þrekvirki og við erum 
mjög heppin að hann skyldi skilja 
eftir sig þetta ritsafn. En ef ég 
hefði lagt upp með þennan sam-
anburð og fallist á að vinna í ein-
hvers konar skugga fyrri þýðinga 
þá hefði það ekki gefið mjög góða 
raun. Shakespeare-þýðingar Helga 
eru hin augljósa brú til frumtext-
ans en ég vildi þó ekki valda mér 
of miklum truflunum með því að 
mæna á þær á meðan ég vann.“ 

Sölvi rifjar upp að breskur kunn-

ingi sinn hafi eitt sinn nefnt við 
hann að aðrar þjóðir væru heppnar 
að geta þýtt Shakespeare og „upp-
fært“ hann í nýjum þýðingum. „Ég 
tek ekki fyrirvaralaust undir þetta 
en hins vegar er rétt að í hvert sinn 
sem bókmenntaverk er þýtt slæðist 
inn einhver tónn úr samtíma þýð-
andans og því verklagi sem gild-
ir hverju sinni. Þetta getur nýst til 
að færa textann nær fólki í tíma. 
Þegar öllu er á botninn hvolft er 
hver þýðing aðeins ein túlkun á 
frumtextanum.“

menning kemur út á fimm vikna fresti með laugardagsblaði Fréttablaðsins.  Ritstjórn: Bergsteinn Sigurðsson  
Hönnun: Kristín Agnarsdóttir  Forsíðumynd: Valgarður Gíslason  Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

Síðdegi er níunda ljóðabók Vilborg-
ar Dagbjartsdóttur, sem fyrir löngu 
hefur skipað sér sess sem eitt af 
okkar fremstu ljóðskáldum. Bókin 
skiptist í þrjá kafla ; Fjallkonan, Í 
haustvindinum og Árstíðirnar í hús-
inu – hækur.  
Fjallkonan er þjóðhátíðarljóð Vil-
borgar frá árinu 2005 sem flutt var 
sem ávarp fjallkonunnar. Magnað 
ljóð í mörgum köflum sem rekur 
ímyndaða sögu konu frá landnáms-
öld sem fannst á Vestdalsheiði. 
Yrkisefnin í Í haustvindinum eru 
sorgin, fegurð hversdagsins og nátt-
úrunnar, minningar og stemningar. 
Hið sama má segja um Árstíðirnar 
í húsinu, vel smíðaðar hækur sem 
spegla rás tímans og hverfulleika 
lífsins.

Að vanda yrkir Vilborg best um 
óvænta fegurð hins smáa í daglegu 
lífi, en hér kveður líka við nýjan tón, 
sorgin og söknuðurinn skipa stóran 
sess enda bókin tileinkuð minningu 
Þorgeirs Þorgeirsonar, eiginmanns 
hennar. Hvergi örlar þó á tilfinn-
ingasemi eða uppskrúfuðum lýsing-
um. Allt er einfalt, meitlað og hittir 
mann í hjartastað. Ljóðið Andvarp 
er gott dæmi um þá einstöku list Vil-

borgar að koma til skila hyldjúpum 
tilfinningum í örfáum orðum:

Andvarp
Einhvern tíma
Einhvers staðar
Hvergi
Aldrei 
Aftur

Það sem þó einkennir ljóð Vilborg-
ar fyrst og fremst og gerir hana ein-
staka meðal íslenskra skálda er hið 
kvenlega sjónarhorn á öll viðfangs-
efni lífsins, án þess þó að nokkurn 
tíma örli á kvenrembu, píslarvætti 
eða vanmáttarkennd. Í hækukafl-
anum Árstíðirnar í húsinu notar 
Vilborg hækuformið til að koma til 
skila mismunandi hughrifum hverr-
ar árstíðar og gerir það meistaralega 

vel. Þetta form leikur í höndunum á 
henni í sínum erfiða einfaldleika og 
enn og aftur er það hin kvenlega sýn 
sem er ráðandi :

Þorratunglið fullt
eins og laufabrauðskaka
á skreyttum borðdúk.

Í prósaljóðinu Skyggni sér hún í sýn 
borð með pönnukökudiski, drifhvít 
sængurver grannkonunnar minna 
hana á óskrifaðar síður sem kalla 
á ljóð, hún hlustar á skraf kvenna 
um mennina í lífi þeirra og hugsar 
til Guðrúnar Ósvífursdóttur, saum-
ar rósir í ljósadúk og svo framveg-
is. Öll þessi hversdagslegu viðvik 
verða henni tilefni til skáldlegra 
þenkinga á fullkomlega eðlilegan 
hátt. Kannski þess vegna sem það 
hefur viljað brenna við að hún falli 
óverðskuldað í skuggann af karlkyns 
skáldum af sinni kynslóð, sem yrkja 
um „merkilegri“ viðfangsefni. Enda 
segir hún sjálf í ljóðinu Furða :

Sumir karlar eru svo frábitnir öllu 
kvenlegu
að þeir sjá ekki einu sinni móður 
sína
fyrir fjallskugga föðurins.

 Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Meitlaður skáldskapur um 
það sem máli skiptir. Vilborg sannar hér 
enn að hún er meðal merkustu skálda.

„Drifhvít sængurver grannkonu minnar“
BÓKMENNTIR 
Vilborg Dagbjartsdóttir 

Síðdegi

JPV útgáfa 2010
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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

Gerlos í Austurríki
12. - 19. febrúar 2011 

SVIGSKÍÐAFERÐSVIGSKÍÐAFERÐ

Hinn sjarmerandi bær Gerlos er þekktur skíðabær í austurrísku Ölpunum, sem býður skíðafólki 
á öllum aldri upp á frábærar aðstæður og líflega fjallastemningu. Gerlos liggur í 1.300 m hæð 
og er einn hluti af fjórum skíðasvæðum í Zillertal Arena. Skíðasvæðið í Zillertal Arena liggur í allt 
að 2.500 m hæð yfir sjávarmáli og er því talið einstaklega snjóöruggt svæði. Snjóhvítar 
skíðabrekkurnar eru um 166 km í öllum erfiðleikastigum og eiga eflaust eftir að koma vönu 
skíðafólki skemmtilega á óvart. Flogið er með Icelandair til München og haldið sem leið liggur til 
Gerlos, en rútan fer að sjálfsögðu beint á hótelið okkar. Gist er á góðu 3* fjölskyldureknu hóteli í 
austurrískum stíl. Morgunverðarhlaðborð og fjögurra rétta kvöldverður með salathlaðborði er 
innifalinn og eins býður hótelið upp á nýlega heilsulind. Rétt hjá hótelinu stoppar skíðarútan, en 
með henni er farin stutt ferð á öll helstu skíðasvæðin. Fararstjórar eru með hópnum alla 
ferðina, gista á sama hóteli og sjá um að skipuleggja skíðaferðir fyrir þá sem það vilja.

Fararstjórar: Sævar Skaptason og Guðmundur K. Einarsson
Verð: 168.800 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

OFVIÐRIÐ

LÉR KONUNGUR 

SHAKESPEARE Í endurnýjun lífdaga

Þórarinn Eldjárn 

Sölvi Björn Sigurðsson

Ekki síðasta þýðingin Ný túlkun nýrra tíma

Það heyrir einatt til tíðinda þegar klassísk verk koma út í íslenskri þýðingu. Í vetur fara tvö leikrit eftir Shakespeares á fjalirnar í nýjum 
þýðingum. Í Þjóðleikhúsinu ljær Þórarinn Eldjárn Lé konungi nýtt orðfæri en Sölvi Björn Sigurðsson snarar Ofviðrinu yfi r á íslensku fyrir 
Borgarleikhúsið. Þeir segja að nýja þýðingu eigi ekki að líta á sem vantraust á fyrri þýðendum heldur meðmæli með höfundarverkinu. 

BÓKMENNTIR/LEIKHÚS  BERGSTEINN SIGURÐSSON 

HELGI HÁLFDANARSON
Lér: Þá það; þinn sannleik hljóttu í 
heimanmund. 
Því við hinn helga sólar-ljóma sver 
ég, 
við Hekötu, við nætur djúpsins dul,
við máttug umsvif allra himintungla
sem skapað hafa oss líf og ævilok,
að nú skal upprætt öll mín föður-
kennd,
afrækt að fullu blóðsins skyldu-
bönd; 
framandi skaltu mínu hjarta og mér
um eilífð héðan af. Hinn grimmi 
Skíði, 
Já hann sem rífur í sig eigin börn
til saðnings græðgi sinni, skal fá yl
og hæli mér við hjarta, jafnt og þú, 
sem fyrr varst dóttir mín.

ÞÓRARINN ELDJÁRN
Lér: Þann sannleika skaltu hafa í 
heimanmund!
Við helgan ljóma sólar sver ég það,
við Hekötu og dulmögn dimmrar 
nætur
við meginstrauma hárra himintungla
sem okkur skapa líf og lokastund,
að ég vísa öllum föðurskyldum frá, 
ég hafna því að við tengjumst bönd-
um blóðs,
og framandi tel ég þig hjarta mínu 
og mér 
að eilífu. Já versta villimanni,
sem étur af græðgi jafnvel eigin 
börn
skal veitast sama vernd og skjól og 
þér,
fyrrverandi dóttir. 

HELGI HÁLFDANARSON
Prósperó: Skilmálar hans – er hægt að 
kenna þá við bróðurvild?
Míranda: Það væri synd að hugsa 
nema‘ allt það bezta um ömmu; – 
góðar mæður
hafa‘ alið vonda sonu.

SÖLVI BJÖRN SIGURÐSSON
Prosperó: Hugleiddu aðra eins afar-
kosti og seg mér:  
er þessi maður bróðir?
Míranda: Ég ætti ekki eftir
að láta falla styggðaryrði um ömmu;
en góðar vambir fæða stundum fífl.



 Góð tækifærisgjöf!

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207 - Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Nú fer hver að 
verða síðastur

4ra rétta tilboðinu lýkur 20. október!

4ra rétta veisla á aðeins (sjá nánar á perlan.is)7.290 kr.
Villibráðarhlaðborðið
21. október - 17. nóvember

Jólahlaðborðið
18. nóvember - 30. desember

Þar má meðal annars finna:
Villigölt, dúfur, dádýr, antilópu, súlu, svartfugl, gæsa carpaccio,  
reyktan lunda, skelfisk, heiðargæsa-lifrarfrauð, silung, lax, sushi , 
hvalur, villigæsabringu, heilsteiktan hreindýravöðva, gæsalæri, 
svartfuglsbringu, gufusoðinn krækling og fleira.
   Fyrir mat er gestum boðið að bragða á sérvöldum eðalvínum.

Verð: 8.490 kr. — Tilboð mánudaga til miðvikudags: 7.490 kr.

Hið óviðjafnanlega jólahlaðborð Perlunnar nálgast 
óðfluga. Það borgar sig að panta borðið þitt strax – 
enda eitt vinsælasta jólahlaðborð á landinu!

Hefst 21. okt.

Hefst 18. nóv.
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Þ
að er í nógu að snúast 
hjá Ólafi Kjartani Sig-
urðarsyni, æft er sex 
daga vikunnar fyrir 
frumsýningu á Rigol-

etto um þessar mundir. Í sjón-
máli eru svo æfingar í heimabæ 
Ólafs og fjölskyldu, Saarbrücken 
í Þýskalandi, á óperunni Fídelíó 
eftir Beethoven. Svo mun hann 
syngja Rigoletto í Volksoper í Vín-
arborg og í kjölfarið hefja æfing-
ar á Rínargullinu eftir Wagner í 
Darm stadt. Þéttbókaður vetur 
er fram undan og verkefnin eru 
spennandi og krefjandi.

„Það er ótrúlegt tækifæri fyrir 
mig að syngja Rigoletto í Vínar-
borg, ég er enn að melta það að 
mér hafi verið boðið það. Ekki 
síðra er hlutverkið í Darmstadt, 
en þar mun ég taka þátt í öllum 
uppfærslum á Niflungahringnum 
eftir Wagner, sem settur verður 
upp á tímabilinu 2011 til 2012.“

 Ólafur segir gefandi að vera 
kominn á þann stað í ferlinum þar 
sem hlutverk í óperum eftir Verdi 
og Wagner eru á dagskránni. 
„Dagbókin mín er orðin nákvæm-
lega eins og ég vildi hafa hana, 
þetta verður VW ár, Volkswagen-
ár eins og ég segi stundum, Verdi 
– Wagner. Rödd söngvara þrosk-
ast vitanlega og breytist með aldr-
inum. Fyrir tíu árum hefði mig 
ekki dreymt um að syngja Verdi 
og Wagner, þá hélt ég að ég myndi 
ílengjast í léttari hlutverkum á 
borð við Fígaró, en þegar röddin 
fór að bjóða upp á þessi krefjandi 
hlutverk þá fór mig vitanlega að 
þyrsta í þau,“ segir Ólafur. „Verdi 
er nánast sérkategóría í óperu-
heiminum, það er oft talað um 
verdí-barítóna og verdí-sóprana. 
Verdí-söngvarar eru svo oft heppi-
legir til að syngja Wagner. Ég segi 
það gjarnan að ef Wagner hefði átt 
ipod þá hefði hann hlustað á Bell-
ini og þessar ítölsku óperur. Hann 
hreifst af þeim, þetta var söng stíll 
sem hann þekkti. Enda skrifar 
Wagner gríðarlega vel fyrir söng-
röddina, ekki síður en Verdi.“

Flakkar þrátt fyrir fastráðningu
Ólafur söng sitt fyrsta Wagner-
hlutverk í Saarbrücken í fyrra-
vetur, í kjölfarið var honum boðið 
að vera með í Niflungahringnum í 
Darmstadt, enda fylgist Wagner-
heimurinn vel með Wagner-upp-
færslum segir hann.

Ólafur hefur verið búsettur í 
Saarbrücken í tvö ár og nýverið 
var fastráðningarsamningur hans 
þar framlengdur um ár. „Þeir eru 
mjög liðlegir við mig þannig að 
þrátt fyrir fastráðninguna gefst 
mér tækifæri til að flakka annað 
þegar það býðst.“ Mikill munur 
er fyrir óperusöngvara að vera 
búsettur miðsvæðis í Evrópu að 
sögn Ólafs. Hann getur nýtt sér 
miklu betur tækifæri sem bjóð-
ast og koma óvænt upp á, eins og 
afleysingar í óperuhlutverkum. 
Þessi útgerð var öll þyngri í vöfum 
héðan, en eftir að fastráðningar-
tímabili Ólafs við Íslensku óper-
una 2001 til 2004 lauk gerði hann 
út héðan til 2008. „Það er dæmi 
sem gengur varla upp fjárhags-
lega, út af flugfargjöldum, auk 

þess sem fjarlægðin getur verið 
fyrirstaða.“

Hann segir hins vegar frábært 
að fá að koma hingað til lands og 
taka þátt í uppfærslu Íslensku 
óperunnar. „Hér eru frábærir 
kollegar og listrænir stjórnend-
ur sýningarinnar, Stefán Baldurs-
son leikstjóri og Daníel Bjarnason 
tónlistarstjóri. Að öðrum kollegum 
ólöstuðum get ég ekki lagt nægi-
lega áherslu á hvað ég er lánsam-
ur að vinna með Þóru Einarsdóttur 
sem fer með hlutverk Gildu [dóttur 
Rigolettos] hún er í einu orði sagt 
stórkostleg eins og fólk mun bæði 
sjá og heyra í óperunni.“

Auðvelt að missa móðinn
Ólafur Kjartan segir ungu söngv-
arana í sýningunni einnig afar 
góða og hefur ekki áhyggjur af 
endurnýjun söngvarastéttarinn-
ar. Óperubrautin er þó sannarlega 
ekki endilega bein og breið, sjálf-
ur segist hann hafa upplifað mörg 
óvissuaugnablik í námi og starfi. 
„Lengi vel var ég meira að segja 
feiminn við að kalla mig söngvara, 
fannst ég næstum vera að taka of 
stórt upp í mig. Það er auðvelt að 

missa móðinn í þessum bransa, 
en ég hef stundum sagt að ég hafi 
tekið þetta á seiglunni, mér hlotn-
aðist enginn auðfenginn frami,“ 
segir hann. Nú ætlar sonur hans að 
feta brautina, hefur í haust fram-
haldsnám í söng í akademíunni í 
Saarbrücken og flyst því þangað 
með konu og barn, afanum til mik-
illar ánægju. Kona hans og dætur 
tóku tíðindunum líka fagnandi og 
fjölskyldan sér fram á fleiri sam-
verustundir en fyrr. Sjálfur seg-
ist hann ekki hafa ýtt syninum 
út á söngvarabrautina, en tónlist-
in sé vissulega í genunum í fjöl-
skyldunni, faðir Ólafs er Sigurður 
Rúnar Jónsson, þekktur sem Diddi 
fiðla, og afi hans, Jón sigurðsson,  
var bassaleikari í Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands.

„Maður er alltaf að bíða eftir 
lögfræðingnum í fjölskyldunni,“ 
segir Ólafur og hlær. „Nei, maður 
styður auðvitað við bakið á börn-
unum en það er enn auðveldara en 
áður eftir bankahrunið að hvetja 
þau til að gera nákvæmlega það 
sem þau vilja, það er greinilega 
ekki trygging fyrir farsæld að fara 
í lögfræði eða viðskiptafræði.“

VOLKSWAGEN-ÁR 
fram undan
Ólafur Kjartan Sigurðarson fer með titilhlutverk í óperunni Rigoletto sem verður 
frumsýnd í Íslensku óperunni 9. október. Spennandi vetur er fram undan hjá bar-
ítóninum sem hefur tekið óperuheiminn á seiglunni eins og hann segir sjálfur.

ÓPERA SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR

Ólaf Kjartan þyrsti í þyngri hlutverk þegar röddin fór að bjóða upp á þau  og er því 
vitanlega ánægður með dagskrá vetrarins þar sem bæði er að finna Verdí og Wagner.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rigoletto var fyrsta óperan sem sett var upp á Íslandi, það var 
árið 1951 og fór Guðmundur Jónsson með titilhlutverkið. Ólafur 
nam síðar hjá honum. „Mér finnst alltaf eitthvað sérstakt við 
Rigoletto, og lít svolítið á það sem mína rullu,“ segir Ólafur um 

hlutverkið í þessari 
tímamótaóperu í 
íslenskri óperusögu. 
Í stuttu máli segir 
í henni frá Rigol-
etto sem starfar 
fyrir hinn illræmda 
kvennabósa, her-
togann af Mantua. 
Hann aðstoðar 
hertogann við að 
koma á fláráðum 
ástarævintýrum við 
konur en um leið 
heldur hann þeirri 
staðreynd leyndri, 
að hann á sjálfur 

unga og fagra dóttur, Gildu. Þegar Rigoletto kemst að því að 
hann hefur sjálfur tekið þátt í brottnámi dóttur sinnar án þess 
að gera sér grein fyrir hver á í hlut leggur hann á ráðin um að 
láta myrða hinn ósvífna hertoga og flýja ásamt dóttur sinni, en 
ráðabrugg hans tekur óvænta stefnu og endar með skelfingu. 
Óperan sem er eftir Giuseppe Verdi var frumflutt í Feneyjum 
árið 1851. Hún er talin meðal meistaraverka ítalska snillingsins.
Íslenska óperan frumsýnir Rigoletto hinn 9. október.

TÍMAMÓT Í ÍSLENSKRI ÓPERUSÖGU

Líklega bestu frystikistukaupin!
Gerðu verðsamanburð

FR205 189L  B73xD70xH95

1 karfa, læsing á loki  

hjól undir kistu

Verð kr. 66.900

FR305 278L  B98xD70xH95

2 körfur, læsing á loki  

hjól undir kistu

Verð kr. 76.900

FR405 385L  B128xD70xH95

2 körfur, læsing á loki  

hjól undir kistu

Verð kr. 86.900

FR505 463L  B150xD70xH95

3 körfur, læsing á loki  

hjól undir kistu

Verð kr. 96.900

Nánari upplýsingar í síma 440-1800 og www.kaelitaekni.is
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Sigurður Guðjónsson vakti strax 
athygli með útskriftarverki sínu 
frá Listaháskóla Íslands árið 2003, 
síðan hefur hann þróað og meitl-
að list sína á áhrifaríkan hátt en 
hann notar kvikmyndir og hljóð, 
samtvinnað í eina heild. Undan-
farin ár hefur hann fært sig frá 
myndum sem gáfu í skyn frásögn, 
dálítið dularfulla, jafnvel óhugn-
anlega, yfir í innsetningar sem 
byggja á styttri myndlúppum, án 
frásagnar. 

Verk Sigurðar vísuðu í upphafi 
nokkuð til goth-bókmennta nítj-
ándu aldar, en þær einkenndust af 
dulmögnuðum fyrirbærum, geð-
veiki, draugum, einhverju dular-
fullu sem bjó undir niðri og dró 
lesandann til sín og átti sér yfir-

leitt stað í rústum eða drungaleg-
um köstulum. Það má kannski líka 
hugsa til David Lynch, þá sérstak-
lega myndar hans, Eraserhead og 
líka til Lars von Trier, þá helst 
Forbrydelsens element og Riget. 

Þegar komið er í Suðsuðvest-
ur draga hálfmyrkvuð herberg-
in mann inn, húsið skelfur, gólfið 
titrar og veggirnir víbra. Tveim-
ur svarthvítum myndlúppum er 
varpað á vegg sín í hvoru her-
berginu. Hjól snúast, það drjúpa 
dropar í vatn, vélarnar ganga, 
drífa huga manns áfram í áhrifa-
ríku samspili við drunurnar í hús-
inu öllu. Hillur geyma ljóskastara, 
eins og skúlptúr í rýminu. Öðru 
hvoru birtast litir á myndunum, 
eða hvað, hvað sá ég? Hávaðinn er 

ekki óhugnanlegur heldur seiðandi 
á sérkennilegan hátt, það er ekki 
annað hægt en að gefa eftir og sog-
ast inn í þennan sterka hljóð- og 
myndheim. 

Sigurður hefur hér einangrað 
áhrifaríka þætti úr kvikmynd-
um, hljóðmyndum og myndlist. 
Þessi innsetning er nær því að 
vera abstrakt en önnur verk Sig-
urðar, vegna þess hve vísanirnar 
eru óbeinar, myndrænir þættir 
einfaldir, hringform, svarthvít-
ir litir og grunnlitir sem bregður 
fyrir hraðar en auga á festir. Hið 
sama má segja um hljóðmynd-
ina sem hvorki felur í sér rísandi 
né stígandi, heildarmyndin er 
massíf upplifun sem ekki breyt-
ist frá einni mínútu til annarrar. 

Á sama tíma vísa bæði myndir 
og hljóð sterkt til þess mynd- og 
bókmenntaheims sem nefndur er 
hér að ofan og ná þannig að virkja 
áhorfandann á mörgum sviðum. 
Hugað er vandlega að framsetn-
ingu, rýmið lagað fullkomlega að 
aðstæðum og frágangur allur er 
hnökralaus. 

Útkoman er afar áhrifarík og 
ekki má gleyma að skemmtana-

gildið er líka töluvert, maður 
tímir varla að fara út úr þessu 
þrælmagnaða rými sem nötrar og 
drynur eins og lifandi vél. 

 Ragna Sigurðardóttir.

Niðurstaða: Mögnuð og áhrifarík 
upplifun sem nær föstum tökum á 
áhorfandanum. Sigurður hefur farið stig-
vaxandi í list sinni á síðustu árum, hér er 
listamaður sem vert er að fylgjast með. 

Þrælmagnaður heimur
MYNDLIST 
Skruð,  Sigurður Guðjónsson.

Suðsuðvestur, Hafnargötu 22, Reykjanesbæ. Sýnd til 3. október.

★★★★

S
ýningarstjórinn í ár, jap-
anski arkitektinn Kazyou 
Seijima, leggur upp með 
grundvallarspurninguna 
um það hvað sé arkitekt-

úr, sem og endurskoðun þeirra 
tækifæra sem felast í arkitekt-
úr fyrir nútíma samfélag. Hún 
valdi hóp arkitekta, listamanna 
og verkfræðinga til að gefa sitt 
svar við spurningunni og beita 
þeir fyrir sig alls kyns efni og 
miðlum, allt frá ljósmyndum og 
hefðbundnum arkitektamódel-
um til listfengra rýmisinnsetn-
inga og hátæknilegra hönnunar-
lausna. Allt til þess gert að gefa 
upplifun af því hvað arkitekt-

úr er og hvað við getum mögu-
lega ímyndað okkur að hann geti 
verið. Auk sýningar Seijima, 
eru framlög frá þjóðum heims-
ins – í ár alls 56 þjóðum – sett 
fram í sérlegum þjóðarskálum í 
Giardini-lystigarðinum. Og þar 
kennir ýmissa grasa – Hollend-
ingar spyrja áleitinna spurninga 
um tómar byggingar og tækifær-
in sem í þeim búa, Danir kynna 
ný verkefni í borgarskipulagi, 
Finnar nýjar skólabyggingar og 
Ísraelar kíbbútsa, svo dæmi séu 
nefnd.

Auk þess að vera suðupottur 
hugmynda um arkitektúr, er Fen-
eyjatvíæringurinn mikilvægur 

Hvað er arkitektúr er spurningin sem Feneyjatví-
æringurinn í arkitektúr leitast við að svara að þessu 
sinni. Anna María Bogadóttir, arkitekt og menningar-
fræðingur, tók púlsinn í þessum suðupotti hugmynd-
anna. 

ARKTITEKTÚR  ANNA MARÍA BOGADÓTTIR

TÓMAR BYGGINGAR 
og borgarskipulag

Í stemningsþrungnu rými gömlu skipa-
smíðastöðvarinnar Arsenale hefur Ólafur 

Elíasson, í verkinu YOUR SPLIT SECOND 
HOUSE (2010), hengt þrjár vatnsslöngur 

upp í loftið  þar sem þær snúast í hring og 
sprauta vatni út í myrkvað rými og lýsa á 

það með blikkljósi. 
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Holland stendur autt: Efri hæð hollenska þjóðar-
skálans var þakin bláum frauðplastmódelum sem 
eru gerð eftir byggingum sem standa auðar víðs 
vegar um Holland. Hugmyndin að baki sýning-
unni var að varpa ljósi á og kryfja tækifærin sem 
felast í tómum byggingum.

Hollenski arkitektinn Rem 
Koolhaas leiðir sýningar-
gest um yfirlit verka OMA, 
sem var hluti af sýningu 
Feneyjatvíæringsins í ár, þar 
sem Koolhaas veitti Gullna 
ljóninu viðtöku.

vettvangur til þess að koma hug-
myndum sínum og verkefnum á 
framfæri – ekki síst við blaða-
menn og alþjóðlega gagnrýnend-
ur. Einmitt þess vegna spretta 
upp óteljandi viðburðir, sýning-
ar og fyrirlestrar sem eru viðbót 

við hina miklu dagskrá tvíær-
ingsins. Þrátt fyrir að Íslending-
ar taki ekki þátt í tvíæringnum 
í ár, kynnti íslenski arkitekt-
inn Kristján Eggertsson, hjá 
dönsk-íslensku stofunni KRADS, 
verkefni stofunnar í glæsilegu 

teiti sem haldið var í reisu-
legri villu í borginni við síkin. 
Tilefnið var útgáfa bókarinn-
ar Worldwide Architecture, hjá 
ítalska forlaginu, Wolters Kluver, 
en KRADS er meðal ungra arki-
tektastofa sem bókin fjallar um.

Skýjum hulin göngubrú bugðast fram hjá voldugum súlum Arsenale-byggingarinnar, en upplifunin af því að ganga yfir brúna 
fær hjörtu lofthræddra til að slá örar.  Cloudscapes (2010) Transsolar + Tetsuo Kondo.
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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

Fjölskylduleiðsögn  um klippimyndir Errós verður í Listasafni Reykja-
víkur klukkan 15. á sunnudag. Þar mun Klara Þórhallsdóttir, fræðslu-
fulltrúi safnsins, vera með leiðsögn um hina nýlega opnuðu klippi-
myndasýningu Errós og kynna um leið klippimyndasamkeppnina sem 
Listasafn Reykjavíkur gengst fyrir að frumkvæði hans.

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 -  Laugard. frá 11 til 16

2.900 kr
Púðar í úrvali

Verð frá

149.900 krLeður sófasett 

3+1+1

Lagersala Lín Design

Opið laugardag 10 - 17
Ath. aðeins þennan eina dag

Erum á Malarhöfða 8, í brekkunni fyrir aftan Ingvar Helgason

40-80% afsláttur af sængurfatnaði, dúkum, 
púðum, rúmteppum & handklæðum.

SÍÐASTA LAGER-

SALA ÁRSINS

Egill Ólafsson hljómlistarmaður mun fara um víðan völl þessa helgi

Beðið eftir 
eilífðinni

2

É
g ætla að vera duglegur í félagslífinu um 
helgina og sækja tvö stórafmæli í kvöld, 
syngja sjálfur á tónleikum, og sitja kvöldverð 
hjá tengdamóður minni ásamt heimsþekktum 

jarðvegsfræðingi sem hingað er kominn sérstaklega 
til að ræða við hana um gróðureyðingu,“ segir stór-
söngvarinn Egill Ólafsson um áform helgarinnar, en 
afmælisveislurnar eru til heiðurs Hjörleifi Valssyni 
fiðluleikara fertugum og Jóni Kr. Ólafssyni sem varð 
sjötugur á fimmtudag.



 25. september 2010  LAUGARDAGUR2

Dr. Þórgunnur Snædal  rúnafræðingur flytur fyrirlesturinn Snældusnúður Vilborgar - 
Um rúnaristur frá Alþingisreitnum á Landsnámssýningunni í Aðalstræti 16 klukkan 14 í 
dag. Þar mun hún segja frá snældusnúði Vilborgar og öðrum gripum sem fundust við 
rannsóknir á Alþingisreitnum á árunum 2008 til 2009.

Leikhópar og Ljótir hálfvitar í Færeyjum
Íslenskir menningardagar hófust í 
Færeyjum í gær og standa fram á 
sunnudag. Af því tilefni hafa leik-
hóparnir Stoppleikhópurinn og 
Tímamótaverksmiðjan og hljóm-
sveitin Ljótu hálfvitarnir sótt eyj-
arnar heim. Stoppleikhópurinn 
sýnir verðlaunasýninguna Bólu-Hjálmar en Tímamótaverksmiðjan flytur dag-
skrá um Jörund hundadagakonung. 
Bólu-Hjálmar segir sögu litríks alþýðuskálds sem glímdi við fátækt, fjand-
skap nágranna sinna og harðneskju yfirvalda, en skildi eftir sig skáldskap 
þar sem samferðamennirnir fá að kenna á orðsnilldinni. Í dagskránni um 
Jörund hundadagakonung er saga hans rakin en hann er frægastur fyrir að 
hafa rænt völdum á Íslandi og ríkt sem einvaldur sumarið 1809.
 Leikstjóri beggja sýninganna er Ágústa Skúladóttir sem er leiklistarunnend-
um í Færeyjum að góðu kunn sem leikstjóri og námskeiðshaldari undanfar-
in ár. Höfundar beggja verkanna eru meðlimir í Ljótu hálfvitunum. Þeir léku 
fyrir dansi í Vaskeríinu í Þórshöfn í gær en allur hópurinn stígur á svið í Sjón-
leikarhúsinu í kvöld. Á morgun er ferðinni síðan heitið út í Nólsoy.  -ve

ÚTSALA
síðustu dagar.

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

Kjóll  

8.990,-   
stærðir s-xl

Kjóll 

9.990,- 
stærðir s-xl

Kjóll 

9.990,-
stærðir s-xl

Opið frá 11–18 í Smáralind.

Kjóll 

8.490,- 
stærðir s-xl

3 Smárar Smáralind • 578 0851

Nýjar haustvörur

Egill leggur nú lokahönd á „live“ 
plötu með lögum Sigfúsar Halldórs-
sonar, en Stuðmenn kvaddi hann 
formlega fyrir um ári. 

„Stuðmenn verða ábyggilega að 
fram í rauðan dauðann, því miður. 
Við eigum það sameiginlegt að búa 
yfir einhverri ónáttúru sem fær ekki 
útrás nema menn komi saman og 
geri eitthvað af sér,“ segir Egill sem 
er í miklu sambandi við félaga sína 
úr hljómsveit allra landsmanna.

„Nú eiga Stuðmenn tvíþætt 
afmæli. Fjörtíu ár eru síðan hljóm-
sveitin var stofnuð og 35 ár síðan 
Sumar á Sýrlandi kom út. Niðurstað-
an varð þó sú að gera ekkert veður úr 
því, því okkur finnst talan 50 miklu 
voldugri,“ segir Egill og játar að tón-
leikar með Stuðmönnum séu freist-
andi. „Stuðmenn freista alltaf en 
menn rekast í mörgu og sjónarmiðin 
er mörg. Við erum auðvitað gamlir 
skólafélagar og æskuvinir; sumir frá 
því þeir voru rétt farnir að ganga, 
eins og við Þórður, og ég sakna Stuð-
manna allra. Því væri gaman að líta 
yfir farinn veg, því við gerðum fullt 
af skemmtilegum hlutum sem fólu í 
sér umsköpun sjálfsins í hvert sinn 
sem við komum fram,“ segir Egill 
sem kveðst í einlægni ekki nefnt 
sinn uppáhalds Stuðmann.

„Styrkur Stuðmanna fólst í ólíkum 
persónuleikum sem áttu sameigin-
legt að hafa fengið ríkulegar vöggu-
gjafir, vera flinkir spilarar og flinkir 
í hausnum. Það var því mikið hleg-
ið og grátið, enda skiptust menn á 
hugmyndum sem stundum þurfti að 
lúffa með, og stundum var eitthvað 

sagt sem betur hefði kyrrt legið, eins 
og gengur í öllu samstarfi sem geng-
ur út á líf og dauða, eins og okkur 
fannst það vera. Mest var þó gleð-
in yfir svöruninni og oftast á þann 
veg að menn gleymdu argaþrasinu, 
og sungu og dönsuðu eins og vitleys-
ingar. Því get ég ómögulega gert upp 
á milli, en Ragga var náttúrlega sæt-
ust,“ segir Egill, sem er duglegur að 
sækja leikhús um helgar og ætlar að 
vera þaulsætinn á Riff-hátíðinni um 
helgina.

„Ég sé nánast allt í leikhúsi sem 
fylgiherra þjóðleikhússtjóra. Leik-
hús er spennandi, ekki síst þegar 
það segir dramatíska sögu þar sem 
maður getur speglað sig í vanda-
málum annarra. Ég kann því óskap-
lega vel að vera þjóðleikhússtjóra-
frú því það er nýtt hlutskipti. Við 
karlar erum búnir að yfirskyggja 
heiminn síðastliðin 220 ár, eða allt 
frá frönsku stjórnarbyltingunni, og 
nú mega konur ráða næstu 220 árin. 

Margir tala um kólnun hjartans um 
leið og loftslag hlýnar, en ég spái því 
að hjartað hlýni á nýjan leik með til-
komu aukinna valda kvenna.“

Á morgun hyggst Egill hvílast en 
fjölskyldan hefur fyrir venju að hitt-
ast yfir sunnudagssteikinni.

„Að vísu býr yngri sonur okkar 
í Stokkhólmi þar sem þau unnust-
an eiga von á sér í nóvember og við 
erum óskaplega spennt. Ég er að 
verða tvöfaldur afi og það er dás-
amleg lífsreynsla. Í barnabörnun-
um birtist eilífðin, því við lifum til 
eilífðar í þeim sem eru sannarlega 
betrungar okkar og bæta okkur 
upp,“ segir Egill sem líka býst við 
að leggja sig oft á morgun.

„Ég sef orðið miklu meira en ég 
þyrfti, allt að fjóra tíma á sólar-
hring, en ekki meira en það. Ég er 
kominn á þann aldur að þurfa ekki 
að sofa, enda engin starfsemi leng-
ur.“

thordis@frettabladid.is

Framhald af forsíðu Egill reiknar allt eins 
með að stíga á stokk 
með Stuðmönnum 
síðar, enda hljómsveitin 
þekkt fyrir að halda 
stuðinu áfram þótt hún 
hvíli sig inn á milli.
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Sænski kvennakórinn The vocal 
ensemble Cantus frá Örnskölds-
vik er staddur hér á landi um 
helgina en kórinn heldur tónleika 
í Bústaðakirkju í kvöld. Þetta 
er fyrsta heimsókn kórsins til 
Íslands en hann hefur haldið 
tónleika víða um heim. Kórinn 
skipa ellefu konur sem komu til 
landsins í gær, ásamt kórstjóra 
sínum Sven Edsfors. 

„Ég hef einungis stjórnað kórn-
um í þrjú ár en saga hans nær 
aftur um 50 ár,“ útskýrir Sven. 
Þó engir upphaflegra kórfélaga 
séu enn í kórnum hafa nokkrar 
konurnar í hópnum sungið í kórn-
um í fjörutíu ár.  „Margar þeirra  
hafa sungið lengi saman og kórinn 
er vel samstilltur,“ segir Sven og 
lofar góðri skemmtun í kvöld.

„Dagskráin spannar vítt svið, 

allt frá sænskum þjóðlögum til 
nútímaverka eftir spænska 
höfunda. Við endum á 
verkum eftir Felix Mend-
elsohn en við fluttum á síð-
asta ári tónlist eftir hann í 
Svíþjóð í tilefni þess að þá 
voru 200 ár frá fæðingu tón-
skáldsins.“

The vocal ensemble Cantus 
heldur aðeins þessa einu tónleika 
í heimsókn sinni til Íslands. Þau 
stoppa stutt við en þegar blaða-
maður náði tali af Sven var hóp-
urinn á leið í Bláa lónið að slappa 
af fyrir tónleikana í kvöld.

„Á morgun förum við svo 
Gullna hringinn, vonandi fáum 
við gott veður, svo fljúgum við til 
baka á mánudaginn. Þetta er því 
stutt stopp í þetta sinnið,“ segir 
Sven. Hann ferðaðist sjálfur um 

landið með föður 
sínum fyrir nokkr-

um árum og hreifst þá 
af náttúrufegurð landsins. 

Þegar blaðamaður spyr hvort 
honum finnist ekki hráslagalegt 
og haustlegt á Íslandi miðað við 
Svíþjóð á þessum árstíma segir 
hann það alls ekki vera. „Hér 
hanga laufin enn þá græn á trján-
um. Hér er sólarupprásin líka svo 
stórkostleg.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
20 í kvöld í Bústaðakirkju. Þeir 
eru öllum opnir og ókeypis er inn.
 heida@frettabladid.is

Sven Edsfors, kórstjóri sænska kvennakórsins The vocal ensemble Cantus, lofar góðum tónleikum í Bústaðakirkju í kvöld.

Fjórhjólaævintýri ehf. býður upp á margs konar ferðir 

á Reykjanesinu og í Krýsuvík alla daga vikunnar. 

Einnig er hægt að skipuleggja ferðir fyrir hópa eftir 

samkomulagi, til dæmis upp á jökla og margt fleira. 

www.atv4x4.is/

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/A

N
TO

N

Sænsk þjóðlög í bland
Tónleikar verða haldnir í kvöld í Bústaðakirkju og kostar ekkert inn. The vocal ensemble Cantus, kvenna-
kór frá Örnsköldsvik í Svíþjóð, kom til landsins í gær og þenur raddböndin fyrir gesti.

Akralind 9 I 201 Kópavogur I Sími 553 7100 I linan.is

LAGERSALA
Seljum eingöngu beint af lager okkar

sem er aðeins opinn um helgar. 
Lítil yfirbygging = betra verð

Edge hornsófi 280x200 - Lagersöluverð kr. 254.600

Flipp fatahengi 80x45 - Lagersöluverð kr. 12.400
Flipp skóhilla    80x30 - Lagersöluverð kr. 15.800

Hamilton hornsófi 226x280 - Lagersöluverð kr. 294.900

Core 3ja sæta 218x93 - Lagersöluverð kr. 141.600
Core 2ja sæta 162x93 - Lagersöluverð kr. 110.600

Einnig
til í

svörtu

www.sveinsbakari.is
Við unnum 
keppnina 

kaka ársins 2010

Við bjóðum upp á tertur 
við öll tilefni, líka snittur 

og brauðtertur.

Sveinsbakarí Skipholti 50b og Arnarbakka 4  s. 5572600

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Skoðið yfirhafnir á laxdal.is

Covered Bando Lera
Flottar yfirhafnir 

NÝTT

Sími 551 2070. 
Opið mán.-fös. 10-18. 
Laug. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.isVertu vinur

Hugsaðu vel um fæturna. 
Í meira en hálfa öld hafa miljónir manna um allan 
heim notað Birkenstock sér til heilsubótar. 

Hvað um þig?

Teg: Arisona
Stærðir: 36 - 48
Verð: 12.885.-



 

BÍLAR &
FARATÆKI

DODGE CARAVAN. Árgerð 2002, ekinn 
121 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
990.000. Rnr.220222

SUBARU FORESTER CS . Árgerð 2000, 
ekinn 135 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. 
tilboð 680.000 kr Rnr.101553

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

AUDI Q7 QUATTRO TDI. Árgerð 2007, 
ekinn 99 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
7manna Umboðsbíll Verð 6.980þ 
Rnr.152305 Vegna miklilar sölu og 
eftirspurnar, óskum við eftir bílum á 
söluskrá okkar og á planið. www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

DODGE DAKOTA QUAD CAB SPORT4x4 
. Árgerð 2005, ekinn 56 þ.mílur, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.240.000.
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 1.390.000 STGR 
Rnr.110707 OPIÐ LAUGARDAGA 11.00 
- 13.00

HYUNDAI SANTA FE 4X4. Árgerð 2006, 
ekinn 98 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.450.000. TILBOÐSVERÐ 1.850.000 
Rnr.110708 OPIÐ LAUGARDAGA 11.00 
- 13.00.

TOYOTA COROLLA WAGON TERRA VVTI. 
Árgerð 2006, ekinn 118 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. TILBOÐSVERÐ 1.290.000. 
Listaverð 1.650.000 Rnr.110740 OPIÐ 
LAUGARDAGA 11.00 - 13.00

SUZUKI JIMNY JLX. Árgerð 2005, ekinn 
111 þ.km, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. 
Verð 1.350.000. SÉRTILBOÐ 970.000 
Rnr.110701 OPIÐ LAUGARDAGA 11.00 
- 13.00.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
www.bilaogvagnasalan.is

Útsala
HYUNDAI SANTA FE 4X4. 06/2006, 
ekinn 91 þ.km, sjálfskiptur. Listaverð 
2.370.000 ÚTSALA 1.890.000. #320243 
VERTU SNÖGG(UR)!

Útsala
HYUNDAI GETZ GLS. 06/2008, ekinn 81 
þ.km, 1,4L, 5 gírar. Listaverð 1.540.000. 
ÚTSALA 1.290.000 #282166 VERTU 
SNÖGG(UR)!

Útsala
HYUNDAI GETZ GLS. 06/2007, ekinn 78 
þ.km, 1,4L, 5 gíra. Listaverð 1.350.000 
ÚTSALA 990.000. #320302 - VERTU 
SNÖGG(UR)!

Útsala
HYUNDAI GETZ GLS. 06/2007, ekinn 88 
þ.km, 1,4L, 5 gíra. Listaverð 1.350.000 
ÚTSALA 990.000. #320302 - VERTU 
SNÖGG(UR)!

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

MMC pajero , DISEL, árg. 5/2007, ek, 
58þ, 20“álfelgur,krókur, varadekkshlíf, 
bíll í toppstandi, ásett verð 5.990.000, 
vill skipti á ódýrari, uppl. í síma 567-
4000

Lexus RX 300 árg 10/2002,leður, lúga, 
loftkæling, dráttarb. sumar-vetrardekk 
á álfelgum. komdu og skoðaðu, ásett 
verð 2.690þ, skoðar skipti á ódýrari, 
uppl. í s: 567-4000

Toyota Aygo árg 08/2006, SJÁLFSKIPTUR, 
ek. 43, mjög vel með farinn, eins og 
nýr, ásett verð 1.430þ,kíktu á þennan, 
uppl. í s. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2005, 
ekinn 109 þ.km Snyrtilegur bíll sem 
eiðir litlu . Verð 990.000. Rnr.151544

M.BENZ SPRINTER CDI 6 MANNA . 
Árgerð 2003, ekinn 69 þ.km, DÍSEL, 5 
gírar. Verð 1.590.000. Rnr.152065

PORSCHE CAYENNE S 22“. Árgerð 
2006, ekinn 71 þ.km Algjörlega 
Óaðfinnanlegur bíll Hlaðinn Búnaði 
Auka felgur+ dekk Umboðsbíll.... Verð 
6,950.000. Rnr.143566.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

HONDA GOLD WING 30 ÁRA 
AFMÆLISÚTGÁFA. Árgerð 2005, ekinn 
13 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 3.490 
Tilboð 2.900 Eineigandi frá upp hafi og 
mikið af aukahlutum Umboðshjól.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.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

ATH SKIPTI,DÍSEL
Bmw 530 DÍSEL nýskráður 06.02.2004 
ekinn aðeins 119 þúsund kílómetra 
topplúga 18“ felgur nýskoðaður 2011 er 
í toppstandi verð stgr. 3 millj. Bíllinn er 
218 hestöfl og eyðir ca 9-10 á hundraði, 
frábær vinnsla. ATH SKIPTI á ódýrari 
bíl,hjóli eða Vélsleða eða upp í Toyota 
Land Cruiser 220, árg.06 Uppl. í síma 
899 4009.

Til sölu Nissan patrol SE+ árg. 1999. 
38“ ekinn 167 þús. Topplúga, leðursæti. 
Skoða skipti á vélsleða. Uppl. í síma 
464 7960 eða 840 7911.

Toyota Corolla XLI 1600 ‚97. Ek. 203 
þús. Smurbók frá upphafi. Sk. ‚11. fæst 
á 290 þús. staðgr. Uppl. í síma 841 
0490.

Til sölu Toyota Hiace árg. 2001, stuttur, 
ek. 122 þús. Álfelgur, vetrardekk, á felg-
um, dr. kúla. Uppl. í síma 663 4836.

Toyota LandCruiser 120LX árg.‘05 
Ek.133þús.8 manna. Verð 4,1millj. S. 
869 0526

Til sölu, Ford F350 árg. 2005, ekinn 
150.000. Ný skoðaður, pallhús getur 
fylgt. Ath, vsk-bíll. Ásett verð 2.890.000 
kr. Uppl. í síma 891 8970.

SSANGYONG Musso, 1998, ek. 124 þús., 
skoðaður 2011, ásett verð 400.000, 
góður bíll. Uppl. í síma 844 0504.

Til Sölu ‚97 árg. Ford Mondeo Station, 
2ltr. ssk., rafmagn í öllu, ek. 170þ.km. 
skoðaður 2011. Verð 350þ. eða tilboð. 
Sími 697 6772.

Subaru Legacy 2006 ekin 45000 km, 
bsk. Eins og nýr innan sem utan. Verð 
2.390, góður staðgreiðslu afsláttur. 
Sími 840 1474 Smári.

HONDA CR-V ÁRG 1999 EK. 109 Þ. 
KM. SJÁLFSKIPTUR . SKOÐAÐUR. TVEIR 
DEKKJAGANGAR Á FELGUM. ENGIN 
SKIPTI. SNYRTILEGUR BÍLL. VERÐ 890 
ÞÚSUND. S 895 8956.

Til sölu. Hyundai Santa Fe Ný skr., 
04.2006. ekinn 74000 km. skipti á 
dýrari. Verð 2,7 m. S. 699 4072.

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

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

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sölumaður
Optima óskar eftir að ráða sölumann. 

Helstu verkefni: 
• Sala á tækjum frá RICOH, sem eru prentarar,  

skannar, fax- og ljósritunarvélar, og öðrum búnaði 
sem þeim tengjast t.d. hugbúnaði.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Mjög góð reynsla af sölu á sambærilegum tækjum á 

fyrirtækjamarkaði er skilyrði
• Starfið gerir kröfu til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
3. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Optima hefur starfað hér á landi yfir 55 ár og er eitt af þeim fyrirtækjum sem lengst 
hafa starfað í þessum tæknigeira. Hjá Optima starfa nú 20 starfsmenn, sölu- og 
tæknimenn til að sinna þeirri þjónustu sem viðskiptamenn fyrirtækisins óska eftir. 

Þetta er öflugur hópur manna með margra ára reynslu af þjónustu og viðgerðum flókinna tækja. Það er trú okkar sem hjá Optima 
störfum að árangur fyrirtækisins megi fyrst og fremst þakka samblandi af traustum tækjum, góðum viðskiptavinum og þeirri miklu 
áherslu sem fyrirtækið leggur á hraða, fagmannlega og persónulega þjónustu.

Nánari upplýsingar veitir Ágúst Helgi Jóhannesson, leiðtogi á 
aðalverkstæði  í síma 560 7414. 
Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á heimasíðu okkar, 
www.riotintoalcan.is fyrir 8. október 2010.

Rio Tinto Alcan 
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Rio Tinto Alcan óskar eftir að ráða vélvirkja 
eða vélfræðinga til að sinna fjölbreyttum störfum 
á aðalverkstæði fyrirtækisins. 

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Ert þú vélvirki 
eða vélfræðingur?

sími: 511 1144
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Ritstjóri Eyjunnar
Eyjan hóf göngu sína árið 2007.  Hún er í eigu einstaklinga óháð 
stjórnmálaöflum og viðskiptablokkum. 

Á Eyjunni getur fólk alltaf sagt það sem segja þarf, hver sem á í hlut – 
og þar eiga öll sjónarmið heima.

Á Eyjunni sjá Íslendingar allt það áhugaverðasta í fréttum og umræðu 
hverju sinni og þar tjáir fólk sig um efnið og tekur þátt í skoðanaskiptum.

Daglega skrifa lesendur Eyjunnar um 1.000 ummæli við fréttir og gefa 
umræðunni allt að 3.000 einkunnir.  Eyjan er og vill vera gagnvirkasti 
frétta- og skoðanavefur landsins með mikilli daglegri þátttöku lesenda.

Á Eyjunni eru margir helstu bloggarar landsins sem með 
skrifum sínum hafa áhrif á þjóðmálaumræðuna.

Þú þarft að:
•  Sjá tækifærin í að leiða Eyjuna inn í framtíðina
•  Þekkja og hafa áhuga á netinu sem miðli
•  Eiga gott með að vinna með fólki
•  Hafa framkvæmdavilja
•  Hafa gott og óflekkað orðspor
•  Eiga gott með að tjá þig í rituðu og mæltu máli
•  Hafa gott læsi á þjóðfélags- og efnahagsmál
•  Vera jákvæð(ur) og skapa góða stemmningu

Eyjan auglýsir eftir ritstjóra 
með leiðtogahæfileika, sem 
stýrir henni daglega og 
leiðir þróun hennar.

Starfið er sveigjanlegt og 
býður ýmsa útfærslu-
möguleika.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október n.k. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is.  Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að sinna starfinu. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145.
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Vegna aukinna umsvifa viljum við hjá Fyrirtækjaráðgjöf PwC stækka okkar góða ráðgjafahóp. 
Fyrirtækjaráðgjöf PwC sinnir m.a. verkefnum á sviði stjórnunarráðgjafar, fjármálaráðgjafar, rannsókna og greininga.
Við óskum eftir að ráða reynda sérfræðinga til fjölbreyttra starfa. Þetta er tækifæri til að starfa í krefjandi og 

starfstímans ytra.

PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækja-, skatta- og lögfræðiráðgjafar. 

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir kraftmiklum einstaklingum, 
sem langar til að takast á við verðug og krefjandi 

og einblínir á lausnir fremur en vandamál. 

Aðrar kröfur eru: 
Háskólamenntun
Reynsla af ráðgjafastörfum

Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum

Hvað bjóðum við?

fólki.

Umsóknir

fyrir 4. október nk. á netfangið storf@is.pwc.com

Fyrirtækjaráðgjöf PwC leitar að sérfræðingum

Lögfræðingar á skrifstofu laga og stjórnsýslu

Heilbrigðisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laus til umsóknar störf 
tveggja lögfræðinga á skrifstofu laga og stjórnsýslu hjá 
ráðuneytinu.  Meginhlutverk skrifstofunnar er undir-
búningur ákvarðana og ráðgjöf um lögfræðileg og 
stjórnsýsluleg málefni ráðuneytisins, yfi rumsjón með gerð 
lagafrumvarpa og reglugerða og ábyrgð á stjórnsýslu-
úrskurðum. 

Starfssvið:  
Verkefni eru m.a. þátttaka í undirbúningi lagafrumvarpa, 
samning reglugerða, samskipti við Alþingi, stjórnsýslu-
úrskurðir, afgreiðsla erinda á lögfræðisviði og verkefni 
tengd EES-samningnum.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Lögð er áhersla á þekkingu og/eða reynslu af störfum  
 innan stjórnsýslunnar
• Þekking á löggjöf á heilbrigðissviði og sviði 
 Evrópuréttar er æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulags- 
 hæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Samkvæmt lögum nr. 121/2010, um breytingu á lögum 
um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með síðari breyt-
ingum, verða heilbrigðisráðuneytið og félags- og trygg-
ingamálaráðuneytið sameinuð þann 1. janúar 2011 í nýtt 
velferðarráðuneyti. Frá þeim tíma verða þeir sem ráðnir 
verða starfsmenn velferðarráðuneytisins.
Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Karlar, jafnt sem 
konur, eru hvattir til að sækja um starfi ð.

Upplýsingar um starfi ð veita Una Björk Ómarsdóttir, 
settur skrifstofustjóri laga og stjórnsýsluskrifstofu 
(una.bjork.omarsdottir@hbr.stjr.is) og 
Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri (sigurjon.ingi.
haraldsson@hbr.stjr.is)
Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 3, 150  
Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar en 
11. október 2010.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.
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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.
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Náms- og 
rannsóknarstyrkur

Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir 2010.  

Styrkurinn nemur 1.000.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi, og 
tengist Suðurlandi og þjóni ótvíræðum atvinnu- og/
eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða hluta 
Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2010, nánari 
upplýsingar á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum starfsmanni til starfa  
við verkefnastjórn á sviði upplýsingatækni. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi próf í tölvunarfræði eða kerfisfræði  
eða búi yfir staðgóðri þekkingu og reynslu sem fellur vel að starfsemi 
tæknisviðs embættisins. 
Krafa er gerð um skipulögð vinnubrögð og góða samskiptahæfni.
Kostur er að umsækjandi búi yfir þekkingu og reynslu í eftirfarandi:

•  Samþættingu kerfa
•  Viðskiptagreind
•  Gagnagrunnshögun
•  Oracle / PLSQL
•  Lotus Notes
•  .NET / C# / ASP.NET
•  JAVA

Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri RSK  
í síma 563-1151.

Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, 
meðmælendur og annað er máli kann að skipta, sendist til ríkisskattstjóra  
á tölvupóstfangið starf@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166, 150 Reykjavík, 
merkt starfsmannastjóra, fyrir 3. október 2010.

Gerð er krafa um hreint sakavottorð.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess http://www.rsk.is/.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Ríkisskattstjóri hefur á að skipa samhentum og fjölbreyttum hópi á fjölmennum vinnustað.  
Áhersla er lögð á að öllum lögboðnum verkefnum sem ríkisskattstjóra eru falin sé sinnt vel 
og að embættið sé góður vinnustaður. 

Upplýsingatækni 
- rafræn stjórnsýsla

GRØNLAND – HER ER TIDEN EN ANDEN
For at se ledige stillinger og læse mere se www.gjob.dk

gjob.dk

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Starfólk í heilbrigðisþjónustu 
óskast til Grænlands
Har du overvejet at arbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen?
Vi har brug for både læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter samt tandlæger som 
trives med faglige udfordringer og kan kommunikere på dansk/svensk.

Du kan høre mere om dine muligheder i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på et af vores informationsmøder. 

Vi glæder os til at se dig:

•     Mandag d. 4. oktober 2010 kl. 17 - 20 i Akureyri 
 Fundurinn er haldinn í nýbyggingu Háskólans á Akureyri í stofu M203. Gengið inn um aðalinngang.

•     Onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 17 - 20 i Reykjavik
 Fundurinn er haldinn í Háskóla Íslands, Árnagarði, þriðju hæð, stofu 311. 
      

Okkur vantar eldhuga!
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi (UNICEF) 

leitar að ábyrgu, kraftmiklu og jákvæðu fólki sem 

vill leggja málstað samtakanna lið í október og 

nóvember. Starfið felst í því að ganga í hverfi í 

Reykjavík, kynna starf UNICEF, og bjóða fólki að skrá 

sig sem mánaðarlega styrktaraðila og styðja þannig 

fjölda þurfandi barna um allan heim. Vinnutíminn 

er á eftirmiðdögum og á kvöldin, þrjá til fjóra daga 

vikunnar eftir samkomulagi.

Við bjóðum þér starf með tilgang. Á móti vonumst 

við til að þú sért gædd/ur réttlætiskennd og 

sannfæringarkrafti, eigir auðvelt með að tengjast fólki 

og miðla mikilvægum málstað til annarra.

Áhugasamir sendi ferilskrá á floki@unicef.is. 

Nánari upplýsingar í síma 552 6336.

Starfssvið: 

• Kynningar á FOCAL Gæðakerfum, en þau eru  
Gæðahandbók, Úttektarkerfi og Ábendingakerfi 

• Innleiðing gæðakerfa og notendaþjónusta  

• Námskeiðahald á sviði gæðastjórnunar

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun og góð enskukunnátta 

• Þekking á gæðastjórnun og ISO 9001-2008 

• Þekking á hugbúnaði til gæðastjórnunar 

• Reynsla í verkefnastjórn og kennslu 

• Sjálfstæði, samskiptahæfni og drifkraftur 

• Viðhald og rekstur gæðakerfis FOCAL 

Hlutverk FOCAL er að vera leiðandi í lausnum fyrir fyrirtæki og 
stofnanir sem vilja ná betri tökum á gæða- og skjalastjórnun með 
hugbúnaði, ráðgjöf eða þjálfun. 

Viðskiptavinir FOCAL eru traust og öflug fyrirtæki,  mörg hver í 
opinberri stjórnsýslu. Fyrirtækið var stofnað 1995.

Hópvinnukerfi ehf  –  Hlíðasmára 14  –  S:5400 900 -- 201 Kópavogur  

Kjarnastarfsemi FOCAL 

• FOCAL hugbúnaðargerð: Gæða-, skjala- og mannauðskerfi í 
Lotus Notes, Vef og fyrir SharePoint 

• FOCAL Ráðgjöf: Veitir ráðgjöf á sviði gæða-, skjala- og  
mannauðsstjórnunar 

• FOCAL Gæðastjórnunarskólinn: Býður námskeið í hugbúnaði 
og aðferðafræði gæða-, skjala- og mannauðsstjórnunar 

Verkefnastjóri gæðamála  

Áhugasamir leggi inn umsókn á www.focal.is fyrir 11. okt. 
(um hlutastarf er að ræða) 
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Greinandi í
viðskiptastjórnun

Hafðu sambandÓskað er eftir greinanda í teymi viðskiptastjórnunar         
á upplýsinga- og tæknisviði Arion banka.

Starfslýsing og helstu verkefni:

 Menntunar- og hæfniskröfur:

444 8453, 
sigurdur.runarsson@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október 2010.
Umsækjendur sæki um starfið á vef bankans, www.arionbanki.is

Ertu um eða yfi r þrítugt? 
Vantar þig vinnu?
Það er laust hjá okkur um helgar og seinni part á 
þriðjudögum. 

Hafðu samband: skrifstofa@pier.is 

RYK er verslun sem hannar, framleiðir og selur íslenska hönn-
un fyrir konur á öllum aldri.

Starfsemi fyrirtækissins má kynna sér á www.ryk.is og nánari 
upplýsingar um starfi ð veitir Kristín í síma 862 6368.  
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á ryk@ryk.is.

Leitum eftir ábyrgri manneskju í sauma- 
og afgreiðslustarf

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
9. október nk.  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Skrifstofumaður
Embætti ríkissaksóknara óskar að ráða skrifstofumann til starfa í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf um næstu áramót.

Starfssvið: 

• Símsvörun
• Almenn skrifstofustörf

• Skráning mála

• Skjalavarsla

• Ritvinnsla 

• Ýmis samskipti 

Menntunar- og hæfniskröfur:  

• Stúdentspróf æskilegt

• Góð íslenskukunnátta

• Nákvæm og öguð vinnubrögð

• Sveigjanleiki og þjónustulipurð

NESDEKK - FISKISLÓÐ 30 - 101 REYKJAVÍK - 561 4110  
Nesdekk@nesdekk.is

Hjólbarðaverkstæðið NESDEKK
óskar eftir duglegum dekkjamönnum

Hjólbarðaverkstæðið Nesdekk, Fiskislóð 30 óskar eftir 
duglegum dekkjamönnum. Um er að ræða bæði störf til 
framtíðar sem og í skemmri tíma.

Reynsla á sviði hjólbarðaþjónustu æskileg en ekki 
nauðsynleg. 

Umsóknir berist til Nesdekk, Fiskislóð 30, 101 Reykjavík 
eða á tölvupóstfangið nesdekk@nesdekk.is

Reykjavík - 561 4110

FISKISLÓÐ 30

EC Software leitar að hæfileikaríkum 
hugbúnaðarráðgjafa og verkefnastjóra 

sem þrífst í krefjandi umhverfi. 

Um fyrirtækið :

EC Software þróar verslunarlausnir og rafrænar 
bæklingalausnir fyrir netið og styður viðskiptavini 
sína í að ná árangri á netinu. 

Hjá EC Software starfa um hundrað sérfræðingar 
á Íslandi, Svíþjóð og Indlandi. Fyrirtækið er 
stofnað á Íslandi með viðskiptavini beggja vegna 
Atlantshafsins.

 Starfið felur í sér verkefnastjórnun, ráðgjöf, sölu 
og þjónustu á hugbúnaðarlausnum EC Software.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra reynslu og 
þekkingu á vefmálum og viðskiptalausnum. 

Sóst er eftir umsækjanda með menntun eða 
reynslu sem nýtist í starfi.

Góð enskukunnátta, vilji til verka og lipurð í 
samskiptum er skilyrði. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Rafn Rafnsson, rafn@ec.is
sími 893 9404

Fullum trúnaði heitið og öllum umsóknum svarað.
Leitum að starfsmanni sem getur hafið störf sem 
fyrst en umsóknarfrestur er til  10. október 2010.

Sérfræðingur
í internetlausnum

www.ecsoftware.is
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Auglýsir eftir skólaliða 
í Grunnskóla Seltjarnarness 

um 50% stöðugildi er að ræða
Óskað er eftir að ráða skólaliða sem hefur m.a. 

umsjón með þrif og gæslu í frímínútum 
og á göngum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
•   Hefur reynslu eða áhuga á að vinna í skóla

Umsóknarfrestur er til 30. september 2010. 

Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; Mýrar-
húsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir 
nemendur í 7. - 10. bekk.  

Nánari upplýsingar veitir Þorvaldur Skaftason umsjónamaður 
húseigna í síma 822 9125 eða á netfangið thorvaldurs@
grunnskoli.is 

Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið Seltjarnarnesbæjar

www.grunnskoli.is

Leikskólastjóri 
á Hólmavík

Meginhluverk leikskólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og  
 þróunar í skólastarfi 
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,   
 fjármálum og rekstri skólans
• Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi við  
 sveitarstjórn

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Menntun, hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á börnum og samskiptum við þau
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileikar, frum 
 kvæði og metnaður í starfi

Hólmavík er í 234 km fjarlægð frá Reykjavík og 
tilheyrir sveitarfélaginu Strandabyggð sem rúmlega 
500 manns búa í. Þar er góð þjónusta, öflugur 
grunn- og tónlistarskóli, fjölbreytt menningarstarf og 
góð íþrótta- og útivistaraðstaða í einstaklega fallegu 
umhverfi. 

Nánar á  www.strandabyggd.is og 
www.123.is/laekjarbrekka. 

Umsóknarfrestur er til 11. október næstkomandi. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá og meðmælendum, berist 
á skrifstofu Strandabyggðar, Hafnarbraut 19, 510 
Hólmavík, netfang: holmavik@holmavik.is, sem 
einnig gefur nánari upplýsingar, s. 451 3510. 

Leikskólinn Lækjarbrekka á 
Hólmavík auglýsir eftir 

leikskólastjóra. 
Í skólanum eru um 30 börn í tveimur 
deildum og þar dvelja börn frá 1 árs 

aldri. Einkunnarorð skólans eru: 
Gleði – Virðing – Vinátta. 

- Lifið heil

www.lyfja.is

Lyfjafræðingur – Austurlandi

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa á 

Egilsstöðum og á Neskaupstað, með aðsetur á Egilsstöðum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir 

viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott vinnuumhverfi.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 

sími 530-3800, hallur@lyfja.is 

Umsóknarfrestur er til 9. október 2010 og farið verður með allar 

umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 

hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og 
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að 
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er 
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði 
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðarfullu 

starfsfólki sem hefur áhuga á að 

ganga til liðs við framsækið og

spennandi fyrirtæki.



Það er

Tækniþjónusta Símans í Reykjavík 

Nýtt fólk í sterkan hóp

Sérfræðingur í afritunarlausnum 

Starfslýsing:
Rekstur og viðhald á afritunarlausnum Símans sem byggja á Tivoli 
Storage Manager og afritunarþjörkum frá IBM.  

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager afritunarlausna
• Samviskusemi og vandvirkni er skilyrði
• Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna sjálfstætt
• Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur

Sérfræðingur í afritunarlausnum ásamt umsjón 
með APC hýsingarumhverfi

Starfslýsing:
Rekstur og viðhald á afritunarlausnum Símans sem byggja á Tivoli 
Storage Manager og afritunarþjörkum frá IBM, einnig rekstur og umsjón 
með APC vélasalalausnum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager afritunarlausna
• Samviskusemi og vandvirkni er skilyrði
• Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna sjálfstætt
• Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur
• Þekking á APC vélasalalausnum er kostur
• Menntun á sviði rafvirkjunar eða rafiðnaðar er æskileg

CISCO netsérfræðingur

Starfslýsing:
Rekstur staðarnets og hýsingarnets ásamt ráðgjafarhlutverki við innri og 
ytri viðskiptavini. 

Hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðigráða
• 3ja ára reynsla af rekstri netkerfa og próf á   
   t.d. Cisco CCNP eða Cisco CCIE
• Þekking á Cisco/Broadsoft VoIP lausnum ásamt öryggisstöðlum   
   (ISO27001; PCI_DSS) er æskileg
• Góð samskiptahæfni og geta til að sýna frumkvæði 

Microsoft sérfræðingur 

Starfslýsing:
Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa Símans, bæði innra kerfis og 
hýsingarumhverfis. Samskipti og samvinna við aðrar deildir Símans sem 
og viðskiptavini fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: 
• Mjög góð þekking á MS stýrikerfum nauðsynleg
• Þriggja til fimm ára reynsla af rekstri, hönnun og 
   uppsetningu tölvukerfa
• Microsoft vottun, t.d. MCSE eða MCITP, Microsoft Certified IT
   Professional - Enterprise Administrator
• Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá A- Ö ásamt
   hæfileikum til þess að vinna í hópi
• Þekking á MS OCS og MS Sharepoint er æskileg og þekking á MS                
   Exchange, Terminal Server, MS SQL, IIS og BES Server er kostur
• Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur

Síminn leitar að nýjum liðsmönnum til eftirtalinna starfa. Ef þú leitar að starfi í krefjandi starfsumhverfi, hefur brenn-
andi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem tengist því þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

Síminn sérhæfir sig í hýsingu og rekstri tölvukerfa. Með því að fela Símanum tölvureksturinn geta fyrirtæki 
einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni og látið sérfræðinga Símans sjá um tölvukerfin.

Hornsteinn Símans er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni sem byggir á öflugri liðsheild.

Við leitum að starfsmönnum með afbragðs þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

800 7000 – siminn.is

Umsóknarfrestur er til 4. október 2010

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. 
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli sem og nöfn og 
símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar um-
sóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á 
rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður
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Við Auðarskóla í Dölum vantar vegna 
forfalla umsjónarkennara í 6. bekk. 
  
Auðarskóli er samrekinn skóli í þægilegu og friðsam-
legu umhverfi  við Breiðafjörðinn. Áhugasamir hafi  
samband við Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 
899 7037 eða á netfangið eyjolfur@dalir.is 

Auðarskóli Dölum

GAULANDI GARNIR!
CAOZ leitar að matarmanneskju í hlutastarf sem sæi 
um léttan og hollan hádegismat fyrir starfsfólk. 
Vinnan felst í að kaupa í matinn, hafa hann til og 
ganga frá. Starfsmaðurinn þarf að hafa bíl til umráða.

Að meðaltali yrðu um 25 manns í mat á dag.

Viðkomandi þyrfti að geta byrjað sem fyrst að seðja 
sárasta hungrið.

Umsóknir sendist á netfangið info@caoz.com

CAOZ vinnur að framleiðslu á fyrstu íslensku tölvugerðu teiknimynd-
inni í fullri lengd sem kemur út haustið 2011. www.caoz.com

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

· Vörumóttaka
· Pantanatiltekt
· Almenn lagerstörf

· Lyftarapróf kostur
· Stundvísi og reglusemi

Eitt öflugasta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins óskar eftir að ráða lagerstarfsmann á
næturvaktir. Í boði er mjög fullkomin vinnuaðstaða, góður aðbúnaður fyrir starfsfólk, 
samhentir og skemmtilegir vinnufélagar.
Vinnutími er frá kl. 23:00 til kl. 07:00. Unnið er 5 daga vikunnar frá sunnudagskvöldi
til föstudagsmorguns.

Lagerstarfsmaður 

Úrskurðarnefnd 
almannatrygginga

Úrskurðarnefnd almannatrygginga óskar eftir að ráða 
tvo lögfræðinga til starfa. Starfshlutfall 80-100%. Önnur 
staðan er tímabundin. Verkefnin felast aðallega í túlkun 
og beitingu réttarreglna á sviði almannatrygginga, sjúk-
lingatryggingar og stjórnsýslu og í undirbúningi úrskurða 
fyrir úrskurðarnefndina. 

Starfið krefst lipurðar í samskiptum, nákvæmni í vinnu-
brögðum og sjálfstæðis til verka. Umsækjendur skulu 
hafa lokið embættisprófi í lögfræði. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttar-
félags.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið stöf í nóvember nk.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf berist til úrskurðarnefndar almannatrygginga, Veg-
múla 3, Reykjavík, eigi síðar en 7. október 2010.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur 
verið tekin um ráðningu.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma 551 8200.
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Fræðsluskrifstofa Kópavogs óskar eftir 
sérkennsluráðgjafa
Kópavogsbær auglýsir stöðu sérkennsluráðgjafa á leik-
skólaskrifstofu.
Í starfinu felst sérkennsluráðgjöf til starfsmanna leikskóla 
en meginverkefni starfsins er að veita starfsmönnum og for-
eldrum ráðgjöf vegna barna með einhverfu. 
Hugsanlegt er að starfið muni breytast með tilkomu nýrra 
verkefna.

Starfshlutfall:  100%    

Menntunar og hæfniskröfur:  
Leikskólakennaramenntun. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af einhverfuráðgjöf og æski-
legt að hafa þekkingu á viðurkenndum kennsluaðferðum sem 
eru TEACCH og ABA. 
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfni og geta unnið 
skipulega. 
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir umsagnaraðila. 
Þau sem ráðin eru til starfa í leikskólum Kópavogs og leik-
skólaskrifstofu þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til 
að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.

Nánari upplýsingar
Laun skv. kjarasamningi Félags leikskólakennara og Launa-
nefndar sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2010
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum 
www.kopavogur.is
Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið. 
Upplýsingar gefa Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi og 
Anna Karen Ásgeirsdóttir, sérkennslufulltrúi í síma 570 1500. 
Einnig má senda fyrirspurnir á sesselja@kopavogur.is og 
annak@kopavogur.is 
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•  Vélvirkja
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar  er eitt öflugasta vélaverkstæði landsins.  Við 
erum að leita að vélvirkjum, vélstjórum eða mönnum vönum járnsmíðavinnu. 

Starfsemi Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar er mjög fjölbreytt en fyrirtækið sinnir 
ýmsum smíða- viðhalds- og þjónustuverkefnum ásamt hönnun og smíði véla og 
vélbúnaðar fyrir álver hér á landi og erlendis.

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100  www.bernhard.is

Bernhard leitar að starfsmanni í varahlutaverslun 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér sölu til viðskiptavina, 
verkstæða og þjónustuaðila, móttöku sendinga og 
lagerhald.

Um er að ræða 100% starf þar sem vinnutíma er skipti 
milli starfsmanna vikulega ýmist frá kl. 08:00 til kl. 17:00 
eða frá kl. 09:00 til kl. 18:00

Hæfniskröfur:
 Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
 Hafa óbilandi áhuga á vara- og aukahlutum

 jafnt í bíla sem og mótorhjól.
 Geta sýnt frumkvæði og sköpun í starfi 
 Góð tölvukunnátta.
 Stundvís og reyklaus. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  Farið er 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur 
er til 15. október nk. Upplýsingar eru ekki gefnar í síma 
en sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins 
www.bernhard.is/storf eða á gylfi@bernhard.is

STARFSMAÐUR
Í VARAHLUTAVERSLUN

Grunnskóli Fjallabyggðar
Kennara vantar vegna forfalla

Vegna forfalla vantar kennara á unglingastigi 
strax. Um er að ræða dönskukennslu í 7.-9. bekk 
og enskukennslu í 10. bekk. 

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri 845-0467 
eða í gegnum netfangið jonina@fjallaskolar.is 
og aðstoðarskólastjóri 844-5819 eða í gegnum 
netfangið rikey@fjallaskolar.is 

Skólastjóri

VERKSTJÓRI
Þekkt iðn-og þjónustufyrirtæki í Reykjavík með 
15 starfsmenn óskar að ráða vanan verkstjóra til 

framtíðarstarfa. Verður að vera reyklaus.
Upplýsingar um aldur, fyrri vinnustaði og launakröfu 

sendist á eh@evhf.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Hrafnista Reykjavík
Hjúkrunarfræðingar.
Dvalarheimili Hrafnistu í Reykjavík óskar eftir hjúk-
runarfræðingi í vaktavinnu. Starfshlutfall er samkomu-
lag. Við leitum af jákvæðum einstaklingi sem er tilbúin 
að taka þátt í metnaðarfullri starfsemi deildarinnar.  
Nýbúið er að gera gagngerar breytingar á stórum hluta 
dvalarheimilisins og er vinnuaðstaða til fyrirmyndar. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
Upplýsingar veitir Unnur Guðmundsdóttir, deildarstjóri 
í síma 585-9450 eða 
unnur.guðmundsdottir@hrafnista.is

Sjúkraliðar
Hrafnista leitar að sjúkraliðum til að fylla í stöður sem 
hafa losnað. Í boði er vaktavinna en starfshlutfall er 
samkomulag.Nýbúið er að gera heilmiklar endurbætur 
á stórum hluta heimilisins og er vinnuaðstaða góð.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sjúkra-
liðafélagi Íslands. 
Upplýsingar veitir á mannauðsdeild Hrafnistu í 
585 9529 eða hrafnista@hrafnista.is

Hrafnista í  Hafnarfirði
Hjúkrunarfræðingar.
Laus er staða hjúkrunarfræðings á næturvaktir.  Starfs-
hlutfall er samkomulag og er staðan laus nú þegar.  
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af öldrun-
arhjúkrun.
 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga. 
Upplýsingar veitir Lovísa A. Jónsdóttir, forstöðumaður í 
síma 585 3000 eða Lovisa.jonsdottir@hrafnista.is 

Hægt er að sækja um störf á heimasíðu Hrafnistu 
www.hrafnista.is
Sem leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðra er stjórnendum 
Hrafnistu annt um velferð allra þeirra sem starfað er fyrir og með.  
Þekking, reynsla og ánægja starfsfólks Hrafnistu tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er.

EKRON, atvinnutengd endurhæfing óskar 
eftir að ráða iðjuþjálfa til starfa í 50-100 % 
stöðu, og þarf að geta hafið störf  sem fyrst.
Umsækjandi þarf að vera með starfsréttindi í 
iðjuþjálfun.
Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa 
frumkvæði og hæfni til  að vinna að skýrslu-
gerðum o.fl. Æskilegt er að umsækjandi hafi
þekkingu á vímuefnamálum.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf á sviði vímu-
efnamála.

Umsóknarfrestur er til 30 september 2010.
Umsóknir og upplýsingar um starfið sendist á 
netfangið svennik@ekron.is  
eða Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík.

Verkið felst í:
Móttöku á ófl okkuðum úrgangi.

Flutningi úrgangs á urðunarstað í 155 km fjarlægð.

Útboðsgögn fást á skrifstofu Framkvæmdadeildar 
Akureyrar kaupstaðar, Geislagötu 9, 600 Akureyri frá og 
með þriðjudeginum 28. september 2010 gegn greiðslu 
skilatryggingar kr. 5.000 í peningum og skráningu á 
samskiptaaðila bjóðanda í útboði.

Opnun tilboða verður 12. nóvember 2010, kl 14:00 
í Bæjar stjórnarsal í Ráðhúsi Akureyrarkaupstaðar, 
Geislagötu 9, 600 Akureyri.

Akureyrarkaupstaður óskar tilboða 
í verkið Sorphirða í Akureyrarkaupstað

- móttaka og fl utningur úrgangs.

EC Software leitar að hæfileikaríkum 
hugbúnaðarráðgjafa og verkefnastjóra 

sem þrífst í krefjandi umhverfi. 

Um fyrirtækið :

EC Software þróar verslunarlausnir og rafrænar 
bæklingalausnir fyrir netið og styður viðskiptavini 
sína í að ná árangri á netinu. 

Hjá EC Software starfa um hundrað sérfræðingar 
á Íslandi, Svíþjóð og Indlandi. Fyrirtækið er 
stofnað á Íslandi með viðskiptavini beggja vegna 
Atlantshafsins.

 Starfið felur í sér verkefnastjórnun, ráðgjöf, sölu 
og þjónustu á hugbúnaðarlausnum EC Software.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra reynslu og 
þekkingu á vefmálum og viðskiptalausnum. 

Sóst er eftir umsækjanda með menntun eða 
reynslu sem nýtist í starfi.

Góð enskukunnátta, vilji til verka og lipurð í 
samskiptum er skilyrði. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Rafn Rafnsson, rafn@ec.is
sími 893 9404

Fullum trúnaði heitið og öllum umsóknum svarað.
Leitum að starfsmanni sem getur hafið störf sem 
fyrst en umsóknarfrestur er til  10. október 2010.

Sérfræðingur
í internetlausnum

www.ecsoftware.is
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Vi søker kloke hoder!

Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har ca 1100 ansatte med fl erfaglig kompetanse, som 
håndterer komplekse oppdrag innen forretningsområdene bygg og eiendom, industri, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, energi og miljø og naturressurser.

Vi søker etter personer til vårt STAVANGER kontor som ønsker utfordringer og videreutvikling i et av 
landets beste og største rådgivermiljøer.

PROSJEKTSTYRING
Har du lyst å jobbe med prosjekteringsledelse 
av fl erfaglige oppdrag innen bygg, anlegg, 
industri, olje og gass, så har vi de rette 
utfordringene for deg.  

Kontakt: 
Siv.ing. Gisle Myklebust, 51 22 46 15 / 91 35 60 45 
gisle.myklebust@multiconsult.no

BYGGETEKNIKK
Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra 
prosjektering til oppdragsledelse i alle faser av 
et prosjekt. 
Vi legger stor vekt på bruk av moderne verktøy, 
modelleringer og analyseprogrammer. 

Kontakt: 
Siv.ing. Hans Dale, 97 70 72 56 / 99 22 43 18
hans.dale@multiconsult.no

BYGNINGSFORVALTNING 
Sivilingeniør/ingeniør som ønsker selvstendige 
og varierte arbeidsoppgaver tilknyttet 
eksisterende  bygningsmasse. Praktisk erfaring 
er en fordel.

Kontakt: 
Siv.ing. Torill Sande, 51 22 45 56 / 99 22 43 18
torill.sande@multiconsult.no

AKUSTIKK
Sivilingeniør/ingeniør innen akustikk som 
ønsker å jobbe med lydmålinger, rådgivning og 
prosjektering.
Erfarne ønskes fortrinnsvis, men nyutdannede 
kan også søke.

Kontakt: 
Britt-Irene Skår, 51 22 47 86 / 92 23 57 65
britt.irene.skaar@multiconsult.no

ANLEGGSKONSTRUKSJONER
Har du erfaring og har lyst å jobbe med 
prosjektering av tyngre samferdselskonstruksjoner 
så som kaier og bruer, ta kontakt.

Kontakt: 
Siv.ing. Arne Øvstebø, 98 40 09 54 / 90 17 48 81
arne.oevsteboe@multiconsult.no

VA-TEKNIKK 
Er du en erfaren og dyktig VA ingeniør som 
har lyst på nye utfordringer i Rogalands mest 
tverrfaglige og kompetente rådgivningsmiljø? 
Da er dette miljøet for deg.

Kontakt: 
Siv.ing. Thor-Inge Thrana, 51 22 47 33 / 41 55 59 18
thor.inge.thrana@multiconsult.no

VVS – TEKNIKK 
Erfaren og selvstendig person innen VVS som 
ønsker å jobbe med rådgivning, prosjektering 
og oppdragsledelse.

Kontakt: 
Aina Sunde Dahl, 51 22 47 73 / 90 01 51 63
aina.sunde.dahl@multiconsult.no

INGENIØRGEOLOGI
Sivilingeniør eller tilsvarende som ønsker 
å jobbe med rådgivning, prosjektering og 
oppfølging innen ingeniørgeologi / bergteknikk.

Kontakt: 
Siv.ing. Øyvind Riste, 51 22 46 06 / 90 85 15 25
oyvind.riste@multiconsult.no

GEOTEKNIKK
Sivilingeniør eller tilsvarende som 
ønsker å jobbe med geoteknisk 
rådgivning, prosjektering og oppfølging, 
inklusive planlegging og oppfølging av 
grunnundersøkelser.

Kontakt: 
Siv.ing. Ove Færgestad, 51 22 46 07 / 92 62 54 98
ove.faergestad@multiconsult.no

MILJØGEOLOG
Sivilingeniør eller tilsvarende som ønsker 
å jobbe innen fagfeltet miljøteknikk med 
spesiell vekt på forurensning i jord.

Kontakt: 
Siv.ing. Ragnhild Bjørnå, 
51 22 47 37 / 41 63 38 22
ragnhild.bjoernaa@multiconsult.no

BORLEDER/MEKANIKER
Selvstendig person, gjerne med maskin- 
eller landbruksmekanisk bakgrunn, som 
med tiden kan fungere som borleder i vår 
grunnundersøkelsesavdeling.

Kontakt: 
Siv.ing. Ove Færgestad, 51 22 46 07 / 92 62 54 98
ove.faergestad@multiconsult.no

Vi tilbyr:
Et meget godt arbeidsmiljø 
Gode sosiale ordninger
Konkurransedyktige betingelser 
Gode pensjons- og forsikrings-ordninger 
Fem uker ferie – pluss fri mellom jul og nyttår og i påsken  
Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø  

Gode muligheter for personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og 
samarbeid med andre seksjoner/regioner 

Les mer om stillingene og lever søknad på 
www.multiconsult.no
Søknadsfrist 22.10.2010

• Rafmagnsverkfræðing/ Rafmagnstæknifræðing
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar óskar eftir að ráða til starfa verkfræðing eða 
tæknifræðing á rafmagnssviði. Um er að ræða fjölbreytt starf hjá tæknideild 
fyrirtækisins. 
Þjónusta Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar er að stórum hluta sniðin að þörfum 
áliðnaðarins hér á landi og erlendis. Um er að ræða viðhaldsþjónustu, hönnun og 
smíði á vélum og búnaði,  hönnun og smíði á sérhæfðum mælibúnaði og margt 
fleira. 

Starfsemi Vélaverkstæðis Hjalta Einarssonar er mjög fjölbreytt en fyrirtækið sinnir 
ýmsum smíða- viðhalds- og þjónustuverkefnum ásamt hönnun og smíði véla og 
vélbúnaðar fyrir álver hér á landi og erlendis.

Sölumaður  – Hársnyrtivörur o.fl.
Innflutningsfyrirtæki óskar eftir kröftugum 

einstaklingi í sölu.
Starfið felst í kynningu og sölu á hárvörum o.fl. Um hlutastarf er 
að ræða.  Menntun í hársnyrtiiðn æskileg.
Þarf að búa yfir jákvæðni, skipulagshæfni og góðri þjónustulund.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is merkt 
„sölumennska – 2509“
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Umhverfis- og samgöngusvið

Með vísan til 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi 
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eða 
mengandi starfsemi, munu drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir 
neðangreind fyrirtæki liggja frammi hjá Þjónustuveri Reykja-
víkurborgar í Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 24. september til 
24. október 2010.

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:

1.  Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn og 
starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.

2.  Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum 
vegna mengunar.

3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og sendast Reykjavikurborg - 
Umhverfis- og samgöngusviði, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, 
í síðasta lagi 24. október 2010.

Auglýsing á sértækum 
starfsleyfisskilyrðum

Fyrirtæki/gildistími  Almenn Sértæk  Reglugerð Staðsetning
starfsleyfis í árum skilyrði  skilyrði 785/1999

Vífilfell hf. X X X Stuðlaháls 1

Ölgerðin Egill 
Skallagrímsson ehf. X X X Grjótháls 7-11

Gosverksmiðjan 

Klettur ehf. X X X Köllunarklettsvegur 8

býður upp á tólf spora starf í vetur. Tækifæri til að 
taka til í vistaverum hugans og uppskera aukin 

lífsgæði bæði félagslega og tilfinningalega.

Annar opni kynningarfundurinn verður haldinn í 
kirkjunni í kvöld 28. september, kl. 20:00-22:00.

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

Iðan fræðslusetur
Skúlatún 2

105 Reykjavík
Sími: 590 6400 

www.idan.is

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í 
desember. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Í málaraiðn 
í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar. 
Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í bílgreinum í janúar/febrúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, 
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunn-
um eða staðfestingu skóla á því að nemi muni 
útskrifast í desember 2010.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismun-
andi eftir iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, 
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Hjúkrunarforstjóri óskast
Vilt þú vera þátttakandi í spennandi uppbyggingu á 
þjónustu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Naust á 
Þórshöfn?

Sveitarfélagið Langanesbyggð  óskar eftir að ráða 
hjúkrunarforstjóra. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Sveitarfélagið Langanesbyggð rekur Hjúkrunar- og dvalar-
heimilið Naust sem er með 13 hjúkrunarrými, 4 dvalarrými 
og 2 dagvistarrými. Unnið er að endurskipulagningu 
starfseminnar.

Helstu verkefni eru:
• Fagleg, stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á 
 hjúkrunarþjónustu.
• Ábyrgð á gæðastarfi .

Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslensk hjúkrunarréttindi.
• Starfi ð krefst hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum 
 ásamt frumkvæði, jákvæðni og lipurðar í mannlegum  
 samskiptum. 
• Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra 
 hugmynda og vinnubragða.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfsemina, kaup og kjör veitir 
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri, í síma: 468 1220 / 
821 1646 og á netfangið: sveitarstjori@langanesbyggd.is.

Umsóknir berist skrifl ega til: 
Sveitarfélagið Langanesbyggð. Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn

Umsóknarfrestur er til 7. október 2010.
Athugið að öllum umsóknum verður svarað.

Klausturbleikja leitar að nýjum hluthöfum
Klausturbleikja (Glæðir ehf.) leitar áhugasömum aðilum til 
að koma að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins í 
samstarfi við núverandi eigendur.
Klausturbleikja er rótgróið fyrirtæki sem hefur frá 1992 
verið leiðandi í eldi og vinnslu á bleikju. Klausturbleikja 
er sterkt vörumerki með jákvæða og vistvæna ímynd, 
sem hefur lagt grunninn að vaxandi sölu á kröfuharðan 
erlendan markað samhliða aukinni eftirspurn á innan-
landsmarkaði. 

Félagið stefnir að lífrænni vottun afurða, m.a. til að 
opna nýja markaði og mæta aukinni eftirspurn erlendra 
kaupenda.

Hrun efnahagskerfisins 2008 hafði afar slæm áhrif á 
fjárhagsstöðu félagsins og til að bregðast við því hefur 
verið unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu í sam-
starfi við helstu lánardrottna þess. 
Klausturbleikja leitar nú að áhugasömum fjárfestum til að 
taka þátt í uppbyggingu félagsins og spennandi verk-
efnum framundan.

Áhugasamir hafi samband við Hjört Jónsson hjá ALM 
Fjármálum í síma 860 6440.

Auglýsing vegna úthlutunar atvinnu-
leyfa til aksturs leigubifreiða.

Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 20 leyfi til leigu-
aksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og 

1 leyfi á Akureyri.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi þurfa 
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5. gr. laga 
nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigu-

bifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við 
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar 

nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfis-
veitingar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar 

Borgartúni 7 í Reykjavík. 

Umsóknarfrestur er til 4. október. 2010.

Ferð til Tenerife 
1. – 8. mars 2011

Nánast allt innifalið.
Fararstjóri Friðrik G. Friðriksson

Skráning og upplýsingar hjá Vita
í síma 5704444 ( Silja Rún/Guðný)

Nefndin, http://orlofrvk.123.is

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík

Hvíldar – 
og menningarferð 

í sólina.

Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2010 og skulu 

umsóknir sendar til  Öldrunarráðs Íslands, 

Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon, formaður 

stjórnar Öldrunarráðs. Hægt er að senda fyrirspurnir á 

netfangið petur.magnusson@hrafnista.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands      

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs 
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í öldrunarmálum 
á Íslandi svo og þau verkefni sem stjórn sjóðsins ákveður.
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… selja eða leigja fasteignina?
Lætur þú fagmann …

RE/MAX-LIND • Hlíðasmára 6 • 201 Kópavogur • Þórarinn Jónsson hdl og lgf

Frítt verðmat fyrir sölu
Hringdu núna

✆ 893 1819

20% afsláttur af söluþóknun og ég sýni. 

Ég sé um málin og þú verður ekki fyrir áreiti.

Eggert Ólafsson 
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari 
eggert@remax.is

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til leigu skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Vegmúla 2 í Reykjavík,
 þar sem SPRON var til húsa.  Húsið er allt nýinnréttað á glæsilegan hátt. 
Efsta hæð 140 fm. og jarðhæð 120 fm. Jarðhæð tilvalin fyrir hárgreiðslu- 

eða snyrtistofu. Nánari upplýsingar veita Gunnar í síma 693-7310
eða Hilmar í síma 896-8750.

TIL LEIGU - Vegmúli 2 - Reykjavík.

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

sími: 511 1144

A
ug

lý
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ng
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ím

i

Fasteignafélagið Reitir er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yfir að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Reitir Fasteignafélag / Sími: 575 9000  / Kringlunni 4–12 / 103 Reykjavík

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

www.reitir.is

World Class opnaði nýverið tvær nýjar heilsuræktar-
stöðvar í húsnæði Reita í Ögurhvarfi og Kringlunni. 
World Class stöðvarnar eru þar með orðnar 9 talsins.  

Reitir óska World Class til hamingju með nýju 
stöðvarnar. Það er ávallt markmið okkar að leggja 
grunn að frekari vexti okkar viðskiptavina.  

Til hamingju 

World Class
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Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Fannafold 138
112 Reykjavík
Fallegt og vel viðhaldið parhús

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 39.900.000

Verð: 44.900.000

RE/MAX SENTER kynnir: Fallegt og vel viðhaldið endaraðhús á 3. pöllum á vinsælum stað í Grafarvoginum.
Rúmgóð eign með 3 svefnherbergjum og rúmóðu eldhúsi og stofu. Skv. FMR er stærð hússins 207,9 fm og
þar af er bílskúr 26,5 fm
Lýsing: Flísalögð forstofa með gestasalerni innaf. Hol með flísum þar sem opið er inn í bjart og rúmgott eldhús
með eyju og miklu skápaplássi. Innangengt úr holi í gott þvottahús með innréttingum. Úr holi er gengið upp á
miðpall í parketlagða stofu með arni, einnig er útgengi úr stofu út á sólpall sem snýr í suður og þaðan í góðan
garð. Á  miðpalli  er  einnig  borðstofa  með  parketi. Á  efsta  pallinum  er  gangur  opinn  yfir  stofuna.  Rúmgott
hjónaherbergi  með  skápum,  parket á  gólfi.  Baðherbergi  með  baðkari,  innréttingu  og  góðum  sturtuklefa,
flísalagt.  Við  enda  gangsins  er  sjónvarpshol/skrifstofuaðstaða.Tvö  parketlögð  barnaherbergi  innaf
sjónvarpsholi  og  er  búið  að  útbúa  milliloft  inni á  báðum  herbergjum.  Góð  aðkoma  er  að  húsinu,  bílaplan
hellulagt. Stutt er í flest alla þjónustu, skóla, leikskóla og fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

862 2001

Fjólugata 19A
101 Reykjavík
Falleg sérhæð í miðbæ Reykjavíkur

Stærð: 139,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 21.250.000

Verð: 41.900.000

Opið  hús á  sunnudaginn  kl  15.30-16.00  RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  FALLEGA  SÉRHÆÐ í  GLÆSILEGU
HÚSI  MEÐ  BÍLSKÚR,  140  FM  EFRI  HÆÐ Á  ÞESSUM  EFTIRSÓTTA  STAÐ Í  MIÐBORGINNI  Á
EIGNARLÓÐ.

Lýsing  eignar:  Komið  er  inn í  fallega  sameign  með  teppalögðum  stigi  upp á  stigapall.  Gestasnyrting  á
stigapalli sem er í dag nýtt sem þvottahús fyrir hæðina, en einnig er sameiginlegt þvottahús í sameign. Hol er
parketlagt  og  veggir  klæddir  með  virðulegri  kassettu-viðarklæðningu  að  hluta,  úr  holi  eru  fallegar  vængja
glerhurðir eru út á suðaustur svalir. Þrjár samliggjandi stofur, parket á gólfi. Góðar flísalagðar suður svalir eru
út  af  borðstofu.  Eldhúsið  er  með  upprunalegri  innréttingu  með  góðu  skápaplássi.  Baðherbergið  er  með
rúmgóðri sturtu og er flísalagt í hólf og gólf. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Barnaherbergi er rúmgott,
en ein af stofunum er nýtt í dag sem svefnherbergi. Teikningar á skrifstofu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Hagasel 20
109 Reykjavík
Mikið endurnýjað raðhús

Stærð: 184,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 34.400.000

Verð: 37.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS Á GÓÐUM STAÐ.
Fallegt raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Gengið er inn í forstofu með skápum. Úr anddyri er komið inn í
rými  efri  hæðar  sem er  mjög opið og bjart  með mikilli  lofthæð að hluta.  Rýmið skiptist í  stofu,  borðstofu og
eldhús.  Gestasnyrting  er  einnig á  eftir  hæð.  Úr  stofu  er  gengið  út á  svalir.  Gólf á  efri  hæð  eru  flotuð  með
dökkgráu flotefni og hefur hæðin verið endurnýjuð að miklu leyti. Úr miðrými á efri hæð er gengið niður stiga
niður í sjónvarpshol. Innangengt er úr holinu í rúmgott þvottahús og stóra geymslu. Jafnframt er á neðri hæð
rúmgott  hjónaherbergi  með  fataherbergi  og  tvö  barnaherbergi.  Baðherbergi  er  endurnýjað  með  sturtu  og
baðkari ásamt innréttingum. Hellulögð innkeyrsla með hitabræðslu. Garður er skjólgóður.
Viðhald á eigninni hefur verið gott. Skipt var um allt þakið í sumar ásamt því að mála húsið að utan. Einnig var
skipt um glugga og gler að hluta.
Stutt í flest alla þjónustu skóla og leikskóla. Teikningar á skrifstofu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Laugateigur 50
104 Reykjavík
Einbýli á vinsælum stað

Stærð: 174,3 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 0

Verð: 56.900.000
Fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta og gróna stað. Eignin skiptist í 2 hæðir. Gólfefni og hurðar eru úr
eik. Á efri hæð eru tvær stofur, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.Neðri hæð, 3 herbergi,
baðherbergi,þvottahús og geymsla. Húsið hefur allt verið endurnýjað á undanförnum árum. Eignin er í
dag nýtt sem einbýlishús en gott skipulag gefa möguleika á að breyta eigninni í tvær íbúðir.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.00 - 19.30

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001

Suðurhlíð 38D
105 Reykjavík
Íbúð í vönduðu fjölbýli

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 26.040.000

Verð: 39.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallega íbúð á vinsælum stað með góðu útsýni.
Þriggja  herbergja  102  fm  íbúð á  jarðhæð  ásamt  stæði í  bílageymslu á  góðum  stað  með  fallegu  útsýni  yfir
voginn.
lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Þaðan er gengið inn í hol og úr því í aðrar vistarverur
íbúðar.  Stofan  er  með  stórum vesturgluggum og  útgengt  út í  sérgarð  með  hellulögn  að  hluta  og  útsýni  út
voginn. Í stofu er gert ráð fyrir arni. Opið er úr eldhúsi í stofuna. Góð eikarinnrétting á tveimur veggjum og góð
tæki. Herbergin eriu tvö. Hjónaherbergið með góðum skápum á hurðarveggnum og gluggum í vestur. Minna
herbergið er með austurglugga og tvöföldum skáp. Gott rými er fyrir fram hjónaherbergið sem gæti nýst sem
tölvuaðstaða, sjónvarpshol eða vinnuaðstaða t.d. Baðherbergið er í flísalagt og velútbúið með sturtu.
Íbúðin á 3,9 fm geymslu inn af einkabílastæði íbúðar í lokaðri bílageymslu. Í kjallaranum er einnig sameiginleg
hjóla og dekkjageymsla og garðhúsgagnageymsla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

899 6753

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is
862 2001
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Gunnar Sverrir
862 2001 

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
899 6753 

arg@remax.is

RE/MAX SENTER KYNNIR:
Einstaklega vandað og glæsilegt 306 fm einbýlis-
hús á tveimur hæðum við Gnitakór í Kópavogi. 

Húsið er innst í botnlangagötu með fallegt útsýni 
til vesturs yfir borgina. 

Ekkert var til sparað í innréttingar og tæki. 
Stór steypt verönd er á neðri hæð ásamt steyptum 
skjólveggjum. Stórar svalir eru frá stofu efri hæðar. 

Mikið útsýni er frá báðum hæðum. 2,8 metra 
lofthæð er á neðri hæð og 3,3 metrar á efri hæð.

Nánari upplýsingar á www.remax.is

Gnitakór14
203Kópavogur

með lykilinn að þínu heimili

Opið hús Mánudaginn 27. september frá kl. 20:30 - 21:00

2 einbýli
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Silfurteigur 6
105 Reykjavík
Snyrtileg íbúð í teigunum!

Stærð: 88,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14.750.000

Verð: 18.900.000
Mjög góð þriggja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi á þessum frábæra stað. Eldhúsið er rúmgott
með borðkrók, snyrtilegri innréttingu og dúk á gólfi. Holið er flísalagt. Góð stofa með parketi á gólfi.
Herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt á gólfi og veggjum, með léttri innréttingu og
nýlegu baðkari. Þak og skólplagnir nýlega endurnýjað. Húsið málað fyrir 2 árum. Allar frekari
upplýsingar veitir Arnar í síma 844 9797 eða á arnar@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Arnar Júlíusson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

arnar@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 26 september kl:15-15:30

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

0

844 9797

Er með áhugasama aðila sem 
óska eftir hæð eða sérbýli til leigu 
miðsvæðis í Reykjavík

Fyrirframgreidd ársleiga í boði.

Hafðu samband í 
síma 862 2001

með lykilinn að þínu heimili

Gunnar Sverrir
862 2001 

gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
899 6753 
arg@remax.is

Grundartangi 25
270 Mosfellsbær

Stærð: 223 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 50.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 55.000.000
Glæsilegt einbýlihús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr alls 223,1 fm. við Grundartanga í
Mosfellsbæ. Um er að ræða steinhús teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt og var húsið byggt 1983.
Lóðin er teiknuð og hönnuð af Stanislav Bohic, landslagsarkitekt. Stór timburverönd er bak við húsið
ásamt heitum potti. Að sunnanverðu, framan við húsið er mikill trjágróður og aðkoman glæsileg. Stór og
fallegur arinn í stofu. Húsi og garði hefur verið vel við haldið.

Bær

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali

pall@remax.is

Opið
Hús

Á morgun sunnudag milli kl: 17 og 18.

512 3460

Efstidalur lóð 33
801 Selfoss
Vinalegt sumarhús á útsýnislóð.

Stærð: 42,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 10.150.000

Verð: 12.900.000
Sumarhús í Efstadalsskógi, ca 10 km frá Laugarvatni. Viðhald hússins er mjög gott. Lóðin er leigulóð
5.075 fm með nýjum 25 ára leigusamningi. Lóðin er skógi vaxin, í fjallshlíð og er útsýni sérlega fallegt.
Skipulag hússins: Forstofa, eldhús og stofa í opnu rými, tvö herbergi og baðherbergi með sturtu. Góður
pallur, geymsla við húsið og frístandandi verkfæraskúr. Húsið er kynnt með rafmagni en í Efstadal er
hitaveita sem hægt er að taka inn ef vill. Gæða eign á góðum stað.

Bær

Snorri
Lögg. fasteignasali

ss@remax.is

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

maggi@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

8648090

6949999

RE/MAX Senter óskar sölufulltrúa
sínum til hamingju með
glæsilegan árangur 2009 og 2010

Vernharð Þorleifsson
“RE/MAX International 
Hall of Fame award 2010”

Furugerði 21
108 Reykjavík
Útsýnisíbúð miðsvæðis í Reykjavík

Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 19.400.000

Verð: 24.900.000
RE/MAX SENTER og Þóra kynna fallega útsýnisíbúð miðsvæðis í Reykjavík.
Íbúðin er á þriðju hæð þó aðeins þurfi að ganga upp 3 palla (1 1/2 hæð) frá inngangi.
Eignin hefur öll verið endurnýjuð á undanförnum 5 árum, eikarinnrétting frá InnX, baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf með tengingu fyrir þvottavél og þurrkara. Hjónaherbergi með góðum skápum, tvö
barnaherbergi, annað með skáp. Góð stofa, mikið útsýni og svalir í suður.
Upplýsingar veitir: Þóra í síma 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

kol@remax.is

thora@remax.is

Opið hús sunnudaginn kl. 17.00-17.30

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

0

7772882
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330 þúsund.
Nissan Doublecab árg. ‚95 ek. 114 
þús. 2,4 bensín. 33“ dekk. Uppl. í s. 
773 8099.

L-300 árg. ‚93 ek. 151 þús. Afturhj. 
drifinn. 7 manna. Kr. 370 þús. Uppl. í 
s. 897 9875.

Chevrolet silverrato, árg. „90 ek. 170þús 
Skoðaður 2011. Gott eintak. Óska eftir 
tilboði. Uppl. s. 894 3098.

Suzuki Grand Vitara árg. ‚03 ek. 145 
þús. Er í mjög góðu ástandi. Sk. ‚11. 
Listav. 945 þús. Fæst gegn góðum stgr. 
afsl. S. 660 4588.

VW Polo árg. ‚05, 1.200 vél. Bsk. Ek. 
109þús.Hvítur að lit. Listaverð 990þús, 
tilboð 850 þús. S. 699 5073.

Nissan Almera ‚99. Ek. 160 þús. Ssk. 
Krókur. Myndir á dagmamma.is S. 868 
3596

Til sölu Toyota Corolla árg. ‚99. Skoðaður 
og í fínu lagi. V. 280 þ. S. 825 2173.

VW Polo 97 rauður, ek. 115 þús. bsk, 
3 dyra, skoðaður 10 . Verð 210.000. 
Hjördís 663-1523

Tilboð!
Toyota Avensis árg. ‚05 ek. 59 þús. 
Ásett v. 1.800 þús. Tilboð 1.600 þús. 
S. 861 7091.

Toyota Corolla árg. ‚97. V. 340 þús. S. 
693 0949.

 0-250 þús.

Útsala 175 þúsund
Kia Clarus ‚Arg. ‚99 4 dyra með skotti. 
Sk. ‚11. Góður fjölskyldubíll. S. 891 
9847.

Jeppadekk! 4 Hankook 245/65R17 
107H Radial. Ný, kr. 50.000.-. 4 Cooper 
Disc. M+S 245/65R17. 8971233.

Renault Clio árg.99 ek. 90þús Eyðslu 
grannur. Vetrar og sumardekk sk. 2011 Í 
góðu standi Verð 325þús. S: 859 1106

Til sölu Volvo 460 Árg. ‚94. Sk. Góðum 
dekkjum, ssk. Ek. 46 þús. S. 897 3080.

 250-499 þús.

Tilboð 250 þ.
VW Golf árg. „96 ek. 176þús nýk. 2011 
Verð 280þús. Uppl. S. 659 3459.

Tilboð 280 þ.
Toyota Carina E 1,8 árg.‘96 ek. 240. ný 
skoðuð. 5 gíra, beinskiptur og dráttar-
krókur. Verð 280þ. Uppl. í s. 659 3459

 500-999 þús.

Bmw 318 IA árg. 04/‘99 sjsk., ek. 189þ. 
Nýsk., nýsm., CD og vetrard. Fallegur bíll 
í toppstandi. V. 990 þús. S. 820 4469.

WV Golf 1600 árg.2002,verð 890 þús. 
Ek.123.þ.km. Sími 858-7127/438-1113.

Nissan king cab árg. ‚99 ek. 106þús. 
Nýskoðaður, ný dekk, smurbók. fæst á 
620.000 stgr. uppl. 867 1607.

 1-2 milljónir

Toyota Landcruiser 90 GX, árg. ‚99 
Dísel, ssk., sóllúga, dráttarbeisli, ek. 
218 þús. Verð 1.390 þús. Nýskoðaður. 
Ný tímareim, rafgeymar og upptekinn 
alternator. Uppl. í síma 895 8709 og 
820 6554.

Volvo S40 SE árg. 2002. SSK, 134.000 
km, vél í toppstandi, skoðaður 2011. 
1.100.000 kr. S: 849-5927

 2 milljónir +

Til sölu Ford Chausson Welcome 74 
árgerð 2006, ekinn 9.200 km. Verð 
7.950þ Uppl í síma 862-5700

Subaru Impreza 2,0 R 5g Ek 9 þús 
km. einstaklega fallegur bíll. Kom á 
götuna juní ‚09. Verð 3,2m. Uppl. í s. 
897 7127.

 Bílar óskast

SKODA OCTAVIA DIESEL
5 dyra Skráður 5 manna sjálfskiptur 
framhjóladrif 6/2005 Ekinn 110.000 
Vetra dekk fylja á sér felgum Verð 
1.900.000 Skipti möguleg S: 770-4855

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

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 bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 300.000- stgr. 
má þarfnast lagfæringa. Skoða allt. 
Uppl. í síma 899 3939.

 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.

 Vörubílar

Vörubíladekk til sölu. 315/80 22,5, 
Mundstur. N-41. Upplýsingar í s. 896 
1226.

 Húsbílar

Til sölu Ford 150 húsbíll árg. ‚79. 
Upphækkanlegur toppur. V. 280þ. S. 
841 0653.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

„Gullmolinn“ Kawasaki Vulcan 800 árg. 
‚99, Hjólið er mjög vel með farið og 
hlaðið aukahlutum. Fullvaxið hjól á 
hagstæðu verði, fyrstur kemur fyrstur 
fær. Upplýsingar í síma 663 4656.

Yamaha Midnight Warrior 1700 árg. 
2007. Nánari uppl. í s. 660 8308 & 
http://6.is/warrior

Honda CBF1000A árg. ‚07. Aukahlutir - 
Já. Ek. 10þ. V. 1.450 þús. S. 840 7131.

Yamaha WR250F 2006 tekið í notkun 
2007, rauðum nr, ek 50 tíma. 600.000kr 
6966638

Honda CR 85. ‚08 Í toppstandi. Vegna 
brottfarar fæst þetta hjól á 100 þús. um 
helgina. Ingó 660 4048.

 Fjórhjól

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

Til sölu CanAm MAX ST árg‘07, 2manna. 
Fullt af aukahlutum. Bein sala. Uppl.í 
síma 8976230

 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.

Vantar bátakerru
Vantar bátakerru f. 6m langan bát. s. 
865 6832.

 Hjólhýsi

Hjólhýsi til sölu
Til sölu LMC Munsterland 720. Aldi 
hitakerfi + gólfhiti. svefnpl. f. 8 verð 3.7 
millj. Uppl. lindaj@simnet.is

Glæsilegt Hobby 540 hjólhýsi árg. ‚2010 
með nýu fortjaldi lítið notað, sólarsella/
gas/matarstell o.fl. uppl: 894 0324.

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR Í 
HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DS-
LAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.
is

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu þessi bátur með nýju hagfæra-
skírteini, b.3,52 , d.1,54, l. 10,59. Brt 
12,16. Uppl. í s. 581 1979 & 861 0096 
& 698 7061.

Skrúfur beint frá framleiðanda og flest 
annað fyrir bátinn. www.somiboats.is

Fyrirdráttanet
Fyrirdráttanet fyrir veiðirétthafa. 
Álagildrur, silunganet. Heimavik ehf. S. 
892 8655. www.heimavik.is

Nýr skrokkur af Sóma 870 til sölu. 3,8 
miljonir án vsk. Uppl. í 897-5188

 Aukahlutir í bíla

Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til 
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka 
villukóða út, mjög einfaldar í notkun og 
lesa yfir 124 kerfi. Tölvurnar greina allar 
gerðir bíla (japanska, evrópska, amer-
íska ofl.) þar á meðal VW, AUDI, skoda. 
Les og þurrkar út Airbak, Abs,Service 
ljós o.fl. sem aðrar tölvur gera ekki. 
Einnig eru allar uppfærslur fríar frá fram-
leiðanda eftir því hvaða tegundir koma 
á markað. Verð 52.000 m/Vsk Nánari 
upplýsingar í síma 867 2076, Gunnar.

 Hjólbarðar

Dekkjavélar
Affelgunar og Ballancevélar, einnig 
tveggja pósta bílalyftur, ATH aðeins 
örfá eintök eftir á lager Minnum einn-
ig á varahlutaþjónustu fyrir vörubíla 
og vinnuvélar S: 696-1050 okspares@
simnet.is

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

4 16“ 6 gata álfelgur til sölu. Kr. 15þ. 
Passa undir Terrano og Musso jeppa 
o.fl. Uppl. í s. 772 0620.

 Varahlutir

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

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

Bátakerrur margar stærðir 
verð frá 185.000

Vélasalan 
Kle agörðum 25
Sími 5200000
www.velasalan.is

Bátakerra Gerð SLB14 (636KG) Verð 271.884 kr.

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

Til sölu
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ÞJÓNUSTA

 Sendibílaþjónusta

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum 
alltaf við síman 561 3333

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

TÁHREINT EHF Gluggahreinsun, 
Klæðningarhreinsun, Stéttarhreinsun 
og Djúphreinsun gólfa. s. 821 1408.

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Garðyrkjufræðingurinn Hellulagnir, 
hleðslur, pallasmíði, skjólgirðingar, trjá-
fellingar, lóðahönnun. Jóhann og Mímir 
garðyrkjufr. S 869 1600.

Tökum að okkur hellu og þökulagn-
ir önnumst jarðvegsskipti gerum föst 
verðtilboð S 772 7450

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Trjáklippingar
Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn-
um og öll almenn garðavinna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 
1723.

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Heildarlausnir f. fyrirtæki og einstakl. 
S. 571 0040.

EMBLA getur bætt við sig 
verkefnum

Auk lögfræðiþjónustu býður EMBLA 
upp á almenna bókhaldsþjónustu. Auk 
færslu bókhalds er boðið upp á ráðgjöf 
varðandi tilhögun, skipulagningu og 
leiðréttingu bókhalds, aðstoð til ein-
staklinga/fyrirtækja við að koma upp 
vönduðum bókhaldsvenjum og tíma-
bundnar afleysingar. Frekari upplýsingar 
veitir Ingibjörg Björnsdóttir hdl. Í síma 
534-2600 eða ingibjorg@embla.is

 Málarar

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

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Tökum að okkur alla sparsl- og máln-
ingarvinnu. Vönduð vinnubrögð. 
Gerum tilboð að kostnaðarlausu. Uppl. 
í S. 691 2285.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Aðalbygg ehf
Tökum að okkur alhliða við-
hald á fasteignum bæði utan 
og innan. Nýsmíði, glugga og 
hurðaskipti, þök, uppsláttur, 

múrviðgerðir, flísalagnir, máln-
ingavinna.

Gerum föst tilboð 
að kostnaðarlausu. 

Uppl. s. 893 0174

Smíði, múrun, málun og 
flísalögn....

Allt utanhúss viðhald. Iðnaðarmenn 
óska eftir verkefnum, bað, eldhús, ver-
önd. Sjá verktakavinna.is S. 7705599.

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

 Spádómar

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. 
Er byrjuð 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.

 Tölvur

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

 Iðnaður

Tökum að okkur alla almenna járn-
smíði. Handrið,stigar og fl.Uppl í s. 821 
2506 og 445 5005

 Trésmíði

Erum vanir viðgerðum á gömlu og nýju 
hvar sem er á landinu, parketlagnir, 
uppsetningar á innréttingum, hurðum, 
gluggum og margt fleira. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. 894 9529 Trausti/
Ragnar

 Önnur þjónusta

Skemmtisiglingar í 
ANDREUNNI

Uppákomur, árshátíðir, sjóstöng, funda-
aðstaða o.fl. Uppl. hvalalif@hvalalif.is / 
897-8433.

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.

GreenHouse
Glæsileg haust og vetrarlína. Opið í dag 
10-14. Verið velkomin og fáið bækling. 
Green-house Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

!!! KOMPUDAGAR !!!
Kompudagar laugardaginn 

25. sept. 
Frá 11-17 og sunnudag frá 12-17. 

Fatnaður, skór, töskur 
og margt fl.

Erum til húsa í mörkinni 1 
við hliðina á Virku.

Þvottavélar & Þurrkara
Til sölu úrval af notuðum yfirförnum 
Þvottavélum og Þurrkurum. Opið alla 
daga 12-17, Síðumúla 37 Kjallara, 108 
Reykjavík, 847-5545

Heimabíókerfi!!!
Bose lifstyle 48 heimabíókerfi Keypt í 
feb 2008 - hvítt bassabox og 5 hvítir 
hátalarar. Tilboð óskast. Uppl. Sími - 
898 2060.

Seljum allt fyrir veitingastaði. Vélar, 
borð og stólar. S. 692 8461.

Antik sófasett, koníakslitað leðursófa-
sett, tveir ísskápar, þurrkari, flatskjár, 
túbusjónvarp. Allt á að seljast vegna 
flutnings. Opið hús á Langholtsvegi, s. 
897 9708.

Nýtt Ikea barna og unglingaskrifborð 
stærð 60X110 Verð 6000 þús. Uppl. s. 
862 9058.

Nýlegur ljósbekkur
US ultra sun, nýjar perur, ný yfirfarin. 
s. 892 9999.

Arinviður
Stórir pokar af arinvið, 1000kr pokin. 
s. 892 9999.

 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.

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.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Kaupi bilaðar, lélegar og brotnar fartölv-
ur. Meiga vera með ónýta skjái. Skoða 
allt. S. 697 9264.

Fartölva hvarf úr bíl á bílastæðinu á 
Keflavíkurflugvelli dagana 20 - 22 sept. 
Góð fundarlaun i boði fyrir þann sem 
getur komið henni til skila. Uppl. sima 
891 8693.

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð: 48.350 án VSK Sími: 
5520110 www.pon.is

Óska eftir að kaupa suðuvél fyrir plast-
rör allt að 350 mm og þráðsuðuvél fyrir 
plast. Sími: 897 5085 (Þröstur)

 Til bygginga

Handrið og stigar.Gerum föst verðtilboð. 
S:8987779/ 8971479 Stigamaðurinn 
ehf

Þjónusta

Þjónusta
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 Verslun

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Maxiwell III Nuddpúðinn er þýskur 
snillingur. Góður í rúminu sem bílnum. 
Heitt steinanudd. Mýkir upp jafnvel 
hörðustu nagla. Þú verður að prófa.
www.logy.is. Sendum í póstkröfu. Sími 
661 2580.

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

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, 
veitingar, heilsu, vítamín, næring-
arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex 
massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

Svæðanudd, heilun. Ath. ekki kynlífs-
nudd. S. 8200878 og 5668066

 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

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu uppl. í 8916447 
Óli.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

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

NÁMSAÐSTOÐ við grunn-, framhalds- 
og háskólanema. Nemendaþjónustan 
S. 557 9233.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

 www.hundaskoli.net, Uppl. 897 1992

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Fallegir 2 mánaða kettlingar fást gefins 
til kattavina. Sími 846 9919.

PUG
Pug hvolpar til sölu. http://konungsra-
ektun.123.is/ sími: 821 6362.

Poodle hvolpar til sölu. 1 fæddur 1. 
mars. 3 fæddir 24. jún. 2 svartir, 1 hvít-
ur. S. 896 2114.

Scheafer hvolpar (2 tíkur) til sölu með 
HRFÍ ættbók. Fást á góðu verði vegna 
aðstæðna, eingöngu góð framtíðar-
heimili koma til greina. Upplýsingar í 
síma 847 1057.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Spánn/Alicante/Cabo Roig, hús til 
leigu, góður aðbún.hagstætt verð, viku-
langtímaleiga. Uppl.www.123.is/sumar 
eða 5545719/5542079.

 Fyrir veiðimenn

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingur: nokkur leyfi laus, frá 27. 
sept til 10. okt. Uppl. s. 848 2304.

 Hestamennska

Óska eftir 4-6 hesta plássi á Víðidals 
svæðinu. Uppl í sima 865 0173.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

3ja herb. í Hafnarfirði.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
ísskápur, uppþvottavél, gardín-

ur og öll ljós. 
Dýrahald ekki leyft.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 772 7553

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

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 til leigu
Herbergi í íbúð með aðgang að eld-
húsi, baði, þvottavél til leigu. Leigan 
er 35 þús. á mánuði. Bý í 108 hverfinu 
og er því mjög stutt í Kringluna, MH, 
Versló. Allgjör reglusemi áskilin Sími: 
698-3896

Herbergi í Hraunbæ. Reglusemi áskilin. 
Uppl. í s. 865 9637.

Herbergi 10 fm. óska eftir meðleigeng-
um. Stúlkum. Uppl. í s. 822 3337.

4 herb. íbúð m. húsgögnum til leigu í 
hálft ár. S. 822 3337.

Höfum nokkur herbergi til leigu við 
grensásveg í vetur. Verð frá 45 þús. á 
mánuði. S. 588 0000.

Til leigu stórt (24 fm) og bjart herb. 
með vaski, skápum og kæliskáp í hverfi 
108. 40 þús. á mán. Uppl. í s. 663 
8862.

SVÆÐI 109 - Gott herb. útb. húsgögn-
um að hluta, aðg. að interneti, baðh., 
eldunaraðst., þvottav., og fl. reglusemi 
áskilin, uppl. 8917630. rvk 109 - partly 
furnished bedroom, int., etc. 891763

2ja herb. 66fm með 20fm bílskúr í 
húsahverfi í grafarvogi. Uppl í s. 862 
7719.

Til leigu. Tveggja herb. íbúð (54m2) 
í Keldulandi, 108 Reykjavík. Uppl. 
Garðar,sími 8622050.

Stórt herbergi til leigu með öllu í 
Garðabæ S. 615 4775.

2 herb., 60fm íbúð í Kóp. 200. Til leigu 
í 6 mán. eða lengur. 89 þ. á mánuði. 
3 mán. fyrirfram eða trygging og saka-
vottorð. S. 821 4744.

Til leigu 2ja herb. ný uppgerð í norð-
urbæ Hfj. Neðri hæð í einbýli. Leigist 
reglusömum einstakling eða pari. Flott 
íbúð. S. 840 2611.

3ja herb. íbúð til leigu í Kóp. frá 1. okt. 
Leigist í eitt ár með húsgögnum. S. 616 
6453, Inga.

Herb. miðb. Rvk, húsg. fylgja. Verð 35 
þús. S. 895 0482 eftir kl. 16.

ÓDÝR DAGS-VIKU OG MÁNAÐARL. 
ALLT INNIFALIÐ INTERNET- 
SAMEIGINLEG SNYRTI-ÞVOTTA OG 
ELDUNARAÐSTAÐA. HÓTEL FLÓKI S. 
660-7799 BJARNI.

Snyrtileg og björt 2ja herbergja íbúð 
í Álftamýri í Reykjavík. 60 íbúð á 
þriðju hæð, nýlega máluð, nýtt gólf-
efni. Fallegt útsýni , við Framvöllinn 
og Álftamýrarskóla. Upplýsingar veitir 
Linda 664 6015 eða á linda@rentus.is

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

Til leigu falleg 3 herb. íbúð í Grafarv. 
Stutt í alla þjónustu. Suðursv. m. útsýni. 
S. 892 9029.

 Húsnæði óskast

Íþróttafélag óskar eftir 
íbúð til leigu

Íþróttafélag óskar eftir eins til 
tveggja herbergja íbúð í 101 til 

leigu fyrir erlendan þjálfara. 
Tryggum greiðslum og góðri 

umgengni heitið. 
Uppl. í síma 8984461

Bráðvantar Íbúð
Erum reglusamt par með barn á leið-
inni, voða góðan hund og fastar tekjur. 
Erum að leita af 3+ herb. íbúð með 
garði í barngóðu hverfi á höfuðb. svæð-
inu. einnig kemur lítið rað/par hús eða 
einbýli til greina. Eiríkur S. 777 6799.

2-4 herb. íbúð óskast, helst miðsv. 
með eða án húsg. reglusemi, pottþétt 
meðmæli, uppl. í s. 692-1681 eða 
891-7630

Framhaldsnema í HÍ með 2 börn vantar 
3-4 herbergja íbúð í 101 sem fyrst. 
Júlía, juliag@hi.is, s: 868 5927

Maður á sextugsaldri óskar eftir 2 herb 
íbúð eða stúdíó á höfuðborgarsvæðinu 
sem fyrst, skilvísum greiðslum heitið og 
fyrierframgreiðslu ef óskað er. Nánari 
uppls. í síma 8973284 Börkur

Fimmtug kona með 2 hljóðláta smá-
hunda óskar eftir íbúð í Rvk. S. 663 
4463.

Reglusamt, vel menntað par m. 2 börn 
leitar að íbúð í 101/107/103/105 Rvk 3 
herb.+ 650 5115 hjaltiw@gmail.com

Íbúð óskast til leigu
23 gamall maður óskar eftir einstakl-
ings- eða 2ja herbergja íbúð til leigu. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur. Uppl. Í 
síma 849 7997.

Óska eftir íbúð til leigu. 2ja herb. eða 
studíóíbúð á rólegum stað. S. 773 
6840.

Par með 2 börn óska eftir einbýli/tví-
býli/par/raðhús. Verður að vera bílskúr. 
Svæði Kóp. Mosf. Grafv. eða svæði 
nálægt Lækjarbotn/Heiðmörk og allt 
þar nálægt. S. 6962682 og 7770985 
og 5712279.

Allt sem þú þarft...

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

95% 
lesenda
blaðanna

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

67% 5%

27%

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

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

Kvíslartunga- 250 fm 
parhús -frábært verð

 Til sölu þetta fallega parhús í 
Mosfellsbæ á tveimur hæðum með 
innb.bílskúr. Tilbúið að utan en ein-
angrað að innan og rúml.fokhelt. 
Kanada hús. Eitthvað bygg.efni fylgir. 
Til afh. strax. Ekkert áhvíl og engin 
skipti.Flott hús. Verð aðeins 23,9 millj. 
Uppl. í s: 895 2049.

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

 Sumarbústaðir

Geysir Haukadal
Til sölu 74 m2 sumarhús rétt austan 
við Geysi. Einsaklega fallegt útsýni yfir 
golfvöllinn og gossvæðið. Bústaðurinn 
er endurbyggður að hluta, ásamt nýrri 
viðbyggingu. Álkæddur að utan og nýir 
gluggar, ný þakklæðning og nýtt gólf. 
Einangraður að innan. Eignarlóð. Verð 
kr. 12 milljónir. Uppl. gefur Hákon í s. 
825 0050 eða hakon@tryggir.is

 Atvinnuhúsnæði

Leitum að leiguhúsnæði í Hfj, Kóp eða 
G.bæ. fyrir ljósmyndastudio og galleri. 
Traustir leigjendur. Uppl. í s. 840 6039.

Lítill/meðalstór skrifstofuherb. til 
leigu við Suðurlandsbraut og Ármúla 
Hagstætt verð og gott útsýni. Uppl: 
899 3760.

til leigu einbýlishús i vesturbæ kópa-
vogs 5herb 150fm2 upplýsingar hjá 
leiga1@visir.is

 Geymsluhúsnæði

Upphitað geymsluhúsnæði á 
Suðurnesjum fyrir tjaldvagna og felli-
hýsi. Uppl. í s. 865 1166. Sama verð 
og í fyrra.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor-
hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Ferðavagnageymsla
Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. o. fl. upphitað, gott verð S: 
899 7012 email: solbakki.311@gmail.
com

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

Vetrarleiga í Reykjavík fyrir hjólhýsi, 
fellihýsi og tjaldavagna. Verð kr. 5.000 
pr. fm. Upplýsingar í síma 824 8409, 
Rúnar.

Flugskýli í Fluggörðum 
Reykjavíkurflugvelli til leigu. Um 100 
m2 endarými. Upplýsingar í s: 690-
1841.

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.

Vertargeymslur
Geymdu gullin þín í Gónhól pöntun 
771 1936 gonholl.is

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

Bifvélavirki óskast
IB ehf á Selfossi óskar eftir að ráða 
bifvélavirkja á bifreiðaverkstæði fyrir-
tækisins á Selfossi. IB ehf sérhæfir 
sig í innflutningi á bílum frá USA, 
þjónustar þá með varahlutaþjónustu 
og viðgerðum. Verkstæði IB ehf er vel 
búið tölvum og tækjum og vinnuað-
staða er snyrtileg. Við leitum að manni 
með góða þjónustulund og bifvélavirkj-
unarréttindi Upplýsingar veitir Eyjólfur 
Ingvarsson í síma 4808080

!! AVON !!
Við hjá AVON óskum eftir sölufulltrúum 
um allt land við sölu á snyrtivörum í 
heimakynningum. nánari upplýsingar í 
síma 577-2150 Avon@avon.is

Hvernig eru fjármálin þín? Kynning og 
fyrirlestur hvernig má auka tekjurnar, 
Hótel Ísland,2.hæð,fimmtud. 30.sept. 
kl. 20. Sendu tölvupóst á mlmtopin-
come@gmail.com til þess að fá boðs-
miða. www.mlmtopincome.com

Vantar vana málara. Eiríkur S. 777 
6799.

HÁRNÝ HÁRSNYRTISTOFA
Auglýsir eftir hárgreiðslusveini eða 
meistara. Alhliða hárgreiðslustarf ásamt 
spennandi verkefnum í boði. Nánari 
upplýsingar veitir Þórdís Helgadóttir, 
Hárný. Nýbýlavegi 28, 200 Kópavogi. 
Sími 554 6422. www.harny.is harny@
simnet.is

Líflegt fyrirtæki í miðbænum sem m.a 
starfar í ferðaþjónustu og vefmálum 
óskar eftir skipulögðum og jákvæðum 
nema á aldrinum 15-18 ára í ýmis fjöl-
breytt störf. Sjá nánar á www.netid.is

Nýr japanskur veitingarstaður leitar að 
kokki. Kröfur til frambjóðenda: Kokkur 
vottorð/skírteini gefa út í Japan hjá 
embættislegur umboð. Reynsla að 
vinna sem kokkur í Japan í 3 eða fleiri 
ár. Til að fá fleiri upplýsingar hafi sam-
band í síma: 862-1671, Andrey

Við óskum eftir laghendum mönnum, 
helst vönum járnsmiði. Tímabundið 
verkefni. Uppl í s. 892 0904

Ridingguide/trainer Help with our 120 
Icelandic horses. Riding, training, shoe-
ing, feeding, maintenance. Possible job 
for partner & accommodation. English a 
must, Danish a gift. Therese Thøgersen, 
www.kommandoergaarden.dk, cont-
act tt@kommandoergaarden.dk or 
+4523458649

Bonita snyrtistofa óskar eftir snyrti-
fræðing 50-100% starf, erum einnig 
með laust naglaborð til leigu. Uppl. s. 
866 1867 / Ingibjörg eða 869 4634/ 
Margrét

 Atvinna óskast

Smiðir geta bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í s. 856 5555.

TILKYNNINGAR

 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.

 Tapað - Fundið

Kæru Mosfellingar, kötturinn okkar hefur 
ekki skilað sér heim (Rituhöfða) síðan 
15.9 Hún er svört með litlum hvítum 
bletti á hálsinum undir hökunni. Hún 
Grugga er norskur skógarköttur og er 
eyrnamerkt G-2006. Gætuð þið orðið 
að liði og kíkt hvort hún sé nokkuð 
lokuð inni hjá ykkur og svipast um eftir 
henni. Henni er sárt saknað og höfum 
við miklar áhyggjur af henni. 50 þús. í 
fundarlaun. Uppl. í s. 897 3277.

 Tilkynningar

Grunnnámskeið í yoga með Talyu og 
Gumma, 2-3 október. www.yogastod-
inheilsubot.is, sími 6918565

Skemmtanir

tertusneið

í bakaríi

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

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn
bíður þín



Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri
Sími: 699 6165

Albert Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali Sölumaður

Lárus Óskarsson

Sími: 823 5050
Sölumaður
Guðmundur Á. Guðmundsson

Sími: 891 7107

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

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   domusnova@domusnova.is   -   www.domusnova.is   -   S: 527 1717   -   Fax: 527 1718

Hjá Domusnova starfa metnaðarfullir sölumenn og 
löggiltir fasteignasalar sem leggja allt upp úr því að 
veita framúrskarandi þjónustu á öllum sviðum.

Okkar stefna er sú að viðskiptavinir okkar, kaupendur 
og seljendur, upplifi þá þjónustu sem allir óska sér að 
geta fengið.

Þannig viljum við ávallt leggja grunninn að langtíma-
sambandi Domusnova og viðskiptavinarins.

Við veitum þér reglulega upplýsingar um 
fasteignamarkaðinn og leiðbeinum þér í hverju skrefi.

Vantar 4ra herbergja íbúðir á sölu í Vesturbænum.
Einnig rað- par og einbýli í löndunum
Einbýli eða parhús með aukaíbúð í Hafnarfirði, max 55m.
Hafið samband. Lárus 823 5050.

Hörðaland 20

OPIÐ HÚS
108 RVK 88 fm

23,9 millj.

Opið hús á laugardaginn 25.09 
kl 14:00 - 14:30
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð 
á þriðju hæð í eftirsóttu hverfi.

Uppl: Lárus  823 5050

Grundarhús 22

OPIÐ HÚS
112 RVK 128,9 fm

28,7 millj.

Opið hús á laugardaginn 25.09 
kl 15:00 - 15:30
Skemmtilegt raðhús í rólegu 
hverfi í Gravarvogi.

Uppl: Lárus 823 5050

Klettagata 16

OPIÐ HÚS
220 HFJ 350,8 fm

69,9 millj.

Opið hús á laugardaginn 25.09 
kl 16:00 - 16:30
Rúmgott og vel skipulagt 
einbýlishús í innst í botnlangagötu.
Möguleiki á aukaíbúð með 
sérinngangi á neðrihæð.
Uppl: Lárus 823 5050

Njörvasund 37 

104 RVK 57,7 fm

10,9 millj.

Mjög huggulega og snyrtilega 
og vel skipulagða 57,7fm  íbúð  
á fyrstu hæð við Njörvasund 37 
í Reykjavík. Eignin skiptist í 
gang/hol stofu baðherbergi 
eldhús og rúmgott svefnher-
Uppl: Guðmundur 891 7107

Strandasel 1

OPIÐ HÚS
109 RVK 93,3 fm

18,5 millj.

Opið hús á sunnudaginn 26.09 
kl 14:00 - 14:30
Þriggja herbergja íbúð á annari 
hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi í 
Seljahverfinu.

Uppl: Lárus 823 5050

Laugarnesvegur 89

OPIÐ HÚS
105 RVK 110,2 fm

29,9 millj.

Opið hús á sunnudaginn 26.09 
kl 15:00 - 15:30
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi. 
Mjög vönduð eign.

Uppl: Lárus 823 5050

Garðatorgi 

210 GBR 76,5 fm

Tilboð

Hárgreiðslustofu í fullum 
rekstri og með öllum 
tækjabúnaði í Garðatorgi í 
Garðabæ. Tilboð óskast í 
reksturinn sem og húsnæðið. 

Uppl: Guðmundur 891 7107

Drekakór 2 

OPIÐ HÚS
203 KÓP 187,2 fm

49,9 millj.

Mjög glæsilegt og skemmtilega 
skipulagt vel staðsett pallaskipt 
parhús með bílskúr og 
glæsilegum garði heitum pott. 
Opið hús mánudaginn 
27.9.2010 klukkan 18:30-19:00
Uppl: Guðmundur 844-7563

Reynimelur 80

OPIÐ HÚS
107 RVK 88 fm

22,9 millj.

Opið hús á sunnudaginn 26.09 
kl 17:00 - 17:30
Fjögurra herbergja íbúð á efstu 
hæð í fjölbýlishúsi sem nýlega 
var tekið í gegn að utan.

Uppl: Lárus 823 5050

Nökkvavogur  9

OPIÐ HÚS
104 RVK 66,7 fm

12,5 millj.

Vel skipulagða 66,7fm 3ja 
herbergja íbúð í þriggja hæða 
húsi við Nökkvavog 9 í Reykjavík. 
Opið hús mánudaginn 27.9.2010 
klukkan 12:00 – 12:30 

Uppl: Guðmundur 891 7107

Birkiholt

225 ÁLFTAN. 180,9 fm

43,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt raðhús 
auk bílskúrs á góðum stað á 
Álftanesi. Húsið er á tveimur 
hæðum. Hellulögð verönd og 
sólpallur.
Bókið skoðun í síma 823-5050
Uppl: Lárus 823 5050

Asparholt 

225 ÁLFTAN. 116,8 fm

26,9 millj.

Falleg 4ra herbergja, 116,8 fm 
íbúð á annarri hæð með 
sérinngangi á Álftanesi.

Bókið skoðun í síma 823-5050

Uppl: Lárus 823 5050

Bjarkarholt 5

270 MOS 193,6 fm

42,0 millj.

Frábærlega staðsett 193,6fm 
einbýli þar af 51,2fm bílskúr og 
8fm garðgeymsla við Bjarkarholt 
í Mosfellsbæ. Eignin stendur á 
2250fm gróinni og fallegri og 
mjög barnvænni lóð. 
Uppl: Guðmundur 891 7107

Bræðraborgarstígur 

101 RVK 196,8 fm

47,0 millj.

Notalegt og vel við haldið 
einbýlishús í hjarta borgarinnar.

Bókið skoðun í síma 823-5050

Uppl: Lárus 823 5050

Bólstaðarhlíð

105 RVK 105,3 fm

23,9 millj.

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja 
herbergja íbúð í góðu fjölbýli í 
Hlíðunum. Íbúðin er á fyrstu hæð. 

Bókið skoðun í síma 823-5050

Uppl: Lárus 823 5050

Vallartröð

200 KÓP 205,9 fm

49,9 millj.

Fallegt tveggja hæða 
einbýlishús með góðum bílskúr. 
Húsið stendur á stórri lóð. Húsið 
hefur verið endurnýjað að 
stórum hluta.
Bókið skoðun í síma 823-5050
Uppl: Lárus 823 5050

Rjúpufell

111 RVK 97,9 fm

18,5 millj.

Fjögurra herbergja íbúð á þriðju 
hæð í viðhaldslitlu fjölbýli með 
yfirbyggðum svölum.

Uppl: Lárus 823 5050

Norðurbrún 24

104 RVK 333,5 fm

Tilboð

Frábærlega staðsett 335,5fm 
einbýli á tveimur hæðum við 
Norðurbrún í Reykjavík. Eignin 
stendur tignarleg innst í 
botlanganum og með frábæru 
útsýni. Tilboð óskast í húsið
Uppl: Guðmundur 891 7107

Pósthússtræti 

230 KEF 101,6 fm

21,9 millj.

Huggulega 3ja herbergja íbúð 
á fyrstu hæð með stæði í 
bílageymslu við Pósthússtræti 
í Keflavík. Frábært útsýni og 
stutt í alla þjónustu.

Uppl: Guðmundur 891 7107

Markarveg 6

108 RVK 257,6 fm

Tilboð

Mjög huggulegt og vel skipulagt 
og vel staðsett pallaskipt þriggja 
hæða parhús með bílskúr. Eignin 
stendur á rólegum og friðsælum 
stað við Markarveg 6 í 
Fossvoginum. 
Uppl: Guðmundur 891 7107

Fagrakinn  20

220 HFJ 309 fm

28,9 millj.

Mjög huggulega og vel 
skipulagða íbúð á tveimur hæðum  
með bílskúr og þvottahús í kjallara 
við Fögrukinn 20 í Hafnarfirði. 
Eignin er samtals 163,9fm og þar 
af er 32fm bílskúr. 
Uppl: Guðmundur 891 7107

Þrastarás 

221 HFJ 86,5 fm

21,9 millj.

Falleg og vel skipulögð þriggja 
herbergja íbúð á þriðju hæð í 
góðu viðhaldslitlu lyftuhús í 
Áslandinu í Hafnarfirði. Eigninni 
fylgir stæði í bílageymslu.
Bókið skoðun í síma 823-5050
Uppl: Lárus 823 5050
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Afmælistónleikar 
Jóns kr Ólafsson söngvara 

þann 25. september.
Tónleikarnir verða haldnir í sal FíH 

í Rauðagerði 27 Reykjavík, kl. 20:30.

MYNDLIST 
BERGSTEINN 
SIGURÐSSON ANDINN FYLGIR EFNINU

F
yrir viku var opnuð 
í Listasafni Reykja-
víkur sýningin Erró – 
Klippimyndir. Þar gefst 
almenningi í fyrsta skipti 

tækifæri til að skoða um það bil 
130 klippimyndir sem Erró hóf að 
gefa Listasafni Reykjavíkur árið 
1989. Elstu verkin eru frá náms-
árum Errós í Myndlista- og hand-
íðaskólanum 1950 til 1951, þar 
sem hann komst fyrst í kynni við 
þetta listform. Erró hóf þó ekki 
meðvitað notkun samklippu fyrr 
en í lok sjötta áratugarins og þá í 
formi mynda og prentaðra texta. 
Allt frá árinu 1989 hefur Erró 
gefið Listasafni Reykjavíkur 472 
klippimyndir sem spanna langan 
feril listamannsins. 

Tók klippiverkin ekki alvarlega
Á sýningunni eru til sýnis 
samklipputeikningar og sam-
klippuuppsetningar, en einn-
ig tilklipptar pappírsmyndir frá 
námsárunum.

„Sannleikurinn er sá að ég tók 
þessar myndir aldrei alvarlega, 
þær voru alltaf bara ofan í skúffu. 
Það var ekki fyrr en með sýningu 
í Pompidou-safninu sem ég fór að 
taka þær alvarlega og er byrjaður 

að skrá þær skipulega. En margar 
eru því miður horfnar.“ 

Erró notar gjarnan klippimynd-
ir til að mála eftir, eins og nokkur 
dæmi eru um á sýningunni. 

„Ég byrja á því að útbúa klippi-
mynd, ljósmynda hana og varpa 
henni á léreft, þannig ég sjái 
myndina en geti líka fantaserað í 
kringum hana. Þetta gengur best 
í ákveðnu birtustigi – á þeim tíma 

dags þegar það er hvorki dagur 
né nótt. Það er líka þá sem maður 
veiðir besta laxinn.“ 

Endurnýjuð ástríða 
Erró kveðst hafa endurnýjað 
ástríðu sína fyrir klippiverkum sem 
listformi eftir að hafa farið í nokkr-
ar stórar skurðaðgerðir á skömm-
um tíma og þurft að halda sig heima 
við í tvo til þrjá mánuði. 

RAUSNARLEG GJÖF
Við opnun sýningarinnar á klippiverkum Errós, 
færði hann Listasafni Reykjavíkur listaverk eftir 
franska listamanninn Jean-Pierre Raynaud: Le 
Pot Doré, eða Gullsleginn pottur. Um er að ræða 
verk sem Raynaud hefur gert í ýmsum útgáfum, 
meðal annars fimm metra hátt verk sem stóð 

við Pompidou safnið í París ekki alls fyrir löngu. 
Listaverkið, sem Erró afhjúpaði ásamt Jóni Gnarr, 
borgarstjóra, er dýrmæt viðbót við safneign 
Listasafns Reykjavíkur og verður sýnt opinberlega 
á Kjarvalsstöðum í vetur, ásamt öðrum verkum 
sem safninu hafa áskotnast undanfarin fimm ár.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Vélmenning, um 1950 til 1951.Enska stúlkan, 2010. 
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Í pottinn búið  
Erró og Jón Gnarr 
borgarstjóri afhjúpa 
gullsleginn pott sem 
Erró færði Listasafni 
Reykjavíkur að gjöf 
á dögunum. 



11   MENNING

„Það var þá sem ég byrjaði aftur 
að klippa og klippa. Ég hafði hins 
vegar ekki orku í að líma mynd-
irnar saman. Ég tók því afrakstur-
inn með mér til Spánar, var þar í 
nokkra mánuði í ró og næði og límdi 
og sneri aftur til baka með 280 ný 
klippiverk. Ég þurfti ekki að hugsa 
of mikið, þetta rann bara saman á 
stórum borðum. Á vissum tímum 
dagsins var hins vegar allt stopp og 
ég gat ekki unnið meir. Og morgun-
inn eftir byrjaði allt aftur.“      

Engin takmörk á efninu 
Erró kveðst enn vera jafn ástríðu-
fullur gagnvart list sinni og verði 
það áfram svo framarlega sem 
hann hafi nóg efni til að vinna úr. 

„Það er svo mikið efni til að 
vinna úr nú til dags. Þegar ég kom 
til Parísar 1958 var mjög lítið efni 
til og allt í svarthvítu. Nú eru svo 
til engin takmörk á efni til að vinna 
úr.“ 

En hvað um nýrri miðla, á borð 
við tölvur? „Tölvutæknin býður upp 
á mikla möguleika, ég hef séð ýmis 
tölvugerð listaverk sem minna 
dálítið á verkin mín. En tölvur eru 
ekki fyrir mig heldur næstu kyn-
slóð. Ég nota ekki einu sinni tölvu, 
finnst hún of mikið ónæði og veit ég 
myndi liggi í henni allan daginn.“ 

Heillast af götulist 
Það listform sem Erró hefur 
heillast einna mest af í seinni tíð 
er götulist. 

„Það er kraftmikið og skemmti-
legt listform, síbreytilegt og í 
stöðugri endurnýjun. Það er vegg-
ur í nágrenni við heimili vinar 
míns sem ég hef gaman af því að 
skoða, það er allt eitthvað að bæt-
ast við hann. Graffarar taka sig 
ekki alvarlega, sem hefur mikið 
að segja. Þeir eru líka lausir við 
braskið sem fylgir hefðbundinni 
myndlist. Ég reyni að taka eftir 
götulistinni í þeim borgum sem ég 
er í hverju sinni; þetta býr til svo 
mikinn borgarbrag.“ 

Erró segir jafnvel ekki loku fyrir 
það skotið að hann hefði sjálfur lagt 
fyrir sig götulistina væri hann 
yngri. 

„Ég hef gert nokkra veggi í 
gegnum tíðina og finnst það mjög 
skemmtilegt. Það er að vísu erfitt 
að framfleyta sér með þessu, þótt 
þetta sé vaxandi listgrein. En það 
er of seint að ætla að byrja á þessu 
núna, ég er að verða áttatíu ára. Ég 
læt mér nægja að fylgjast með.“ 

Töpum okkur ekki aftur í braski
Erró dvaldi á Íslandi aðeins í 
nokkra daga. Hann segist reyna að 
heimsækja landið eins oft og hann 
geti og líður alltaf eins og hann sé 
kominn heim. 

„Samband mitt við Ísland er eins 
gott og hægt er,“ segir hann. „Ég 
ferðast mikið og á heima í mörg-
um löndum; í Frakklandi, Spáni, 
Taílandi og á Íslandi. Þetta er ekki 
hlutskipti sem ég valdi heldur eitt-
hvað sem gerðist bara. Ég var á 
réttum stað á réttum tíma. En ég 
reyni að fylgjast vel með hvað er 
á seyði hérna heima og það hefur 
ekki alltaf verið notalegt undanfar-
in tvö ár. 

Ég vona hins vegar að ástandið 
fari að batna og að við töpum okkur 
ekki aftur í braski. Þá verður þetta 
allt í lagi.“

Lífvörður Páfans úr seríunni: Forgotten 
Future (2008-2009)  

Einleikurinn Hetjan verður frum-
sýndur í Landnámssetrinu í Borg-
arnesi á laugardag. Sýningin var 
sýnd við góðar undirtektir á Rifi í 
sumar og í framhaldinu var þeim 
Kára Viðarssyni leikara og Vík-
ingi Kristjánssyni leikstjóra boðið 
að sýna í Landsnámsetrinu. „Sýn-
ingin fékk mjög góða dóma og 
spurðist vel út, fólk var að þvælast 

úr bænum til okkar í raun meira 
en við þorðum að vona,“ segir Vík-
ingur sem er ásamt Kára höfund-
ur leikritsins. 

Hetjan segir Bárðar sögu Snæ-
fellsáss sem sagan segir að tekið 
hafi sér búsetu í Snæfellsjökli. 
„Sagan hafði verið Kára hugleik-
in lengi, hún gerist á hans heima-
slóðum á Snæfellsnesi. Þegar 

hann svo lauk leiklistarnámi 
þá sló hann til og fékk mig með 
í verkið. Ég leikstýrði honum í 
Stúdentaleikhúsinu, þaðan þekkt-
umst við.“

Kári bregður sér í fjölmörg 
hlutverk á meðan á leiknum stend-
ur. „Þetta er mikil aksjón, rúmur 
klukkutími af látum og sprelli,“ 
segir Víkingur  - sbt

Hetjan í Landnámssetrinu 

Hetjan Kári Viðarsson bregður sér í 
mörg hlutverk í einleiknum Hetjan sem 
sýndur verður í Landnámssetrinu næstu 
helgar.
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VORUM AÐ FLYTJA Í NÝJA GLÆSILEGA 
VERSLUN VIÐ LAUGARVEG 86.

Laugavegi 86 • Sími 511 2004

15% afsláttur af völdum vörum í dag, 
laugardaginnn 25. september.
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AÐ TJALDBAKI 

Þrátt fyrir niðurskurð til 
innlendrar kvikmyndargerðar 
hafa verstu bölspár í þeim 
efnum sem betur fer ekki 
ræst. Von er á nokkrum kvik-
myndum og sjónvarpsþátt-
um á næstu misserum, þar 
af tveimur úr ranni Sigurjóns 
Kjartanssonar, sem er orðinn 
einn afkastamesti handrits-
höfundur í íslensku sjónvarpi.  
Einu sinni skrifaði Sigur-
jón Kjartansson Bakþanka í 
Fréttablaðið, sælla minninga. 
Fyrir réttum fjórum árum 
skrifaði hann pistil sem 
nefndist 101. Þar kvartaði 
Sigurjón sáran undan því 
að íslenskir kvikmynda- og 
sjónvarpsþáttaframleiðendur 
gerðu nær eingöngu myndir 
og þætti þar sem söguhetj-
urnar bjuggu í 101 Reykjavík 
(muna lesendur eftir fleiri 
myndum sem gerast í 101 
Reykjavík en 101 Reykjavík?).  
Að mati Sigurjóns var þessi 
meinta miðborgaráhersla 
kvikmyndagerðarmanna á 
góðri leið með að eyðileggja 
markaðinn fyrir íslenskar 
kvikmyndir. „Það er eins og 
íslenskir kvikmyndagerðar-
menn skammist sín fyrir að 
sýna Reykjavík eins og hún 
raunverulega er, utan þessa 
frímerkis sem er 101,” skrifaði 
Sigurjón.  
Eflaust var það í þeim 
tilgangi að spyrna við þessu 
ófremdarástandi sem Sigur-
jón  skrifaði handrit að nýrri 
sjónvarpsþáttaröð, sem verð-
ur sýnd á Stöð tvö í vetur. 

Hún heitir 
Hlemma-
vídeó. Og 
gerist eins 
og nafnið 
bendir 

til í hjarta 
miðborgar 
Reykjavíkur.  

septermber 2010



samanburð!
Gerðu verð-

13.990

Vnr. 55022200

Haustlaukar
Haustlaukar, 5 tegundir, 100 stk. í kassa.

Vnr. 55092225-6

Sýprus
Sýprus, hæð 80-100 cm eða 120-130 cm.

                 

1.190
Fullt verð: 1.990

ENN MEIRI 

LÆKKUN!

1.190 kr./
stk.
 

Verð frá 

1.190

Vnr.  94990000

Soda Stream
SODA STREAM tæki. Eitt 
60 lítra gashylki og eins 
lítra plastflaska fylgir.

Vnr.  65103080

Rafmagnsgrill
Grill, rafmagns, 2000W.

Vnr.  65103085

Panini grill
Grill, panini, 1500W.

Eitt gashylki 
dugar í um 
60 lítra af 
kranavatni

Vnr. 65103010

Brauðrist 
KHG brauðrist, 
hvít, 750W.

Vnr. 65103086

Blandari 
Blandari með 
glerkönnu, 
500W, 1,4 l.

2.590

5.990 6.590
6.990

Vnr. 55092220/4

Erikur
Erikur, stórar,
3 stk. saman.

Haustplöntur 
í BYKO!
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J
úlía Hreinsdóttir er heyrn-
arlaus, fædd árið 1964, og 
hefur því upplifað tímana 
þegar notkun táknmáls var 
bönnuð og svo málfrelsið, í 
bókstaflegri merkingu, sem 
varð á 9. áratugnum þegar 
ný stefna var tekin í mál-

efnum heyrnarskertra og heyrn-
arlausra. Júlía starfar í dag sem 
fagstjóri Samskiptamiðstöðvar 
heyrnarlausra og heyrnarskertra 
og var, ásamt Valgerði Stefánsdótt-
ir, forstöðumanni stofnunarinnar, 
viðstödd merkan atburð í sumar í 
Vancouver, þegar sama ráðstefnan 
og samþykkti táknmálsbannið árið 
1880, International Congress on the 
Education of the Deaf, ICED, báðust 
afsökunar á þeirri ákvörðun. 

Mikil geðshræring 
„Þetta var ótrúleg stund, að vera 
viðstödd þessa afsökunarbeiðni. 
Heyrnarlausir, sem höfðu upplifað 
það að mega ekki tala táknmál, eins 
og ég, stóðu upp og allur salurinn 
grét og klappaði. Ég fékk gæsahúð 
og trúði því ekki að það væri fyrst 
núna, 130 árum síðar, sem beðist var 
afsökunar á táknmálsbanninu, og ég 
orðin 46 ára,“ segir Júlía. Ráðstefna 
kennara heyrnarlausra í Mílanó á 
Ítalíu bannaði táknmál árið 1880. Í 
staðinn áttu heyrnarskertir og -laus-
ir að læra að „tala betur“, læra vara-
lestur og raddmálsstefnan svokall-
aða tók yfir. 

Blómaskeið fyrir banntímann
„Við köllum þetta einangrunar-
tímabilið, um 100 ár sem höfðu dýr-
keypt áhrif á líf og menntun heyrn-
arlausra. Fyrir þessa ráðstefnu var 
í raun blómaskeið hjá heyrnarlaus-
um. Þá gat heyrnarlaust fólk mennt-
að sig jafnt á við aðra og notið sömu 
lífsgæða og heyrandi. Á ráðstefn-
unni var talað um að táknmál væri 
í raun ekki mál, en táknmálið hafði 
þá lítt verið rannsakað sem slíkt. 
Þess í stað var sagt að táknmál væri 
bara einhverjar bendingar, einhvers 
konar apamál og best væri að leggja 
rækt við raddmálið og varalestur. 
Fyrir bannið lærðu allir heyrnar-
skertir táknmál,“ segir Júlía.

Heimurinn látinn vita
Á ráðstefnunni skrifuðu fundar-
menn undir viljayfirlýsingu að sam-
vinnu þess efnis að táknmálið verði 
viðurkennt sem mál og heimurinn 
látinn vita af afsökunarbeiðninni.

„Foreldrum og kennurum var 
uppálagt að læra ekki, kenna né 
nota táknmál. Ekki átti að halda 
táknmálinu að heyrnarlausum börn-
um á neinn hátt. „Skilaboðin til for-
eldra voru einfaldlega: „Þú ert að 
eyðileggja möguleika barnsins á að 
geta talað íslensku og þar sem allir 

tala íslensku í kringum barnið verð-
ur það að læra hana til að geta tekið 
þátt í samfélaginu. Þetta voru ekk-
ert vondar manneskjur sem tóku 
þessa ákvörðun en það verður að 
segjast eins og er að þetta var voða-
lega vitlaust. Fáfræði og heimska 
er hins vegar oft það sem er hvað 
grimmast. Heyrnarlausir höfðu ekki 
líffræðilega möguleika á að skilja 
eða læra íslenskuna. Fólkið sem 
ákvað þetta vissi ekki að táknmál-
ið var mál og eina færa leiðin fyrir 
heyrnarlausa til að eiga samskipti 
við umheiminn,“ segir Valgerður.

Upplifðu þetta sem pyntingar
Unnið var hérlendis eftir raddmáls-
stefnunni, „oralismanum“ svokall-
aða, allt fram á 9. áratuginn og Val-
gerður segir að börnin sem hafi búið 
við kennsluaðferðirnar hafi upplif-
að þær sem pyntingar. „Það er and-
legt ofbeldi þegar kennarinn talar 
mál sem barnið hefur ekki líffræði-
lega möguleika á að skilja og barn-
ið reynir að tjá sig og foreldrar og 

kennarar skilja það ekki. Á þessum 
tíma gátu foreldrar ekki einu sinni 
alið upp börnin sín. Það var bara 
svart og hvítt, að tukta til eða kyssa. 
Foreldrarnir geta ekki útskýrt, 
kunnandi ekki táknmál; „Ekki gera 
svona, ekki lemja systur þína, því þá 
meiðir hún sig.“ Það þýddi um leið 
að börnin fengu ekki aðstæður til 
að ná eðlilegum þroska.“ Valgerð-
ur bætir við að varalestur sé stór-
lega ofmetinn. Það sé ekki hægt að 
kenna varalestur þannig að fólk geti 
notast við aðferðina þannig að mein-
ingin skili sér því mikið af málhljóð-
um sjást ekki á vörunum. 

Lokuð inni í glerkúlu
„Það er ekki hægt að kenna fólki að 
sjá það sem er ekki sýnilegt, frem-
ur en að það er hægt að kenna fólki 
sem heyrir ekki að heyra. And-
lega ofbeldið og einangrunin sem 
fólst í táknmálsbanninu var mikil. 
Breiðavíkurnefndinni var aðeins 
falið að skoða líkamlegt ofbeldi 
og þess vegna kom ekki fram í 
skýrslu þeirra andlega ofbeldið, en 
það er það sem heyrnarlaust fólk 
talar mest um. Andlega ofbeldið 
var miklu stærri þáttur en líkam-
lega misnotkunin. Manneskjurnar 
voru eins og lokaðar inni í glerk-
úlu, skildu ekki hvað var að gerast í 
kringum þær og gátu ekki átt sam-
skipti við heyrandi fólk, ekki einu 
sinni nánustu fjölskyldu.“

Varalestur ofmetinn
Þegar táknmálið var hreinsað 
út úr samfélaginu urðu heyrnar-
lausir minna sjáanlegir, með litla 
menntun. „Ég upplifði báða tímana. 
Áherslan var mest á varalestur, 
örlítið á skrift en heyrnarlausir gátu 
ekki kafað djúpt ofan í neina hluti. 

Við vorum svipt miklum lífsgæðum 
með því að mega ekki nota táknmál. 
Fólk heldur að það séu lífsgæði að 
kunna íslensku en það er ekki mál 
sem við getum tileinkað okkur nema 
að svolitlu leyti. Það að geta verið 
afslappaður og spjallað við einhvern 
á tungumáli sem er manni eðlislægt 
og maður getur notað auðveldlega, 
án áreynslu, það eru alvöru lífsgæði. 
Ég er fædd heyrnarlaus og hef æft 
mig allt mitt líf í varalestri en er alls 
ekki góð. Ég verð mjög þreytt við þá 
áreynslu að reyna að lesa af vörum. 
Heyrnarskertir verða að fá að eiga 
þessa tvo heima,“ segir Júlía. 

Vel til hafðir heyrnleysingjar
Táknmálið byrjaði að fá uppreisn 
æru hérlendis sem fyrr segir á 9. 
áratugnum. Árið 1986 var í fyrsta 
skipti túlkað á táknmáli opinberlega 
á Menningarhátíð Norðurlanda sem 
fram fór hér á landi. Kennarar og 
systkini heyrnarlausra túlkuðu og í 
eitt ár var þeim kennt táknmál fyrir 
hátíðina. Fyrst þá var farið að tala 
um táknmál á ný sem mál, með sína 
eigin málfræði og setningaskipan, 
og fólk var hissa á að heyra það að 
sögn Valgerðar og Júlíu. „Táknmáls-
fréttirnar breyttu til dæmis miklu. 
Fyrst þegar fólk sá þulina í sjón-
varpinu sögðu margir: „Bíddu, hún 
er þó ekki heyrnarlaus þessi í sjón-
varpinu. Hún sem er svo lagleg.“
Það er misjafnt eftir löndum hvað 
miðað er við að bannið hafi staðið 
lengi. Hér á landi var Samskipta-
miðstöðin stofnuð árið 1990 og það 
var fyrsta viðurkenningarskrefið 
í því að táknmál væri fullgilt mál. 
„Mikið hafði þó tapast í menntun á 
þessum rúmu 100 árum. Kennararn-
ir kunnu ekki kennsluaðferðir og að 
nota táknmál sem kennslumál. Það 

voru hvorki til táknmálskennarar 
né táknmálstúlkar þegar við Júlía 
byrjuðum að vinna hérna var ekki 
til námsefni á táknmáli,“ segir Val-
gerður.

Hættulegt málleysi
Júlía segist finna fyrir þróun alls 
staðar í heiminum í átt til raddmáls-
stefnu vegna nýrrar tækni. Nú gang-
ast flest börn sem fæðast heyrn-
arlaus undir kuðungsígræðlu. Að 
hennar mati er mikilvægt að börn-
in séu örvuð strax með táknmáli 
frá fæðingu, þar sem líkur eru á að 
barnið muni þurfa að nota það, eitt 
og sér, eða með talmáli. Börn fara 
yfirleitt ekki í kuðungsígræðslu fyrr 
en þau eru ársgömul og það tekur 
tíma til að fá tækið til að virka. “Það 
þarf skilyrðislaust að nýta þetta 
mikilvæga næmnisskeið barna fyrir 
máltöku í táknmáli og foreldrarnir 
eiga að fá handleiðslu um málörv-
un og máluppeldi barnsins. Helst 
viljum við sjá að þessi börn fái svo 
áfram málörvun á báðum málun-
um, íslensku og táknmáli, eftir kuð-
ungsígræðsluna og verði tvítyngd. 
Reynsla annarra þjóð hefur sýnt að 
einn þriðji hluti barna græðir ekki 
á kuðungsígræðslunni og einn þriðji 
hluti nær góðum árangri. Við sjáum 
í dag börn sem ekki hafa getað nýtt 
sér kuðungsígræðsluna og fá jafn-
framt mjög lítið táknmál. Því eru 
þau sama sem mállaus. Einnig eru 
börn sem fá ekki fullgóða heyrn af 
kuðungsígræðslunni og fyrir þau er 
mikilvægt að eiga líka táknmálið, 
til að geta tjáð sig og skilið fullkom-
lega. Auk þeirra sem fá kuðungs-
ígræðslu eru börn með alvarlega 
heyrnarskerðingu sem þurfa á tákn-
máli að halda, “ segir Júlía. 

Báðust afsökunar eftir 130 ár
Í 100 ár máttu heyrnarlausir ekki nota táknmál. Heyrnarlausir áttu að læra að „heyra betur“, en ekki notast við eina málið sem 
var þeim eiginlegt. Júlía Hreinsdóttir upplifði bannið sem Alþjóðaleg ráðstefna kennara heyrnarlausra setti árið 1880. Júlía Mar-
grét Alexandersdóttir hitti Júlíu og Valgerði Stefánsdóttur sem voru viðstaddar afsökunarbeiðni skipulagshóps ráðstefnunnar.

LÍF FYRIR OG EFTIR BANN Valgerður Stefánsdóttir, forstöðumaður Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra, og Júlía Hreinsdóttir, fagstjóri stofnunarinnar. Arnþór 
Hreinsson myndlistarmaður gerði málverkið í baksýn sem táknar annars vegar lífið þegar táknmálsbannið ríkti og svo hvernig heimurinn opnaðist fyrir heyrnarlausa á ný eftir 
að rofaði til.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, formaður Félags heyrnarlausra, segir baráttuna fyrir táknmálinu hafa verið langa og í mörg ár hafi 
verið reynt að fá það viðurkennt. „Helsta vonin okkar nú í dag er bundin við störf framkvæmdanefndarinnar sem vinnur að því 
að kortleggja þjónustu hjá heyrnarlausum og heyrnarskertum. Framkvæmdanefndin mun samkvæmt áætlun ljúka störfum 
fyrir jól og í einni tillögunni er kveðið á um að táknmálið verði viðurkennt sem fyrsta mál. Vonum við því að ríkisstjórnin muni 
fallast á þá tillögu. Viðurkenning táknmáls hefur oftar en einu sinni farið inn á borð hjá Alþingi en aldrei náð það langt að fá 
viðurkenningu. Mikilvægt er, ásamt þessu öllu, að viðurkenna líka þörf á túlkaþjónustu í atvinnulífi heyrnarlausra. Margir eru nú 
við háskólanám og eiga eftir að útskrifast þaðan, Til þess að njóta sín í atvinnulífi á Íslandi og ná starfsframa er mikilvægt að 
tryggja heyrnarlausum og vinnuveitendum aðgang að táknmálstúlki sem nýtist í atvinnulífinu.“ 

■ BARÁTTAN FYRIR TÁKNMÁLINU

Nú hefur Asian flutt frá Suðurlandsbraut 32 
og opnað í nýju og stærra húsnæði og næg 
bílastæði að Kauptúni 3 (beint á móti IKEA). 

Asian er með mikið úrval af hráefni í Asíska 
matreiðslu og sushi gerð. Erum með nýjan 
matseðil í Asian Take Away.

Kv. Starfsfólk Asian
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ÖFLUGT
OG ÓDÝRT 
HEIMABÍÓKERFI

SKERPA
5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

TILBOÐ     249.990TILBOÐ     209.990TILBOÐ     39.990

TOPPTILBOÐ

DVB-T

SKERPA
20.000:1

3 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), SKYPE READY, 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 1920x
1080p upp lausn, THX, Vreal Pro5, 600Hz 
Intelligent Frame Creation, Infinite Black 
5.000.000:1 skerpu, Pro 24p Smooth Film/ 
Play Back, x.v Colour, Progressive Scan, 
VIERA CAST, Digital Cinema Colour 3D Colour, 
C.A.T.S háskerpu HDTV DVB-T stafr. móttakari, 
kortalesara, 2 x USB tengi fyrir Wi-Fi/HDD 
upptöku, 2x Scart, 4 HDMI, PC tengi ofl.

TILBOÐ     109.990

DVB-T

SKERPA
40.000:1

2 HDMI

Panasonic TXL32C20
32" LCD sjónvarp með 1366x768p 
upplausn, Vreal 4, 40.000:1skerpu, 
24p Playback, Progressive Scan, 
Intelligent Scene Controller 3D, Colour 
Management Sub-Pixel Control, VIERA 
Link, stafrænum DVB-T móttakara, 
kortalesara, Scart, 2 HDMI tengi 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, 
kortalesara, 2 x Scart, 3 x HDMI, Component, 
CI rauf, SVHS, CVBS tengi ofl.

SKERPA
5.000.000:1

PRO 5

600Hz
FULL
HD
1920x1080p

Panasonic SCPT70
Fjölkerfa 330w heimabíókerfi með DVD, 
Progressive scan, 12bit/108MHz Video DAC, 
5 hátölurum og bassaboxi, Dolby Digital, 
DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarpi með 
minnum, SCART, HDMI, hljóð inn (AUX/TV) ofl.



Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

fyrir þig og þína

Opnunartímar í Krónunni:

BBQ grísalund, 550 g

1398kr.
pk.

McCain Superfries quick, 750 g

579kr.
pk.

Grísalundir, erlendar

kr.
kg1299

Verð áður 2598 kr.

50%
afsláttur 40%

afsláttur

Rib World Spare  Ribs, 500 g

849kr.
pk.

Mantinga Pizza m/skinku, 300 g

199kr.
stk.

kr.
kg899

Verð áður 1498 kr.
Grísakótilettur

798kr.
kg

1/2 lambaskrokkur,
frosinn, sagaður

Krónu kjúklingur

698kr.
kg

SVÍNAKJÖTSÚTSALA

Í KRÓNUNNI



afsláttur50%
af nammibarnum á laugardögum

Kellogg ś Corn Flakes, 750 g

488 kr.
pk.

Gevalia kaffi, rautt, original

kr.
pk.499

Krónubrauð, stórt og gróft

179kr.
pk.

Pepsi og Pepsi Max, 2 l

196kr.
stk.

Allra lakkrís og lakkrískonfekt

kr.
pk.349

25%
afsláttur

kr.
kg599

Verð áður 798 kr.
Grísasíður, pörusteik

kr.
kg499

Grísabógur, hringskorinn

Stjörnu Patýmix, 2 teg., 170 g

289 kr.
pk.

23%
afsláttur

kr.
kg998

Verð áður 1298 kr.
Lúxus grísahryggur, úrbeinaður
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É
g held að ég sé ekkert 
voðalega vinsæll meðal 
starfsfólksins hérna, 
líklega vegna þess að 
ég er svo ofboðslega 
mikill Íslendingur. Það 

má helst aldrei stoppa heldur bara 
vinna og vinna, og ef ég sé ein-
hvern hangsa verð ég alveg brjál-
aður. Ég er svo óþolinmóður og 
heimta að allt gerist strax,“ segir 
Ingi Þór Jónsson þegar hann sest 
niður með blaðamanni á kaffihúsi 
sem staðsett er í Novas – Contemp-
orary Urban Centre í 
Liverpool, einni stærstu 
listamiðstöð Norður-
Englands. 

Ingi Þór tók nýlega við 
starfi listræns stjórn-
anda Novas Centre, eins 
og þessi sex hæða og 
170.000 fermetra bygg-
ing nefnist í daglegu 
tali, en auk þess starfar 
Ingi Þór sem ráðunaut-
ur varðandi norræna 
list fyrir Tvíæringinn 
(Liverpool Biennial of 
Contemporary Art), sem 
er ein stærsta og fjöl-
sóttasta sjónlistahátíð-
in sem haldin er í Vest-
ur-Evrópu. Hátíðin var 
sett um síðustu helgi, en 
hluti hennar fer einmitt 
fram í téðu Novas-menn-
ingarsetri.

Ingi Þór hefur búið 
í Englandi í 22 ár, þar 
af fjögur ár í Liverpool og fimm 
ár í nágrannaborginni Manchest-
er. Síðustu árin hefur aðalstarfi 
hans verið skipulagning árlegrar 
norrænnar listahátíðar í Norð-
ur-Englandi, NICE, sem Ingi Þór 
setti fyrst á fót árið 2007 og fer 
því fram í fjórða sinn nú í haust.

„Undanfarin ár hef ég í raun-
inni verið í fullu starfi hjá sjálf-
um mér við að skipuleggja þessar 
hátíðir og ekki á neinum laun-
um að ráði. Ég hef því verið að 
skrimta á nánast engu nema ástúð 
og umhyggju fyrir listinni og 
treyst á hjálp frá góðu fólki. Nú 
er ég hins vegar kominn í fasta 
vinnu í fyrsta sinn í langan tíma, 
og föst laun, og hvílíkur lúxus 
sem það er,“ segir Ingi Þór og 
skellir upp úr.

Keppti á Ólympíuleikunum
Eins og áður sagði flutti Ingi Þór til 
Englands árið 1988, en áður hafði 
hann verið einn fremsti sundmaður 
Íslendinga. Hann átti meðal annars 
Íslandsmet í skriðsundi, baksundi, 
flugsundi og fjórsundi, var þrisvar 
sinnum meðal tíu efstu yfir íþrótta-
mann ársins og keppti fyrir Íslands 
hönd á Ólympíuleikunum í Los Ang-
eles árið 1984. 

„En það gekk einfaldlega ekki 
upp að vera samkynhneigður 
íþróttamaður á Íslandi á þessum 

tíma, fordómarnir voru 
svo miklir,“ segir Ingi og 
bætir við að fljótlega eftir 
Ólympíuleikana hafi hann 
ákveðið að breyta algjör-
lega um umhverfi. Þá 
flutti hann til London þar 
sem hann lærði leiklist og 
listasögu og „hvarf inn í 
skápinn sem íþróttamað-
ur“ eins og hann orðar 
það.

Sem lærður leikari 
í London lék Ingi Þór í 
kvikmyndum, sjónvarps-
þáttum og auglýsing-
um, en keypti síðar veit-
ingastaðinn Gallery 120 í 
Shepherd‘s Bush-hverfinu 
sem hann rak í fjögur ár. 

„Það var gaman að 
reka veitingastaðinn, 
sem var nálægt höfuð-
stöðvum BBC og því 
mikið af þekktu og góðu 
fólki sem rak þar inn 

nefið. Þetta var hins vegar rosa-
lega mikil vinna, nánast 24 tímar 
á sólarhring, og auk þess þótti mér 
London hafa breyst heilmikið þarna 
í kringum aldamótin. London hefur 
misst heilmikið af gamla sjarman-
um. Hún er orðin svo ofboðslega 
mikil heimsborg, en mér líður allt-
af best í borgum sem eru dálítið 
hallærislegar, kannski vegna þess 
að ég kem frá Akranesi,“ segir Ingi 
og hlær. „Þess vegna ákvað ég að 
flytja til Manchester árið 2001 og 
fór þá að vinna hjá Air Atlanta.“

Kom aftur út úr skápnum sem 
íþróttamaður
Það var svo í Manchester sem Ingi 
Þór komst í kynni við fólk sem æfði 
með íþróttafélagi samkynhneigðra 
þar í borg. 

„Ég var ekki nema 21 árs þegar 
ég hætti að synda og fannst ég ekki 
hafa klárað það mál á fullnægjandi 
máta, þurfti að gera íþróttirnar 
almennilega upp. Ég dreif mig því 
á æfingu og kom aftur út úr skápn-
um sem íþróttamaður og ólympíu-
fari,“ segir Ingi, sem hóf fljótlega 
að keppa í sundi og vann meðal ann-
ars til sex gullverðlauna á Evrópu-
meistaramóti samkynhneigðra árið 
2004. 

Ári síðar var Ingi beðinn um 
að setja á fót íþróttamót samkyn-
hneigðra, hið fyrsta sinnar tegundar 
í Bretlandi, sem tókst með miklum 
ágætum. Svo miklum reyndar  að 
Ingi var ráðinn sem sérstakur evr-
ópskur sendiherra fyrstu heimsleika 
samkynhneigðra, sem fram fóru í 
Montreal í Kanada árið 2006. 

„Ég var í því í heilt ár að ferð-
ast um alla Evrópu til að segja 
sögu mína, og um leið berjast gegn 
fordómum gegn samkynhneigðu 
íþróttafólki, eða kynvillingum eins 
og íslenskir vinir mínir kalla mig í 
gríni,“ segir Ingi og skellir upp úr. 
„Ég vann náið með fólki á borð við 
Martinu Navratilovu og þótti starf-
ið mjög skemmtilegt, þótt auðvitað 
væri erfitt að fræða ókunnuga um 
svo persónuleg mál.“

Norræn listahátíð verður til
Um svipað leyti og heimsleikar sam-
kynhneigðra fóru fram í Montreal 
hófu Flugleiðir áætlunarflug milli 
Íslands og Manchester. Þar á bæ 
leituðu menn til Inga Þórs varðandi 
leiðir til að kynna land og þjóð fyrir 
íbúum Norður-Englands. Þá hafði 
Ingi nýlega fært sig um set til Liver-
pool og stakk upp á að haldin yrði 
íslensk listahátíð í tengslum við 800 
ára afmæli borgarinnar árið 2007.

„Það var tekið vel í það og ég hóf 
undirbúning hátíðarinnar, en Flug-
leiðir duttu fljótlega út úr mynd-
inni. Ég var þá orðinn svo spennt-
ur fyrir hátíðinni að ég tók ekki í 
mál að hætta við og keyrði málið 
áfram með góðum stuðningi  frá 
íslenska sendiráðinu í London og 
fleiri aðilum. Hátíðin tókst frábær-
lega og vakti mikla athygli í Liver-

pool og nágrenni,“ segir Ingi, en 
meðal hápunkta hátíðarinnar var 
smásagnasamkeppni meðal grunn-
skólabarna í Liverpool þar sem við-
fangsefnið var Íslendingasögurnar í 
nútímaformi. Rithöfundurinn Andri 
Snær Magnason var meðal dómara 
og sigurvegarinn hlaut að launum 
ferð til Íslands. Þá héldu Blood-
group, Sometime og fleiri íslensk-
ar hljómsveitir tónleika á hátíðinni, 
Bretlandsfrumsýning heimildar-
myndar um Sigur Rós fór fram í 
tengslum við hana og íslenskir mat-
reiðslumenn matreiddu þjóðleg-
an mat á veitingahúsum við góðar 
undirtektir.

„Árið eftir, 2008, brugðum við svo 
á það ráð að breyta hátíðinni í alls-
herjar Norðurlandahátíð og þannig 
hefur hún verið síðan,“ segir Ingi. 
„Ég hef ekki tölu á þeim fjölda lista-
manna sem komið hafa fram á hátíð-
inni þessi ár, en þeir eru margir. Nú 
í ár taka Færeyingar þátt í hátíðinni 
í fyrsta sinn og er það mér sérstakt 
ánægjuefni, því ég er hálfur Fær-
eyingur. En það er orðin ansi mikil 
pressa að sinna NICE-hátíðinni 
samhliða starfinu í Novas Centre 
og nú er kannski kominn tími til að 
einhver annar taki við keflinu. Mér 
finnst eins og ég hafi gert mitt, og 
vel það, í að kynna norræna listsköp-
un síðustu ár.“

Langar aftur til Íslands
Í tengslum við skipulagningu nor-
rænu listahátíðarinnar og starf 
sitt fyrir Liverpool Tvíæring-
inn var Ingi eins og grár köttur í 
Novas Centre-menningarsetrinu 
frá opnun þess árið 2008. Stjórn-
endur höfðu því góða reynslu af 
honum þegar hann sótti um starf 
listræns stjórnanda í vor og 
var Ingi valinn úr stórum hópi 
umsækjenda, en í húsinu eru fjöl-
margir sýningar-, bíó-, tónlistar- 
og ráðstefnusalir auk veitinga-
staða, kráa og kaffihúsa, svo fátt 
eitt sé nefnt. 

Honum líður vel í Liverpool, 
segir að þar búi upp til hópa ynd-
islegt fólk og í raun blómstri 
bresk menning í Norður-Eng-
landi. Hins vegar sé örlítil heim-
þrá farin að láta á sér kræla eftir 
22 ára búsetu erlendis.

„Kannski er þetta bara ellin,“ 
segir Ingi og glottir, „en íslenska 
taugin í mér er rosalega römm 
um þessar mundir. Ég heimsótti 
Ísland í sumar og fann fyrir svo 
mikilli jákvæðni, eins og Íslend-
ingar væru farnir að gefa líf-
inu annan séns eftir hrunið. Það 
er því alltaf inni í myndinni að 
flytja aftur heim, en við sjáum 
hvað setur,“ segir Ingi Þór að 
lokum.

Blómstrar í 
Bítlaborginni
Fyrrum Ólympíufarinn og leikarinn Ingi Þór Jóns-
son hefur búið í Englandi í 22 ár, þar af fjögur ár 
í Liverpool þar sem hann gegnir nú starfi listræns 
stjórnanda eins stærsta menningarsetursins í norð-
urhluta landsins. Kjartan Guðmundsson ræddi við 
hann um listina, íþróttirnar og fordómana.

LIVERPOOL Ingi Þór segist kunna vel við sig í Bítlaborginni. Heimþráin til Íslands sé þó sjaldan langt undan, enda hefur hann búið 
í Englandi í 22 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/KJARTAN

Esju-Einingar ehf. framleiða forsteypt viðhaldsfrí einingarhús 
í öllum stærðum og gerðum

Ég dreif 
mig því á 
æfingu og 
kom aftur út 
úr skápnum 
sem íþrótta-
maður og 
ólympíufari.

Ingi Þór hitti Díönu prins-
essu af Wales fyrst árið 
1983 á heimsleikum ungs 
sundfólks í Kanada. Nokkr-
um árum síðar heimsótti 
prinsessan svo London 
Lighthouse, stuðningsmið-
stöð alnæmissjúklinga, en þar 
var Ingi Þór staddur ásamt 
unnusta sínum sem síðar 
lést af völdum alnæmis 
árið 1997, aðeins örfá-
um mánuðum áður 
en Díana lést í bílslysi 
í París.

„Við héldum alltaf 

sambandi eftir að við hitt-
umst í London Lighthouse 
og þegar Díana dó var ég 
örugglega eini Íslending-

urinn sem fékk boð í jarð-
arförina hennar,“ segir Ingi 
Þór. „Í jarðarförinni sat ég 
á milli Donatellu Versace 
og Rogers Taylor, trommara 
Queen. Ég labbaði svo 
út úr kirkjunni beint fyrir 
aftan Steven Spielberg og 
skötuhjúin Tom Cruise og 

Nicole Kidman. Þetta 
var mjög skrítið,“ segir 
Ingi Þór.

Var kunningi Díönu prinsessu
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Harpa gefur lífinu lit
Dagarnir eru afar annasamir hjá Sigurði Ragnarssyni, framkvæmdastjóra Austurhafnaverkefnisins hjá ÍAV. Í starfinu felst 
yfirumsjón með byggingu tónlistarhússins Hörpu og þeim framkvæmdum fylgja margvísleg fundahöld og vangaveltur eins og 
lesendur fá að kynnast hér á síðunni. 

6
Færi dóttur 
minni ; Mar-
gréti Evu, smá 
pakka (pæjuúr) 

sem hún er greinilega 
ánægð með og pabbi 
fær knús. Sonur minn 
er í skólaferðalagi og 
verður hans pakki því 
að bíða um sinn.5  Eftir ráðstefnuna er aftur haldið í Hörpuna þar 

sem ég gef mér 1 mínútu til að virða fyrir mér 
fallega málverkið út um gluggann.4

Í hádeginu hittast bekkjarbræður úr MS 1985 árgang-
inum og úr Verkfræðideild HÍ 1989 og kryfja og 
kljúfa atómið.

3
Stór hluti dagsins fer venjulega í fundahöld. Verkefnisstjóri 
glerhjúpsins rífur hár sitt og skegg á meðan aðrir fundarmenn 
taka málin greinilega ekki eins alvarlega.2  Harpan mín fríð, Harpan mín fríð, fer þér ekki bráð-

um að ljúka .........

1
Líkamleg 
og andleg 
næring 
innbyrt 

í morgunsárið. 
Eins gott að hafa 
mikið af hvoru 
sem undirstöðu 
fyrir annasam-
an dag.

MYNDBROT ÚR DEGI | Fimmtudagur 23. september | Myndir teknar á Samsung digimax L50  

Matardagar2010
í Vetrargarðinum í Smáralind

23.-26. september

r2010
alind

Laugardagur 25. september 
Súpukeppni Knorr    11.00-13.30
Kokkalandsliðið sýnir „Kalt keppnisborð“ 12.00-18.00
Eftirréttur ársins    14.00-17.30
Úrslit dagsins kynnt, verðlaunafhending 18.00-18.30

Sunnudagur 26. september 
Úrslitakeppni: Matreiðslumaður ársins  08.00-15.30
Horn á höfði, brot úr Barnasýningu ársins 2010 12.00
Klakaútskurður, sýning og kennsla  12.00-18.00
Kokteilkeppni      14.00-16.00
Úrslit dagsins kynnt, verðlaunafhending 17.00-17.30

Dagskrá: 

Klúbbur matreiðslumeistara

Komdu í Vetrargarðinn í Smáralind 
um helgina og upplifðu það besta 

í íslenskri matargerð.

Borgarleikhúsið sýnir brot úr Barnasýningu ársins 
2010, Horn á höfði. 

Öll börn sem koma í Veröldina okkar á 
Matardögum 2010 fá frían ís frá Emmess ís!

Sýnendur kynna matartengda vöru 
og þjónustu á sýningarsvæði.
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ÖLL VIÐARVÖRN

DAMIXA 
BLÖNDUNARTÆKI

30-45% 
AFSLÁTTUR

BÚSÁHÖLD 20-70% 
AFSLÁTTUR

HEIMILISTÆKI

15-50% 

STUNGUGAFFLAR
STUNGUSKÓFLUR
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AFSLÁTTUR

HEKKKLIPPUR 40% 
AFSLÁTTUR
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BLACK & DECKER 
OG POWERLINE
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25% 
AFSLÁTTUR

Kaffi Garður 
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tertusneið
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Nýjar vörur bætast við daglega!
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GARÐHLIÐ•BLÓMAKER•BLÓMAKASSAR

SANDKASSAR•PALLAEININGAR•SAFNKASSAR

TRÖPPUKJÁLKAR og margt fleira

Veggflís
Negro Azarbache, 
23,5x33 sm
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Veggflís
Berlín Beige, 
33x60 sm
8613079

Veggflís
Magma Blanco, 
33x33 sm
8610356

VERÐFLOKKUR 1

VERÐFLOKKUR 2

VERÐFLOKKUR 3
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1.990 kr/m2

2.990 kr/m2

frostþolnar á svalirnar

RÝMINGAR
SALA

FLÍSAR 
aðeins 3 verð

ÁRSINS!

ÖLL LJÓS

20-70% 
AFSLÁTTUR
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timamot@frettabladid.is

Lagarfossvirkjun var vígð þennan 
dag árið 1975 og við gangsetningu 
hennar tvöfaldaðist raforkufram-
leiðsla í Austfirðingafjórðungi. 

Undir lok sjöunda áratugarins 
var mestallt rafmagn á Austfjörðum 
framleitt með dísilvélum. Það ástand 
háði öllu athafnalífi því olíuverð 
var hátt. Vorið 1971 var ákveðið að 
hefja vinnu við virkjun Lagarfoss 

og ári síðar var grafinn 480 metra 
langur aðrennslisskurður og laxastigi 
steyptur. 

Einnig var um 100 metra löng og 
tíu metra há jarðvegsstífla gerð ofan 
við fossinn. Byggingarvinnu lauk 
sumarið 1974 og 4. mars sama ár 
hófst orkuframleiðslan. Afkastageta 
stöðvarinnar var um 7.500 kW.

ÞETTA GERÐIST:  25. SEPTEMBER 1975

Orkan tvöfölduð á Austurlandi

GUNNAR THORODDSEN, forsætisráðherra (1910-1983) lést þennan dag.

„Þekking og gáfur verða lítils virði ef ekki er hægt að koma þeim 
á framfæri í ræðu og riti.“

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

„Þetta verður fagnaður allan daginn, 
alveg frá morgni til kvölds,“ segir Elías 
Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungar-
vík, um hátíðarhöld í tilefni af opnun 
Bolungarvíkurganga. Göngin verða 
opnuð við hátíðlega athöfn í dag. 

Elías segir talsvert mikla dagskrá 
hafa verið skipulagða vegna opnun-
arinnar. „Hún byrjar með því að það 
verður afhjúpaður minnisvarði við 
Skarfasker í Hnífsdal, og svo verður 
hlaupið og hjólað inn í göngin,“ segir 
Elías. Varðinn verður til minningar 
um þá sem hafa látist af slysförum á 
svæðinu. 

Vígslan sjálf fer svo fram klukk-
an hálftvö þegar Ögmundur Jónasson 
samgönguráðherra og Hreinn Haralds-
son vegamálastjóri munu opna fyrir 
almenna umferð. „Svo verður keyrt 

Bolungarvíkurmegin inn í göngin og 
inn í Hnífsdal þar sem bæjarstjóri Ísa-
fjarðar tekur á móti bæjarstjóra Bol-
ungarvíkur og föruneyti. Svo verður 
farið í íþróttahúsið í Bolungarvík og 
þar verður skemmtun.“ Boðið verður 
upp á skemmtiatriði, ræðuhöld og veit-
ingar í íþróttahúsinu fram eftir degi. 
Einnig verður opnuð sýning í Nátttúru-
gripasafni Bolungarvíkur um göngin 
en hún verður opin næstu vikurnar. 

„Eftir að formlegu hátíðarhöldunum 
lýkur verður haldinn jarðgangafagnað-
ur í íþróttahúsinu með mat og balli.“ 
Elías segir að um fjögur hundruð 
manns hafi nú þegar boðað komu sína 
á fögnuðinn, en hann verður veislu-
stjóri ásamt Daníel Jakobssyni, bæjar-
stjóra á Ísafirði. Þá verða skemmtiat-
riði og dagskránni lýkur með dansleik 

við tónlist hljómsveitarinnar Húsið á 
sléttunni. 

Vinna við Bolungarvíkurgöng hófst 
fyrir rúmum tveimur árum, sumarið 
2008. Þau eru tæplega fimm og hálf-
ur kílómetri á lengd og tók rúmt ár að 
grafa þau í gegn. Upphaflega átti að 
opna göngin fyrir umferð í júlí síðast-
liðnum en það tafðist lítillega. Elías 
segir þó biðina eftir göngunum ekki 
hafa verið langa, enda hafi aðdragand-
inn að gerð þeirra verið stuttur. „Menn 
eru þó búnir að bíða lengi eftir sam-
göngubótum hér,“ segir Elías. Óshlíð-
arvegurinn, sem er rúmlega sextíu ára 
gamall, hefur verið einn hættulegasti 
vegakafli landsins vegna hættu á snjó-
flóðum og gróthruni. Hann verður nú 
lokaður fyrir bílaumferð. 

 thorunn@frettabladid.is

BOLUNGARVÍKURGÖNGIN:  OPNUÐ VIÐ HÁTÍÐLEGA ATHÖFN Í DAG

Fagnað frá morgni til kvölds

BÆJARSTJÓRINN Það verður nóg um að vera hjá Elíasi í dag, en hann gegnir ýmsum skyldum í hátíðarhöldunum. 

Innilegar þakkir og kveðjur til þeirra 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát móður okkar, ömmu og 
langömmu,

Guðrúnar L. 
Kristjánsdóttur 
Skála, Seltjarnanesi. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks H1 á Hrafnistu í 
Reykjavík.

Unnur V. Duck
Elísabet Stefánsdóttir Kristján Jóhannsson
Kristjana Stefánsdóttir     Guðmundur Þorkelsson
Anna Stefánsdóttir           Reynir Hólm Jónsson
barnabörn og langömmubörn.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

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

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu 
við andlát og útför okkar kæru, 

Bennýjar Sigurðardóttur, 
hússtjórnarkennara, Skúlagötu 40, 
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 
Landspítalans, Landakoti fyrir einstaka alúð svo og 
hlýju og nærgætni við aðstandendur.

Sigríður Á. Pálmadóttir  Guðmundur I. Sigmundsson
Björn Orri Guðmundsson  Bergur Már Guðmundsson
Sigrún Sigurðardóttir  Sigurður Magnússon

Innilegar þakkir og kveðjur til þeirra 
er sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför frænku okkar,

Margrétar Hönnu 
Eyjólfsdóttur.

Starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum er sér-
staklega þökkuð hlýja og umhyggja.

Guðrún Ásbjörnsdóttir
Þorgeir Sigurðsson
Sigurður Ingi Sigurðsson
og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir mín, 

Sigurbjörg 
Björgvinsdóttir, 
áður Þórsgötu 21 a, 

sem lést að hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð laug-
ardaginn 18. september, verður jarðsungin frá 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 28. september kl. 
15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á hjúkr-
unarheimilið Sunnuhlíð, sími 560 4100.

Stefán Hermanns.

Minningarathöfn um 

Silo (Mario Rodriguez Cobos) 
upphafsmann Nýhúmanismans,

sem lést þann 16. september s.l. í Mendoza Argentínu 
– verður haldin sunnudaginn 26. september kl. 20.00 í 
salarkynnum Félags bókagerðarmanna, Hverfisgötu 21, 
Reykjavík. Allir velkomnir.

Húmanistaflokkurinn, Samhljómur menningarheima, 
Samhygð og Boðskapur Silo
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Fræðslu- og umræðukvöld 
fyrir karlmenn sem hafa 
greinst með krabbamein eru 
nýjung í starfsemi Ljóssins, 
endurhæfingar- og stuðn-
ingsmiðstöðvar á Langholts-
vegi 43. Matti Ósvald heilsu-
fræðingur hefur umsjón 
með kvöldstundunum. 

Markmiðið er að karl-
menn sem hafa greinst með 

krabbamein hittist, fræðist 
og eigi góðar kvöldstund-
ir saman. Þetta er ekki síst 
hugsað fyrir þá karlmenn 
sem hafa komið á hefðbund-
in fræðslunámskeið fyrir 
karlmenn í Ljósinu. Fund-
irnir verða á mánudags-
kvöldum klukkan 19.30 og 
hefjast á mánudagskvöldið 
27. september.

Kvöldstundir 
fyrir karlmenn

HEILSUFRÆÐINGURINN Matti Ósvald mun sjá um umræðuhópinn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Listakonan Aðalbjörg Þórð-
ardóttir afhjúpaði listaverk 
eingöngu gert úr snyrtivör-
um á Stígamótum í hádeginu 
í gær.

Verkið er hluti af gjörn-
ingnum Litróf íslenskra 
kvenna sem Skotturnar, regn-
hlífarsamtök kvennahreyf-
ingarinnar á Íslandi, standa 
fyrir. Gjörningurinn hófst á 
menningarnótt þegar Skott-
urnar biðluðu til íslenskra 
kvenna að gefa gamlar snyrti-
vörur. Óhætt er að segja að 
viðbrögðin hafi ekki staðið á 
sér þar sem yfir 100 kíló af 
snyrtivörum söfnuðust, sem á 
að nýta til listsköpunar, bæði  

almennings og listakvenna.
Aðalbjörg reið á vaðið í 

gær með fyrsta verkið eins 
og áður sagði. Af því tilefni 
stilltu Skotturnar sér upp við 
Hlemm í hádeginu í gær með 
tóman striga sem almenn-
ingi bauðst að teikna á með 
snyrtivörum úr söfnuninni. 
Striginn verður svo látinn 
ganga áfram milli vinnu-
staða og stofnana og þannig 
gefst almenningi tækifæri til 
að taka þátt í gjörningnum. 
Verkið í heild sinni verður 
svo frumsýnt á stóra sviðinu 
á Arnarhóli á kvennafrídag-
inn 25. október næstkomandi.
 - jbá

Öðruvísi listaverk

FYRSTA VERKIÐ Viðstaddir gátu sett sitt mark á verkið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskulegur bróðir okkar,

Gunnólfur Sigurjónsson
Hátúni 8, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 22. september. 
Útför hans verður auglýst síðar.

Sigrún Sigurjónsdóttir
Sverrir Sigurjónsson
og fjölskyldur.

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður og afa, 

Arthúrs Péturssonar 
frá Syðri-Vík, Vopnafirði.

Kristín Brynjólfsdóttir
Ásdís Arthúrsdóttir
Svanur Arthúrsson              Monserat Arlette
Brynhildur Arthúrsdóttir    Guðbrandur Stígur Ágústsson
Margrét Arthúrsdóttir         Heiðar Kristbergsson    
og barnabörn. 

Elskulegur bróðir minn, mágur og 
frændi,

Kristján Guðmundsson
Kjarnalundi, Akureyri,

lést að heimili sínu miðvikudaginn 15. september, 
útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Helga Guðmundsdóttir                Svan Ingólfsson
Friðfinna Jónsdóttir
systkinabörn og fjölskyldur.

Eiginmaður minn, 

Jóhann Ágústsson,
fv. aðstoðarbankastjóri Landsbankans, 
Kópavogstúni 8, Kópavogi, 

lést fimmtudaginn 23. september. Útförin verður aug-
lýst síðar.

Svala Magnúsdóttir.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi, 

Ingólfur Þorsteinsson, 
Vesturgötu 87, Akranesi,

sem lést aðfaranótt laugardagsins 18. september, 
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
28. september kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á SÁÁ.

Aldís Hjörleifsdóttir
Kristrún Helga Ingólfsdóttir  Ólafur Þ. Kristjánsson
Hrefna Ingólfsdóttir   Rúnar Gunnarsson
Lilja Guðlaug Ingólfsdóttir  Björn Hallbjörnsson
Guðríður Inga Ingólfsdóttir  Jóhann Ómarsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir til ykkar allra er sýnd-
uð okkur vinarþel, hlýhug og samúð við 
andlát og útför elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Ingibjargar Sveinsdóttur
Hjallalundi 18, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á lyflækninga-
deild Sjúkrahússins á Akureyri, Öldrunarlækningadeild 
á Kristnesi og Umönnun, Heilbrigðisþjónustu ehf.

Árni Jóhannesson
Sigurður Kristinsson   Anna Dís Bjarnadóttir 
Björg Guðrún Pétursdóttir 
Jóhannes Árnason   Sólveig Þóra Jónsdóttir 
Jónas Ingi Árnason 
barnabörn og langömmubörn.

Hjartans þakkir til ykkar allra sem 
hafið sýnt okkur samhug, stuðning, 
hjálpsemi og vináttu eftir fráfall móður 
okkar, tengdamóður og ömmu,

Agnesar Jóhannesdóttur, 
barnahjúkrunarfræðings.

Minning hennar lifir í hjörtum okkar.

Helena Kristbjörg Hrafnkelsdóttir
Jóhanna Hrafnkelsdóttir
Svava Snæberg Hrafnkelsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir og afi,

Hinrik Thorarensen,
fyrrv. framkvæmdastjóri,
Álfheimum 20, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þriðjudaginn 21. sept-
ember. Útförin fer fram frá Langholtskirkju fimmtu-
daginn 30. sept. kl. 13.00.

Emilía Thorarensen                              
Hinrik Thorarensen yngri
Svanlaug Dóra Thorarensen         Haukur Harðarson
Haukur Örn og Sara

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærrar 
eiginkonu minnar, móður okkar og 
tengdamóður, 

Guðnýjar Jónu 
Ásmundsdóttur
Hofakri 7, Garðabæ.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 11E á 
Landspítalanum við Hringbraut og séra Vigfúsi Bjarna 
Albertssyni fyrir einstaka hlýju og umhyggju. 

Sigurður Stefánsson
Anna Sigurðardóttir   Hákon Svavarsson
Stefán Sigurðsson   Sigrún Jensdóttir
Ása Gunnur Sigurðardóttir  Ari Bent Ómarsson

Innilegar þakkir til allra sem hafa 
sýnt okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elsku mömmu okkar, 
tengdamömmu, ömmu og langömmu,

Sigurínu F. Friðriksdóttur
Fellsmúla 20, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem önnuðust hana í 
veikindum hennar.

Árni F. Markússon
Ásta H. Markúsdóttir
Guðrún K. Markúsdóttir   Þór Fannar
Bryndís Markúsdóttir   Sigurður Konráðsson
barnabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
andláts okkar ástkæru föðursystur,

Jónu Steinbergsdóttur 
Hríseyjargötu 9, Akureyri.

Heimahlynningunni á Akureyri þökkum við einstaka 
alúð. 

Steinberg Ríkarðsson 
Hildur Ríkarðsdóttir 
Heimir Ríkarðsson 
Reynir Ríkarðsson 
og fjölskyldur. 
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. skott, 6. hæð, 8. meðal, 9. fram-
koma, 11. tveir eins, 12. afspurn, 
14. gistihús, 16. í röð, 17. viður, 18. 
skelfing, 20. klaki, 21. maður.

LÓÐRÉTT
1. létu, 3. fæddi, 4. ölvun, 5. þróttur, 
7. sammála, 10. arinn, 13. sigað, 15. 
andaðist, 16. stal, 19. númer.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. rófa, 6. ás, 8. lyf, 9. fas, 
11. ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. tu, 17. 
tré, 18. ógn, 20. ís, 21. karl. 

LÓÐRÉTT: 1. gáfu, 3. ól, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 15. 
lést, 16. tók, 19. nr. 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SPARI
LÆKNAR

Hf.

Þetta er 
nú meiri 
skepnan! 

Hvað er þetta 
eiginlega?

Þetta er blanda 
af sænskum 

elghundi og ból-
ivískum gelti.

Er hann 
spakur?

Spakur? Ég er nú 
hræddur um það! Hann 

er svo rólegur að þú 
getur tekið hann upp á 

augunum!

Og 
það 

gerðir 
þú?

Ég bara 
varð að 
prófa...

Eitthvað 
að Palli?

Foreldrar mínir 
breyttu símafríð-
indum mínum í 
„nauðsynjar“.

Sem þýðir að ég get ekki SMS-
að, ekki náði í hringitóna, farið 

á netið eða lesið tölvupóst 
fyrr en ég er búinn að borga 

síðasta reikning.

ÚFF!

Til hvers er 
gemsi ef 

maður getur 
ekki hringt 

í fólk úr 
honum?

Óréttlæti 
heimsins á 
sér engin 
takmörk.

Voff! Voff! Arf! Arf! 
Arf!

Voff! Arf! Arf! Gelt! Gelt! Gelt! Ég farinn að hallast að því að 
það væri auðveldara að fá sér 

hund til 
að útskýra 
þetta fyrir 

ókunnugum. EKKI HOPPA!

Svíþjóð var heimsótt í sumarfríinu. 
Ferðalagið var reyndar allt of stutt 

– ég yfirgaf Ísland á fimmtudegi með 
tóma ferðatösku og fulla vasa af seðlum 
og aðfaranótt mánudags var ég kominn 

heim – fátækari en nokkru sinni með 
stútfulla tösku sem komst fram-
hjá vökulum augum tollstjóra 

og hátæknivædda gegnumlýs-
ingu. Atli 1 - Ísland 0.

SVÍAR eru töff þjóð sem hefur 
efni á því að vera töff. Þeir geta 

ekki samið lag án þess að það 
fari á toppinn einhvers staðar í 

heiminum, þeir geta ekki fram-
leitt bíla án þess að þeir séu ógeðs-

lega flottir og öruggir, svona 
eins og leikkonan Jessica 

Alba væri með brynvarða 
húð. Þá virðast þeir ekki 
geta búið til stelpur án 
þess að þær séu sætar 
og yfirleitt líka töff. 
Fjandinn hirði þig, Karl 

Gústaf!

DANIR eru ekki 
eins töff. Þeir eru 
yfirleitt hallæris-
legir, framleiða 
ekki bíla og eru í 
þokkabót leiðinleg-

ir og hrokafullir. Afgreiðslustúlkurnar í 
Svíþjóð heilsuðu manni alltaf eins og þær 
væru ánægðar að sjá mann: „Heey!“ – 
sögðu þær skærri, en vinalegri röddu áður 
en þær lögðu hornstein að óumflýjanlegu 
gjaldþroti mínu með því að strauja kort-
ið sem greiddi fyrir óhóflega neysluna. 
Einu Danirnir sem hafa heilsað mér jafn 
vinalega voru í bjórafgreiðslunni á Hró-
arskeldu. Og þeir voru örugglega fullir í 
vinnunni.

Á MEÐAN aðrar þjóðir býsnast yfir fjár-
málaerfiðleikum okkar og handahófs-
kenndum eldsumbrotum úr iðrum jarðar 
reyndu Svíar að hlífa sárþjáðri sál minni 
með tilgerðarlegri fávisku. Ég var t.d. 
oftar en ekki spurður hvernig lífið væri 
í Finnlandi. Það er oft talað um að ég sé 
með finnsk kinnbein þannig að ég kunni 
vel að meta hugulsemina og svaraði: „olen 
kunnossa, kiitos“.

EINA sem Svíþjóð mætti bæta er 
afgreiðslutími skemmtistaða. Bjórþyrstir 
Íslendingar á síðasta kvöldinu sínu í fram-
andi landi eiga erfitt með að kyngja því 
að þurfa að fara heim klukkan þrjú. Þessu 
geta Svíarnir auðveldlega kippt í liðinn 
fyrir næstu heimsókn mína sem verður 
skipulögð strax eftir að skilanefndin hefur 
endurskipulagt fjármál mín og lánar-
drottnar afskrifað skuldirnar.

Svíar > Danir

Pósthúsið | Suðurhraun 1 | S: 585 8300 | www.posthusid.is

Nú þegar farið er að dimma úti viljum
við vinsamlega minna íbúa á að hafa
kveikt á útiljósum við heimili sín á
næturnar til að auðvelda blaðberum
Pósthússins aðgengi að póstlúgu.

Með fyrirfram þökk,
Pósthúsið
dreifingaraðili Fréttablaðsins og

annarra dreifinga

Blöð og tímarit
Bréfasendingar

Markpóstur
Fjölpóstur

Vörudreifing
Plöstun blaða

og nafnamerking

Munum eftir að
kveikja útiljósin!

Við látum það berast

...ég sá það á Vísiá Vísi

Notaðu öfluga og ókeypis leit á Vísi til að finna allt sem þú 
þarft að vita um stjörnurnar í Hollywood, vini þeirra, gæludýr 
og samkvæmislíf – eða bara eitthvað allt annað. Leitaðu að 
efni úr Fréttablaðinu og af Vísi. 
Það eina sem þarf er leitarorð.
Vísir er með það.

„Hollywood“



LAUGARDAGUR  25. september 2010

Ljósmyndasýning með 
verkum Þorvaldar Arnar 
Kristmundssonar var opnuð 
í Los Angeles á dögunum. 
Stúlkurnar í The Charlies 
sungu fyrir gesti. 

„Þetta var hrikalega flott „sjóv“. 
Kaninn kann að gera þetta,“ segir 
ljósmyndarinn Þorvaldur Örn 
Kristmundsson. 

Sýning með verkum Þorvaldar 
Arnar var opnuð í Los Angeles á 
dögunum í hinu virta KONA-gall-
eríi. Sýningin nefnist Náttúra er 
vörumerki, eða Nature is a Brand 
og er sú sama og Þorvaldur hélt í 
Gerðarsafni í vor þar sem þemað 
var kókflöskur úti í íslenskri nátt-
úru.

Fjöldi fólks úr bandaríska fjöl-
miðlaheiminum mætti á opnun-
ina, þar á meðal yfirmenn hjá sjón-
varpsstöðinni NBC, blaðamaður 
Los Angeles Times og ljósmyndar-
inn Renee C. Byer, sem hlaut Pulitz-
er-verðlaunin fyrir þremur árum. 

Þorvaldur hafði í nógu að snúast 
við að taka á móti öllum gestun-
um en þekkti ekki næstum því alla 
sem hann heilsaði. „Menn eru ekk-
ert að flagga titlum þegar þeir eru 
að heilsa manni,“ segir hann. 

Hljómsveitin The Charlies steig á 
svið undir lok kvöldsins við góðar 
undirtektir. „The Charlies stóð sig 
rosalega vel. Þær eru miklu betri 
núna en þær hafa nokkurn tímann 
verið. Þær eru orðnar mjög þjálf-
aðar í að syngja og röddin er flott 
hjá stelpunum,“ segir Þorvald-
ur Örn. Gestirnir hrifust mjög af 
stúlkunum. „Þeim fannst ótrúlegt 
að fá stelpurnar til að syngja, út af 
Íslandstengingunni. Það elska allir 
Ameríkanar Ísland og tala um að 
Ísland sé eins og tunglið eða að 
Ísland sé frábært.“

Sýningin hans fer líklega til Atl-
anta í Georgíu í desember, auk 
þess sem honum hefur verið boðið 
að sýna í New York á næsta ári í 
galleríi í Tribeca-hverfinu. „Það er 
spurning hvort ég fái Björk til að 
koma þar fram,“ segir Þorvaldur og 
hlær.  freyr@frettabladid.is

Kókflöskusýning 
í Los Angeles 

MEÐ THE CHARLIES Þorvaldur Örn Kristmundsson með stúlkunum í The Charlies á 
opnuninni í Los Angeles.

Emma Watson er þegar farin að 
leggja grunn að lífi eftir að Harry 
Potter-ævintýrinu lýkur en síðasta 
myndin um töfrastrákinn verð-
ur tekin til sýningar á næsta ári. 
Og þá þurfa leikararnir að finna 
sér eitthvað annað að gera. Emma, 
sem nýlega varð tvítug, hefur sam-
kvæmt breskum blöðum tryggt sér 
lítið hlutverk í stórmyndinni My 
Week with Marilyn en meðal mót-
leikara hennar í þeirri mynd yrðu 
Kenneth Branagh og Michelle Willi-
ams, ekkja Heaths Ledger.

Emma myndi leika aðstoðarkonu 
Colins Clark en hann var aðstoðar-
maður sir Laurence Oliver þegar 
hann gerði kvikmyndina The Prince 
and the Showgirl með bandarísku 
þokkagyðjunni Marilyn Monroe. 
Sagan segir að Colin þessi hafi orðið 
hugfanginn af frú Monroe en mynd-
in er byggð á ævisögu hans. Sam-

kvæmt heimildum bresku blaðanna 
gæti Emma, sem nú stundar nám í 
Brown-háskólanum í Bandaríkjun-
um, tekið upp sín atriði á tiltölulega 
skömmum tíma þannig að vinnan 
kæmi ekki til með að hafa áhrif á 
skólagönguna.

Líf eftir Harry Potter

UNDIRBÝR FRAMHALDSLÍF Emma 
Watson gæti leikið í kvikmynd á móti 
Kenneth Branagh og Michelle Williams.

Söngkonan Christina Aguilera tjáir 
sig um hungursneyð í nýju hvatn-
ingarmyndbandi. Þar skorar hún 
á fólk að láta sig málið varða. „Ég 
sá andlit vannærðra barna á Haítí 
og í Gvatemala þegar ég fór þang-
að með matvælahjálp Sameinuðu 
þjóðanna og það var virkilega erf-
itt,“ sagði hin 29 ára söngkona, sem 
er sendiherra Sameinuðu þjóðanna 
í matvælaaðstoðinni. „Sem móðir 
veit ég hversu mikilvægt er að fólk 
fái rétta matinn á réttum tíma og 
þess vegna er ég staðráðin í að 
berjast gegn hungursneyð.“ 

Berst gegn hungri

CHRISTINA AGUILERA Söngkonan tjáir 
sig um hungursneyð í nýju myndbandi. 
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Leikhús  ★★★★

Enron - Borgarleikhúsið
Höfundur: Lucy Prebble 

Leikstjóri: Stefán Jónsson

Aðalhlutverk: Stefán Hallur Stef-
ánsson, Bergur Þór Ingólfsson, 
Jóhanna Vigdís Arnardóttir og 
Hjalti Rögnvaldsson. 

Á fimmtudagskvöld var ein „heit-
asta“ leiksýning nútímans, Enron 
eftir Lucy Prebble, frumsýnd í 
Borgarleikhúsinu. 
Sagan um Enron, ris þess og fall, 
er flestum kunn. Hún átti eftir að 
endurtaka sig hér á Íslandi þegar 
fjármálakerfið hrundi. 
Höfundur velur mjög nákvæma 
heimildarvísun raunverulegu 
atburðanna sem leiddi til stærsta 
gjaldþrots vestanhafs, fram að 
þeim tíma. Lucy Prebble ræðst 
hér inn í karlaveldið og sýnir 
okkur vel nokkrar staðlaðar 
myndir þeirra jakkafataklæddu 
„snillinga“ sem í ábyrgðarlaus-
um tryllingslegum leik rústa líf 
ekki aðeins þúsunda manna held-
ur milljóna. 

Fimmtán manna leikhópur 
kemur sögunni til skila. Kvik-
myndir, klipp úr sjónvarpsþátt-
um, forsetaframboð Bush yngri, 
Clinton og sannleikurinn auk 
fleiri myndskeiða vefjast inn 
í leikinn og litskrúðugar tölur 
(sem segja ekki neitt) æsa hina 
gráklæddu piltstúfa og kauphall-
arbrjálæðinga sem dansa, rappa 
og sturlast jöfnum höndum eftir 
því sem hlutabréf hníga og falla. 
Í hópatriðum er vel sýnt hvernig 
sefjunin á sér stað, ekki ósvipað 
og hjá öfgatrúarhópum. 

 Stefán Hallur Stefánsson fer 
með hlutverk forstjórans Jef-
frey Skilling. Hann virðist í upp-
hafi vera lærdómsfús, heldur við 
aðalgellu fyrirtækisins, sem auk 
þess að vera nokkuð glyðruleg er 
greinilega sú sem stjórnar fyrir-
tækinu fyrir hönd hins aldraða 
Ken Lay, sem hefur meiri áhuga 
á frístundabrasi og hinu ljúfa lífi 
heldur en rekstri fyrirtækisins. 
Í stað þess að velja Claudiu sem 
forstýru lætur hann Skilling tala 
sig til. Stefán Hallur skilar vel 

þessum unga metnaðargjarna 
einstefnumanni sem virðist í upp-
hafi trúa á hugmyndafræðina. 

Sér til aðstoðar fær Skilling 
fjármálasnillinginn Andy Fast-
ow til þess að byggja nýtt við-
skiptamódel: eðluétandi geymslu 
milljónataps, sem hér í daglegu 
tali gengur undir nafninu skúffu-
fyrirtæki. Bergur Þór Ingólfsson 
leikur Andy eftirminnilega. 

Persónur þeirra Stefáns Halls 
og Bergs Þórs eru flottar and-
stæður auk þess sem samleik-
ur þeirra er góður. Jóhanna Vig-
dís Arnardóttir fer með hlutverk 
Claudiu og sýnir að vanda styrk 
og útgeislun. Þótt Claudia sé vel 
að sér og hafi ratað á forsíður 
blaða sem ein valdamesta kona 
veraldar er hún engu að síður 
aðeins kyntákn þegar til kast-
anna kemur. Að bera Jóhönnu 
Vigdísi hér saman við vamm-
lausu stúlkuna sem hún lék í 
„Fjölskyldunni“ sýnir hversu 
fantagóð leikkona hún er. 

Enron er mikið sjónarspil og 
varla sú danshefð amerísk sem 
ekki brýst fram, né heldur atriði 
úr fjölmiðlum sem menn ekki 
kannast við. Sjónvarpsfréttakon-
an sem gjammar og strýkur með-
hárs er líklega mörgum kunn. 
Halldóra Geirharðs sýndi snilld-
artakta í túlkun hennar. 

Sterkustu atriðin voru þegar 
venjulega fólkið kom til fund-
ar við „snillinginn“ og sagði frá 
sínum óförum. Halldór Gylfason 
í hlutverki öryggisvarðarins sem 

tapaði öllu verður eins og lóðið 
sem dregur loftbólurnar niður á 
jörðina. 

Hjalti Rögnvaldsson fer með 
hlutverk Ken Lay, látinn vera 
fremur afskiptalaus með meiri 
áhuga fyrir pólitískum vinum 
sínum, en þó sá sem heldur um 
stjórnartaumana bakvið tjöld-
in. Skýrmæltur að vanda kemur 
hann klisjunum vel til skila. Vig-
dís Gunnarsdóttir og Ellert A. 
Ingimundarson sem þingmenn 
og hlutabréfasali voru frábær. 

Það eru mörg hnyttin atriði í 
sýningunni sem koma skemmti-
lega á óvart, en að ósekju hefði 
mátt draga úr útskýringum. 
Leikur ljósa og tóna fylgdi vel 
og espaði upp hysteríuna sem 
einnig þróaðist vel með leikur-
um. Þetta var vel samsettur leik-
hópur og virðist sýn leikstjórans 
og markmið skýr þó svo að hóp-
atriði hafi oft verið of löng í fyrri 
hlutanum. 
Ein aðalsnilldin hjá Jeffrey Skill-
ing var rafmagnsævintýrið í 
Kaliforníu, þar sem örfáir brjál-
æðingar í krafti frjálshyggjunn-
ar slökktu í eiginlegri merkingu á 
sjötta stærsta hagkerfi veraldar. 
Fjárkúgun eftir að regluverkið 
hafði verið lagt í auðn. Er nokkur 
von til þess að Nýja Ísland dragi 
lærdóm af þessu? 
 Elísabet Brekkan. 

Niðurstaða: Góð leikræn útskýring á 
hruninu.

Helstirnið Kammerkór Reykjavíkur 
getur bætt við nokkrum 
sópran og alt röddum, 

sem gætu jafnframt tekið 
að sér að syngja einsöng 

með kórnum. 

Æft er á þriðjudags-
kvöldum.

 Á efnisskránni er G-dúr 
messa Franz Schubert. 

Hafið samband í síma 
6612345 eða 8981792.

Laugardagurinn, 25. september / Sunnudagurinn 26.september
Saturday, September 25th / Sunday, September 26th

Laugardagur 25. september Sunndagur 26. september 
14:00 Gaza’s Winter/ Last truck Q&A Aardvark • Háskólabíó 2

Soul Kitchen • Háskólabíó 3
Elio Petri : Notes On An Filmmaker Good Fortune • Iðnó
Tricks Forest • Bíó Paradís 1
In the Attic                      In the Attic • Bíó Paradís 2
Aurora Silent Souls • Bíó Paradís 3
Ploddy, The Police Car Makes A Splash Tricks • Bíó Paradís 4
Song of Tomorrow Monica & David • Hafnarhúsið 
The Eagle Hunter’s Son Winds Of Sand, Women Of Rock • Norræna Húsið

16:00 Stand up girls (Uppistands-stelpur)/Island Uganda Q&A Steam of Life • Háskólabíó 2
Soul Kitchen The Anchorage • Háskólabíó 3
Strella – A Woman’s Way Womb • Háskólabíó 4
Which Way Home Do It Again • Iðnó
Forest Honeymoons • Bíó Paradís 1
One Hundred Mornings Q&A Flowers of Evil • Bíó Paradís 2

The Blood of the Rose • Bíó Paradís 3
Three Seasons in Hell Ploddy, The Police Car Makes A Splash • Bíó Paradís 4
Last Train Home Silent Souls • Hafnarhúsið
Addicted in Afghanistan Q&A Three Backyards • Norræna Húsið

18:00 The Palace (Höllin)/The Last Ride (Kraftur)Q&A Icelandic Shorts 1 Q&A • Háskólabíó 2
Womb A Somewhat Gentleman • Háskólabíó 3
Little Blue Nothing Q&A Toxic Playground • Iðnó
The Most Dangerous Man In America Q&A Fake Orgasm Q&A • Bíó Paradís 1
The Blood of the Rose Q&A You are Not I • Bíó Paradís 2
Genius Within - The Inner Life of Glenn Gould                                       Today Is Better Than Two Tomorrows • Bíó Paradís 3
18:30 Attenberg Q&A Tomorrow • Bíó Paradís 4
18:30 The Experiment 18:30 Bad Family • Háskólabíó 4
A Sea Change PilgrIMAGE Q&A • Hafnarhúsið
The Biggest Chinese Restaurant in The World The Hunt For The Nordic Taste & Cooking Event • Norræna Húsið

20:00 Cyrus Last Train Home • Háskólabíó 2
Housing Where’s the Snow ? Q&A • Iðnó
Jo for Jonathan Q&A Three Seasons in Hell Q&A • Bíó Paradís 1
The Edge of Dreaming Q&A 21:00 How I Ended this Summer • Bíó Paradís 2
20:30 The Anchorage The Cameramurderer • Háskólabíó 3
20:30 At Ellen’s Age Splinters • Bíó Paradís 4
21:00 Inside America Shungu/Every Day But Sunday • Bíó Paradís 3
Winds Of Sand, Women Of Rock The Biggest Chinese Restaurant in The World • Hafnarhúsið
Do It Again Kings of Pastry • Norræna Húsið

22:00 The Edge Manufacturing Consent Q&A • Háskólabíó 2
22:30 Big Man Japan The Experiment • Háskólabíó 3
Budrus Aurora • Iðnó
Submarino Q&A 22.30 Submarino • Bíó Paradís 1
The Four Times • Bíó Paradís 2
Silent Souls Gaza’s Winter /Last truck Q&A • Norræna Húsið

ODDSAC • Bíó Paradís 3
22:30 Nuummioq 22:30 Mother Gogo • Bíó Paradís 4

Sérviðburðir:
12:00 - 15:00 Ameríska kvikmyndarútan Ameríska kvikmyndarútan • Hartatorgið Hljómalindarreit
13:00 - 16:00 13:00 Workshop Amy Hardy/16:00 Workshop Philipp Hoffman 16:00 Workshop David Edelstein • Þjóðminjasafnið
20:00 Iceland Airwaves tónleikar/Q&A • Iðnó
21:00 Stelpu-uppistand og fullnægingarkeppni • Næsti bar

GIUSEPPE VERDI

ÓLAFUR KJARTAN SIGURÐARSON
ÞÓRA EINARSDÓTTIR · JÓHANN FRIÐGEIR VALDIMARSSON 

JÓHANN SMÁRI SÆVARSSON · SESSELJA KRISTJÁNSDÓTTIR 
BERGÞÓR PÁLSSON · KÓR OG HLJÓMSVEIT ÍSLENSKU ÓPERUNNAR

LÝSING: PÁLL RAGNARSSON · BÚNINGAR: FILIPPÍA ELÍSDÓTTIR
LEIKMYND: ÞÓRUNN SIGRÍÐUR ÞORGRÍMSDÓTTIR

HLJÓMSVEITARSTJÓRI: DANÍEL BJARNASON · LEIKSTJÓRI: STEFÁN BALDURSSON

RIGOLETTO

Frumsýning laugard. 9. október kl. 20 – UPPSELT
Fimmtud. 14. október kl. 20 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
Föstud. 29. október kl. 20 – UPPSELT
Sunnud. 31. október kl. 20 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
Laugard. 6. nóvember kl. 20 – UPPSELT
Sunnud. 7. nóvember kl. 20 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
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folk@frettabladid.is

Knattspyrnumaðurinn David 
Beckham hyggst láta sverfa til 
stáls í baráttu sinni við banda-
ríska tímaritið In Touch og vænd-
iskonuna Irmu Nici. In Touch 
birti í fyrradag frétt þess efnis að 
Beckham hefði greitt Irmu og vin-
konu hennar fúlgur fjár fyrir kyn-
lífsleiki. Beckham hyggst krefja 

Irmu um fimm milljón-
ir punda sem samsvarar 
rúmum níu hundruð millj-
ónum íslenskra króna 
en hún ku vera horf-

in af yfirborði jarðar eftir 
að fréttin birtist, að því 
er fram kemur í breska 
blaðinu The Sun. Beck-
ham segir að hann muni 
gera allt sem í hans valdi 
stendur til að finna hana, 

velta við hverjum 
steini.

ÆTLAR AÐ VERJA 
SIG Beckham lætur 
ekki vaða yfir sig.

Íslenska heimildarmyndin Sólskins-
drengurinn fær lofsamlega dóma í 
bandarísku stórblöðunum New York 
Times og Los Angeles Times. Mynd-
in var frumsýnd í Bandaríkjunum og 
Bretlandi í gær og því nokkuð skammt 
stórra högga á milli hjá Friðriki Þór 
Friðrikssyni, leikstjóra myndarinnar, 
því önnur kvikmynd hans, Mamma 
Gógó, hefur einnig fengið flotta 
dóma, meðal annars hjá Variety.

New York Times sparar ekki stóru 
orðin í sinni gagnrýni. Gagnrýnand-
inn Andy Webster segir enska tal-
setningu Kate Winslet hafa heppn-
ast einstaklega vel og að þótt titill 
myndarinnar gefi það til kynna 
að Margrét Dagmar Ericsdóttir, 

mamma sólskinsdrengsins Kela, sé í 
aðalhlutverki þá fjalli myndin meira 
um ástæður og eðil einhverfu. Webs-
ter segir í lokaorðum sínum að það hafi 

verið ótrúlegt að sjá Margréti ná loks 
sambandi við son sinn handan veggja 
einhverfunnar, það eigi eftir að hreyfa 
við áhorfendum.

Michael Ordoña hjá Los Angeles 
Times fer yfir sögu Margrétar og Kela 
eins og hún birtist í myndinni og til 
hvaða ráða þau hafi gripið. Ordoña 
segir hins vegar að myndin nái ákveðn-
um hæðum þegar fjölskyldan kemur 
til Texas og kynnist hinni indversku 
Soma. „Það er virkilega hjartnæmt að 
fylgjast með fjölskyldu sem þráir það 
eitt að geta tengst syni sínum. Og þeim, 
sem eru fullir efasemda um myndina 
eins og ég var, get ég sagt að þetta er 
virkilega falleg og heillandi mynd,“ 
skrifar Ordoña. - fgg

Sólskinsdrengurinn lofaður í Ameríku

FLYTUR TIL ÚTLANDA Í FYRSTA SINN Dóri DNA hlakkar mikið til að flytja til Þýska-
lands og er að eigin sögn altalandi á þýsku.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rapparinn og uppistandar-
inn Dóri DNA segist þurfa 
á tilbreytingu að halda og 
flytur út eftir helgi.

„Ég flyt út á þriðjudaginn og 
hlakka mikið til,“ segir Hall-
dór Halldórsson, betur þekktur 
sem Dóri DNA, en hann er flytja 
til Þýskalands í skiptinám. Dóri 
nemur fræði og framkvæmd við 
Listaháskóla Íslands en hann 
hyggst vera úti í hálft ár. „Ég er 
mikill heimalningur í mér svo 
þetta er í fyrsta sinn sem ég flyt 
út fyrir landsteinana – en finn að 
ég þarf á því að halda,“ segir Dóri 
og bætir við að íslenskur samtími 
sé svo sorglegur að hann hlakki 
bara til að sleppa við að lesa blöð-
in á morgnana og gráta yfir örlög-
um landsins síns. „Þetta er eitt-
hvað sem maður verður að prufa 

en skólinn er í litlum bæ fyrir 
utan Frankfurt og við erum tveir 
frá Íslandi að fara í saman,“ segir 
Dóri og viðurkennir að það eigi 
eftir að slá aðeins á heimþrána.

Þegar Fréttablaðið náði af Dóra 
tali var hann staddur í New York 
þar sem hann hefur verið að vinna 
að viðtölum fyrir heimildarmynd-
ina HKL ásamt móður sinni, Guð-
nýju Halldórsdóttur. „Þetta er búið 
mjög skemmtileg ferð þar sem við 
erum búin að lenda í vandræð-
um fyrir utan Hvíta húsið, skoða 
frelsisstyttuna og fara um upp-
tökustaði The Wire-þáttanna,“ 
segir Dóri en hann kemur heim í 
dag í tæka tíð fyrir kveðjupartýið 
sitt sem haldið verður á Prikinu í 
kvöld. „Ég vonast til að sem flest-
ir sjái sér fært að skála við mig í 
kvöld. Allir velkomnir,“ segir Dóri 
glaður í bragði að lokum. 

 alfrun@frettabladid.is

Dóri DNA flytur 
til Þýskalands

JÁKVÆTT Gagnrýnendur hjá New York Tims og 
Los Angeles Times hrósa Sólskinsdrengnum. 

> STRÖNG MÓÐIR

Madonna þykir mjög strangur upp-
alandi og mega börn hennar meðal 
annars hvorki neyta sykurs né horfa 
á sjónvarp. Elsta dóttir Madonnu, 
Lourdes, verður fjórtán ára 
í október og hefur feng-
ið leyfi móður sinnar til 
að lita á sér hárið í fyrsta 
sinn. Stúlkan segist ætla 
lita hárið á sér rautt, en 
hún er dökkhærð. 

Beckham vill tæpan milljarð

www.ellingsen.is

BARNAÚLPUR
GÓÐAR

REYKJAVÍK 
Fiskislóð 1    Sími 580 8500
Opið mánud.–föstud. 10–18, laugard. 10–16  

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3    Sími 460 3630 
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16

Hlýjar Didriksons barnaúlpur með 
vatnsvörn, límdum saumum og góðri 
öndun. Mikið úrval á frábæru verði.
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Í vondum málum

Írski söngvarinn Bono gæti verið 
í verulegum vandræðum eftir að 
New York Post upplýsti að aðeins 
eitt prósent úr góðgerðasjóði hans 
rynni í raun og veru til góðgerðar-

mála, stærstum hluta 
fjármunanna væri 
varið til launa-
greiðslna og 
markaðsmála. Bono 
gæti átt yfir höfði sér 

málssókn vegna 
málsins að því 
er kemur fram í 
New York Post. 
Talsmaður sjóðs-
ins vísaði hins 

vegar ásökunum 
á bug.

Fækka fötum

Fjölmiðlar birtu í gær fréttir þess 
efnis að bandaríska leikkonan 
Jessica Alba sæist heldur fáklædd 
í hasarspennumyndinni Machete. 
Þetta þótti sæta nokkrum tíðindum 
því Alba er kaþólsk og ætlaði aldrei 
að sýna allt fyrir framan tökuvélarn-
ar. Það kemur hins vegar 
kannski minna á óvart 
að í þessari sömu 
mynd fækkar Lindsay 
Lohan fötum þannig 
að leikstjóri mynd-
arinnar, Robert 
Rodrigues, 
virðist eiga 
fremur 
auðvelt með 
að sannfæra 
fólk.

Lopez skömmuð

Skólastjóri Holy Family School 
hefur skammað bandarísku leik-
konuna Jennifer Lopez fyrir að 
gefa ekki nægjanlega af sér. Lopez 

gekk í umræddan skóla en 
hefur víst lítið hirt um 
að hjálpa honum þrátt 
fyrir mikil fjárhagsvand-
ræði. Claire La Tempa, 
skólastýran hvassyrta, 
segir Lopez ekki einu 

sinni hafa gefið 
geisladisk en hún 
vonist til að fá 
bleika demants-
hringinn sem 
Ben Affleck gaf 
henni þegar þau 
trúlofuðu sig. 

Radiohead tekur upp

Thom Yorke og félagar í hljóm-
sveitinni Radiohead ætla að skella 
sér í hljóðver til að skoða þau 
lög sem hafa safnast í sarpinn að 
undanförnu. „Við höfum unnið 
að nýju efni með hléum í eitt ár,“ 
sagði trommarinn Phil Selway sem 
nýlega gaf út sína fyrstu sólóplötu. 
„Við ætlum að hittast og sjá 
hvort við getum notað efniviðinn 
og búið til eitthvað 
meira úr honum.“ 
Síðasta plata Radio-
head, In Rainbows, 
var fáanleg ókeypis á 
Netinu. Bassaleikarinn 
Colin Greenwood segir 
óvíst hvenær nýja 
platan verður 
gefin út. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND WWW.UTILIF.IS

Haustlínan komin

Nýtt

Kr. 139.700 – Porto Bello *****
Netverð á mann, m.v. tvo fullorðna og 2 börn í fjölskylduherbergi, allt innifalið. 
Sértilboð 26. október í 9 nætur.

Kr. 169.800 – Porto Bello  *****
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli, allt innifalið. Sértilboð 26. október í 9 nætur.

Kr. 157.140 – Sherwood Breezes Resort *****
Netverð á mann, m.v. tvo fullorðna og 2 börn í fjölskylduherbergi, allt innifalið. 
Sértilboð 26. október í 9 nætur.

Kr. 187.900 – Sheerwood Breezes Resort  *****
Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli, allt innifalið. Sértilboð 26. október í 9 nætur. Skógarhlíð 18 • sími 595 1000

Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Sértilboð til Antalya í Tyrklandi 26. október í 9 nætur frá kr. 139.700
Heimsferðir bjóða frábæra haustferð til 
Antalya í Tyrklandi þann 26.október í 9 nætur.  
Antalya er einn allra vinsælasti ferðamannastaður Tyrklands og 
þar er veðurlag mjög þægilegt í október og nóvember. Glæsileg 
hótel og fjölbreytt mannlíf og fyrsta flokks aðstæður í hvívetna 
fyrir ferðamenn.
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Opnunarhátíð Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykja-
vík, RIFF, var haldin í Þjóð-
leikhúsinu á fimmtudags-
kvöld. Fjöldi kvikmynda 
verður sýndur á hátíðinni, 
sem stendur yfir til 3. októ-
ber. Jón Gnarr, borgarstjóri 
Reykjavíkur, setti hátíðina 
og kvikmyndagerðarmaður-
inn Þórir Snær Sigurjóns-
son hélt ræðu. Kynnir og 
veislustjóri var Ari Eld-
járn. Eftir setninguna var 
sýnd kvikmyndin Cyrus 
með John C. Reilly, Jonah 
Hill og Marisa Tomei í aðal-
hlutverkum. Að sýningunni 
lokinni var efnt til opnunar-
hófs í Þjóðleikhús kjallaran-
um.

SÍMI 564 0000

16
16
L
L
L
16
12
L
L
L
L

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

L
12
16

SUMARLANDIÐ kl.  2 - 4 - 6 - 8 - 10
THE OTHER GUYS kl.  10.20
THE EXPENDABLES kl.  8 

PIRANHA3D kl.  8 - 10.10
PIRANHA3D LÚXUS kl.  10.50 
WALL STREET 2 kl.  5.10 - 8 - 10.50
WALL STREET 2 LÚXUS kl.  2 - 5 - 8
SUMARLANDIÐ kl.  1.30 - 3.30 - 6
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  10.30
THE OTHER GUYS kl.  5.30 - 8 
DESPICABLE ME 3D kl.  3.40 - 8 - 10.10
AULINN ÉG  3D kl. 1 (950kr.) - 3.20 - 5.50 
AULINN ÉG  2D kl. 1(700 kr) - 3.10
KARATE KID kl. 1 (700kr)

.com/smarabio

PIRANHA3D kl.  8 - 10
WALL STREET 2 kl.  8 - 10.25
SUMARLANDIÐ kl.  2 - 6
AULINN ÉG 3D kl. 2 (900)
DESPICABLE ME 3D kl.  4
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D kl.  6
FUTURE OF HOPE kl.  4

16
L
L
L
L
L
L

NÝTT Í BÍÓ!

GORDON GEKKO ER MÆTTUR AFTUR Í 
STÓRMYND OLIVER STONE! 

ÞEIR SEM SÁU FYRRI MYNDINA VILJA EKKI 
MISSA AF ÞESSARI!

"Hörkugóð. Douglas
er alveg jafn flottur 

og áður fyrr."
T.V. - Kvikmyndir.is

Magnaður tryllir í þrívídd!

Hver er næstur á
matseðlinum?

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSSI
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12
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16 16SOLOMON KANE  kl. 5:50 - 8 - 10:20
SOLOMON KANE kl. 2:30 - 8 - 10:20
GOING THE DISTANCE kl. 6 - 8:10 - 10:30
ALGJÖR SVEPPI-3D 
kl. 12 - 2 - 2:30 - 4 - 4:30 - 6 - 6:30 - 8:30
ALGJÖR SVEPPI kl. 12 - 2 - 4 - 6 
REMEMBER ME kl. 10:20
AULINN ÉG-3D M/ ísl. Tali kl. 12 - 2 - 4
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
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 12 - 4

SOLOMON KANE kl. 8 - 10:10
GOING THE DISTANCE kl. 6:10 - 8 - 10:20
ALGJÖR SVEPPI-3D kl. 12 - 2 - 2:20 - 4 - 4:20 - 6
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. 10:10
LEIKFANGASAGA 3 M/ ísl. Tali kl. 3:50
SHREK SÆLL ALLA DAGA M/ ísl. Tali kl. 6

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 WRITER kl. 10:10

GOING THE DISTANCE kl. 8 - 10:20
THE OTHER GUYS kl. 8
RESIDENT EVIL 4 kl. 10:20
ALGJÖR SVEPPI kl. 2 - 4 - 6
AULINN ÉG M/ ísl. Tal kl. 2 - 4 - 6

BESTA SKEMMTUNIN

„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."
T.V. – Kvikmyndir.is

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."
T.V. – Kvikmyndir.is

Roman Polanski hlaut Silfubjörnin
sem besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

EIN BESTA RÓMANTÍSKA 
GRÍNMYND ÁRSINS!

Remember
   me

���
empire

FRÁ HÖFUNDI CONAN THE BARBARIAN

HÖRKUSPENNANDI ÆVINTÝRAMYND 
SEM FÆR HÁRIN TIL AÐ RÍS

óht

���
PRESSAN

����
MOGGINN

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG 

KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

WALL STREET 2 7 og 10 L
PIRANHA 3D 8 og 10 16
SUMARLANDIÐ 6, 8 og 10 L
AULINN ÉG 3D 2(950 kr), 4 og 6 L
AULINN ÉG 2(650 kr) og 4  L
DESPICABLE ME 3D 4  L
THE LAST AIRBENDER 1.50(650 kr) 10

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

FJÖLMENN OPNUNARHÁTÍÐ 

Leikstjórinn Friðrik Þór Friðriksson og söngvarinn Helgi Björnsson voru einstaklega 
reffilegir eins og sést. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Borgarfulltrúinn og Baggalúturinn Karl 
Sigurðsson var makalaus ásamt fjölmiðla-
konunni Elsu Maríu Jakobsdóttur.

Ragnar Bragason leikstjóri og borgar-
stjórinn Jón Gnarr sem unnu saman við 
Vaktaseríurnar.

Halla Kristín Einarsdóttir og Tinna Hrafns-
dóttir létu sig ekki vanta í Þjóðleikhúsið.

Leikkonurnar Helga E. Jónsdóttir og Álfrún 
Örnólfsdóttir litu inn.

Skúli Helgason, Anna Lind Pétursdóttir og 
Svanhildur Konráðsdóttir voru á meðal 
gesta.

Sjónvarpsmennirnir Breki Logason og 
Andri Ólafsson mættu á opnunina.

TILBOÐS
-VERÐ
Í BÍÓ

650 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ 2D íslenskt tal

KL.2 BORGARBÍÓ 3D

KL.1 SMÁRABÍÓ 3D íslenskt tal
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Sellóleikarinn Gyða Valtýsdóttir, sem gerði 
garðinn frægan með hljómsveitinni múm hér 
á árum áður, heldur tónleika í Norðurpólnum í 
kvöld ásamt slagverksleikaranum Julian Sar-
torius. Þau hafa spilað saman sem tvíeyki í tæpt 
ár og eru þetta fyrstu tónleikar þeirra hér á 
landi. 

„Ég var í múm á unglingsaldri en hætti í 
sveitinni til að einbeita mér að náminu í Lista-
háskóla Íslands. Eftir útskrift stakk ég svo af 
til Rússlands og var þar í einn vetur. Ég hafði 
verið að spila mikið af rússneskri tónlist á þess-
um tíma og í gegnum það vaknaði áhugi minn á 
landinu,“ útskýrir Gyða og bætir við að hún hafi 
svo endað í borginni Basil í Sviss þar sem hún 
hóf meistaranám í klassískum sellóleik.     

Aðspurð segist Gyða hafa fylgst nokkuð vel 

með gengi múm í gegnum tíðina, en tvíburasyst-
ir hennar söng áfram með sveitinni eftir brott-
hvarf Gyðu. „Mér var reyndar boðið að spila 
með hljómsveitinni í Kraká fyrir stuttu og það 
fannst mér mjög gaman. Það var skemmtilegt 
að sjá hvert þau voru komin heilum átta árum 
síðar.“

Gyða og Sartorius leika blöndu af spunatón-
list og sönglögum sem þau hafa fundið á ferð-
um sínum og segir Gyða mikið frelsi felast í 
því að leika spuna. „Spuni er oft rangtúlkaður 
og vanmetinn og ég skil vel hvers vegna,“ segir 
Gyða „En spuni er þó ávallt til staðar í allri 
sköpun, þá flæðir óhindrað upp úr djúpum und-
irmeðvitundarinnar án ritskoðunar heilans.“

Tónleikarnir í kvöld hefjast klukkan 20 og er 
miðaverð 1.000 krónur.  - sm

Fylgdist vel með gengi múm

TEKUR ÁHÆTTU Gyða Valtýsdóttir heldur tónleika 
ásamt Julian Sartorius í Norðurpólnum í kvöld. 

FJÖLSKYLDAN HJÁLPAR Michael Douglas 
leikari segir unga syni sína hjálpa sér í 
baráttunni við krabbameinið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Leikarinn Michael Douglas segir 
að krabbameinið hafi að ein-
hverju leyti sameinað fjölskyldu 
hans og að hann leyfi sonum 
sínum að koma með sér á spítal-
ann í geislameðferðir. Douglas, 
sem greindist með krabbamein í 
tungunni fyrr í sumar, segir syni 
sína hjálpa sér í baráttunni við 
sjúkdóminn og ástæðulaust sé að 
halda þessu leyndu fyrir þeim. 
Synir hans eru sjö og tíu ára 
gamlir en þá á hann með konu 
sinni Catherine Zeta-Jones. Dou-
glas segir í samtali við dagblaðið 
Daily Telegraph að hann sé far-
inn að snúa sér að íhugun og slök-
un til að vinna á krabbameininu. 

Synir Dougl-
as hjálpa til

NÝJA DÓMNEFNDIN Nýja dómnefndin í 
American Idol ætlar ekki að nota sömu 
aðferðir og Simon Cowell.

Framleiðandi American Idol, 
Nigel Lythgoe, hefur lofað því að 
í næstu þáttaröð verði dómnefnd-
in ekki eins grimm og þegar 
Simon Cowell var formaður 
dómnefndar. „Keppendur verða 
ekki niðurlægðir,“ sagði hann. 
Nýju dómararnir, Steve Tyler og 
Jennifer Lopez, hafa einnig sínar 
skoðanir á dómarastarfinu. „Ég 
get alveg verið ströng en ég held 
að ég gæti aldrei verið grimm við 
annan listamann,“ sagði Lopez. 
„Það eru örugglega aðrar leiðir 
til að koma skilaboðunum á fram-
færi.“ Tyler talaði um að koma 
rokkinu meira að í þáttunum, 
endar syngur hann með rokk-
sveitinni Aerosmith.

Dómnefndin  
ekki grimm

Fangelsismálayfirvöldum verður 
gert skylt að fylgjast grannt með 
andlegri heilsu breska söngvar-
ans George Michael. Þetta kom 
fram í The Sun í gær. Samkvæmt 
dómara í máli hans er ljóst, af 
viðbrögðum hans við dómnum, 
að raunveruleg hætta sé á því 
að hann geti skaðað sjálfan sig 
á meðan á fangelsisvistinni 
stendur. Michael var dæmdur í 
tveggja mánaða fangelsi fyrir að 
hafa ekið á Range Rover-bifreið 
sinni inn í búð í London. Michael 
reyndist vera undir áhrifum 
kannabisefna. 

Óttast um 
Michael

Mínus

Golfnámskeið fyrir konur

Golfskóli Nonna nagla
Bókanir í síma: 864 5116

Kona! Láttu ekki konuna í þér draga 
úr þér löngunina til að láta til þín taka. 
Sumar konur geta alveg spilað golf. 
Með ögun og æfingu geta þær meira 
að segja orðið ágætar.

Mínus sex – annars endurgreitt
Kerfi mitt er einfalt, sex vikna námskeið 
og þú lækkar forgjöfina um sex næstu 
sex vikur sem þú spilar golf – annars 
færðu endurgreitt. 

1. skref: Gripið greint og leiðrétt
2. skref: 6 mismunandi stöður teknar
3. skref: Mýktin í mittinu 
4. skref: Sveifluferill greining
5. skref: Sveiflan fullkomnuð
6. skref: Úrvinnsla

Nánari upplýsingar á www.nonninagli.is

Mínus

Jón Jósafat Björnsson
verðandi PGA-golfkennari

Kynnir í fyrsta sinn á Íslandi
einstakt golfkerfi fyrir konur.
Kennsla fer fram við 1. flokks 
aðstæður í 1.200 m2 rými 
á Korputorgi. Þrívíddarkerfi
greinir sveifluna á augabragði.

Fínhreyfingar á gríninu 
vinna að miklu leyti upp 
kraftleysið í upphafs-
höggum kvenna.

Með góðum æfingum 
geta konur slegið eins 
og miðlungskarlmenn.

Láttu Nonna negla 
niður forgjöfina þína.

kynningarafsláttur 
á öll námskeið fyrir þær 
sem bóka fyrir 1. október

6 skrefa kerfi Nonna:

Verð: 15.000 kr.
Ókeypis æfingaaðstaða, aðgangur 
að „virtual golfscreen“ og æfingakúlur 
meðan á námskeiði stendur.
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Það verður einnig keppt 
um gull-, silfur- og bronsskóinn í 
lokaumferðinni í dag. Blikinn Alfreð 
Finnbogason er markahæstur fyrir 
lokaumferðina með 14 mörk en ólíkt 
hinum fjórum sem koma honum 
næstir þá mun Alfreð ekki spila 
með Blikum í dag þar sem hann er 
í leikbanni. 

FH-ingurinn Atli Viðar 
Björnsson var með þriggja 
marka forustu fyrir lokaum-
ferðina í fyrra en KR-ingur-
inn Björgólfur Takefusa 
tók þá gullskóinn með 
því að skora fimm mörk 
í lokaleiknum sínum. 
Atli Viðar er nú í 3. 
sæti með 13 mörk, einu 
marki minna en Alfreð 
og jafn Stjörnumann-
inum Halldóri Orra 
Björnssyni sem er í 
2. sæti á færri spiluð-
um leikjum. 

Halldór Orri Björnsson 
verður alltaf hærri en 

Atli Viðar og Alfreð þar 
sem hann hefur spilað 

færri leiki en Atli 
og færri mínútur 
en Alfreð. Grind-
víkingurinn Gilles 

Ondo er tveimur mörkum á 
eftir Alfreð en er í bestu 
stöðunni verði hann jafn 
öðrum leikmanni. 

 - óój

liðum og við berum það mikla virð-
ingu fyrir Keflavík að við getum 
ekki leyft okkur að vera að hugsa 
um neitt annað.“

En sumarið hjá ÍBV hefur verið 
vonum framar, segir Heimir. „Við 
mætum kannski hvað afslappaðast-
ir til leiks af þessum liðum því við 
erum ánægðir með okkar sumar. 
Auðvitað viljum við vinna leikinn 
en við erum mjög sáttir við okkar 
tímabil.“

Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, 
þekkir þó vel að vera í baráttu um 
Íslandsmeistaratitilinn enda liðið 
orðið meistari bæði þau ár sem 
hann hefur þjálfað liðið. FH er 
einnig ríkjandi bikarmeistari 
en liðið hefur þó aldrei unnið 
tvöfalt.

„Það er möguleiki á því 
nú sem hefur kannski 
ekki verið áður,“ segir 
Heimir sem hefur 
mikla trú á að FH 
geti varið titilinn í 
dag. „Ef við tryð-
um því sjálfir að 
við gætum ekki 
unnið þetta mót 
gætum við allt 
eins sleppt 
því að mæta í 
leikinn í dag. 
Þetta verð-
ur þó erfið-
ur leikur og 

við þurfum að mæta 100 prósent 
einbeittir til leiks.“ eirikur@

frettabladid.is

FÓTBOLTI Hinn 27 ára gamli dóm-
ari, Gunnar Jarl Jónsson, fær það 
verðuga verkefni að dæma stórleik 
dagsins í Garðabænum. Gunnar 
Jarl er næstyngsti dómari deild-
arinnar en hefur vakið verðskuld-
aða athygli fyrir góða dómgæslu 
í sumar. Hann er svo verðlaunað-
ur með því að fá þennan risaleik 
í dag.

„Þetta er klárlega minn stærsti 
leikur á ferlinum. Ég hef dæmt 
nokkra stóra leiki í sumar og þar 
á meðal leik Hauka og FH. Það 
toppar samt ekki þennan leik þar 
sem allt er undir,“ sagðu Gunnar 
Jarl en hann átti ekki von á því að 
dæma leik í lokaumferðinni. Taldi 
sig vera búinn með leikjakvóta 
sumarsins. En er hann stressað-
ur?

„Nei, ég get ekki sagt það. Ég 
verð ekki stressaður fyrir leiki. Ég 
stefni á að dæma eins og ég geri 
venjulega og vonandi taka menn 
sem minnst eftir mér í leiknum. 
Svona leikir eiga að ráðast á fót-
boltanum en ekki dómgæslunni.“

Hina stórleikina dæma dómar-
arnir þrautreyndu, Jóhannes Val-
geirsson og Kristinn Jakobsson.

Kristinn fær að dæma Fram-
leikinn þó svo hann sé KR-ingur 
enda afar litlar líkur á því að Fram 
geti náð KR í deildinni.

Það vekur síðan athygli að 

Jóhannes Valgeirsson fái stór-
leikinn í Keflavík en dómgæsla 
Jóhannesar í síðustu tveim leikjum 
sínum hefur verið afar umdeild og 
hann ekki upp á sitt besta í þeim 
leikjum eftir að hafa dæmt mjög 
vel í sumar.   - hbg

Hinn ungi Gunnar Jarl dæmir stórleik dagsins:

Vonandi taka menn 
sem minnst eftir mér

EFNILEGUR Hinn 27 ára gamli Gunnar 
Jarl dæmir leik Stjörnunnar og FH.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Dómarar í dag
Stjarnan-Breiðablik  Gunnar Jarl Jónsson
Keflavík-ÍBV   Jóhannes Valgeirsson
Fram-FH   Kristinn Jakobsson
KR-Fylkir  Þóroddur Hjaltalín
Selfoss-Grindavík  Örvar Sær Gíslason
Haukar-Valur  Erlendur Eiríksson

FÓTBOLTI Sjaldan hefur verið jafn 
mikil spenna fyrir lokaumferð í 
efstu deild karla í knattspyrnu og 
nú. Þrjú lið eiga enn möguleika á 
titlinum en ekkert þeirra mætast 
innbyrðis. Þetta eru Breiðablik, ÍBV 
og FH en öll spila liðin á útivelli í 
dag. Blikar standa best að vígi – eru 
með 43 stig en ÍBV kemur næst stigi 
á eftir og FH tveimur á eftir.

„Við högum undirbúningi okkar 
fyrir leikinn eins og fyrir alla aðra. 
Þetta er bara einn leikur af 22 í 
deildinni í sumar. Hann gefur jafn 
mörg stig og hinir,“ segir Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks. 
Hann segir að aðalbarátta hans 
fyrir leikinn sé að senda leikmenn 
til leiks með réttu hugarfari.

„Þetta er baráttan við það að 
segja að þessi leikur hafi jafn mikið 
vægi og aðrir leikir. Ég geri mér 
grein fyrir því að þetta er síðasti 
leikur mótsins og eftir hann ráðast 
úrslitin. Það hefur áhrif á spennu-
stigið en um það snúast slagsmálin 
– að líta á þennan leik eins og hvern 
annan,“ segir Ólafur sem hefur 
unnið markvisst í að bæta hugar-
far leikmanna í tvö ár.

„Hugarfarsþjálfun ber ekki 
árangur nema hún sé langtíma-
verkefni. Auðvitað höfum við mis-
stigið okkur hér og þar á leiðinni 
og eigum eflaust eftir að gera það 
aftur. En mér finnst þetta komið 
í fínt horf og hún er orðin hluti af 
okkar hefðbundna undirbúningi. 
Ég er því nokkuð rólegur yfir þessu 
öllu saman.“

Ólafur hefur lagt áherslu á að 
hugsa ekki um það sem þeir fá ekki 
stjórnað – til að mynda að Kári 
Ársælsson fyrirliði og Alfreð Finn-
bogason sóknarmaður verði í banni 
og að Breiðablik hafi aldrei áður 
orðið Íslandsmeistari.

„Við höfum reynt að útiloka allt 
það sem við ráðum ekki við og þess 
í stað beint kröftunum að því sem 
við ráðum við,“ segir Ólafur. „Þetta 
snýst um að vera hvorki fastur í for-
tíðinni eða kominn of langt fram úr 
sér. Þetta snýst um að vera einfald-
lega í núinu.“

ÍBV og FH munu veita Blikum 
aðhald í dag og anda ofan í hálsmál 
þeirra. Þjálfarar beggja liða eru þó 
ekki að hugsa um annað en eigin 
verkefni.

„Auðvitað vonar maður að þetta 
fari á besta veg,“ sagði Heimir Hall-
grímsson, þjálfari ÍBV. „En ég held 
að við séum að spila við erfiðasta 
andstæðinginn af þessum þremur 

Bara einn leikur af 22
Í dag ráðast úrslitin í Pepsi-deild karla. Þrjú lið – Breiðablik, ÍBV og FH – eiga 
möguleika á að vinna Íslandsmeistaratitilinn. Blikar eru á toppnum en Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari liðsins, lítur á leikinn eins og hvern annan á tímabilinu.

Fjögur lið hafa misst frá sér Íslandsmeistaratitilinn í lokaumferð Íslandsmóts-
ins á síðustu 30 árum. Tvö liðanna eiga það sameiginlegt að hafa verið á 
eftir sínum fyrsta meistaratitli líkt og Blikar nú (FH 1989 og Fylkir 2002) og 
enn fremur var Ólafur Kristjánsson, núverandi þjálfari Blika, leikmaður með 
tveimum þessara liða (FH 1989 og KR 1996).

FH-ingar voru með eins stigs forskot á KA fyrir lokaumferðina 1989 og 
nægði sigur á heimavelli á móti botnliði Fylkis. Fylkir átti möguleika á að 
bjarga sér, alveg eins og Keflavík sem tók á móti KA. FH komst í 1-0 eftir 3 
mínútur en tapaði leiknum á endanum 1-2 á sama tíma og KA tryggði sér 
titilinn með 2-0 sigri í Keflavík. Fylkir og Keflavík féllu bæði en FH vann ekki 
fyrsta titilinn sinn fyrr en 15 árum síðar.

KR og ÍA voru jöfn að stigum en KR með betri markatölu þegar þau 
mættust í lokaumferðinni 1996 upp á Akranesi. KR nægði jafntefli en mátti 
sætta sig við 1-4 tap og að 28 ára bið eftir meistaratitlinum lengdist enn.

Fylkir var með eins stigs forskot á KR fyrir lokaumferðina 2002 eftir að KR 
hafði tryggt sér 1-1 jafntefli sjö mínútum fyrir leikslok í innbyrðisleik liðanna 
í umferðinni á undan. Fylkir fór upp á Skaga en tapaði 0-2 og á sama tíma 
tryggði KR sér titilinn með 5-0 sigri á Þór Akureyri.

Keflavík var með tveggja stiga forustu á FH fyrir lokaumferðina 2008 
og átti heimaleik á móti Fram. Keflavík komst í 1-0 á 54. mínútu og fyrsti 
meistaratitillinn í 35 ár virtist vera að koma í hús. Framarar sneru hins vegar 
leiknum á síðustu 23 mínútunum og unnu 2-1. FH-ingar nýttu sér það og 
urðu meistarar eftir 2-0 sigur á Fylki í Árbænum.  - óój

Það er líka barist um markakóngstitilinn í dag:

Hver fær gullskóinn?

Fjögur lið hafa klikkað í lokaumferðinni

TRYGGVI GUÐMUNDSSON  verður í sömu stöðu í dag og árið 2008. Þá, líkt og nú, var Tryggvi í leikbanni í lokaumferðinni 
þar sem hans lið átti möguleika á því að vinna titilinn. FH-liðið þá þurfti eins og Eyjaliðið nú að vinna bæði sinn leik og treysta á úrslit í 
öðrum leikjum. FH vann þá titilinn, þökk sé sigri Fram í Keflavík, og nú er að sjá hvort Eyjamenn fá sömu hjálp frá Stjörnumönnum í dag.

ÓLAFUR KRISTJÁNSSON 
Getur gert Blika að 
Íslandsmeisturum í dag. 

Markahæstu menn:
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki  14 mörk
 21 leikur/1870 mínútur
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni  13 mörk
 20 leikir/1748 mínútur
Atli Viðar Björnsson, FH  13 mörk
 21 leikur/1822 mínútur.
Gilles Ondo, Grindavík   12 mörk
 19 leikir/1710 mínútur
Kristinn Steindórsson, Breiðabliki  12 mörk
 21 leikur/1669 mínútur

NÚ ER
TVÖFALT
          MEIRA
 Í VINNING

EN Á-DUR!

NÚ ER

TVÖFALT
         MEIRA
 Í VINNING

EN Á-DUR!
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

  ÚRV.D.

  1. D.

Liverpool – Sunderland
Arsenal – W.B.A.
Birmingham – Wigan
Blackpool – Blackburn
Fulham – Everton
West Ham – Tottenham
Leeds – Sheff. Utd.
Scunthorpe – Ipswich
Burnley – Bristol City
Nottingham Forest – Swansea
Q.P.R. – Doncaster
Reading – Barnsley
Watford – Middlesbro

68.000.000
25.500.000
20.400.000
42.500.000

ENSKI BOLTINN 25. SEPTEMBER 2010

38. 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 25. SEPT. KL. 13.00 

1 X 2

TIPPAÐU Á NÆSTA SÖLUSTAÐ EÐA Á 1X2.IS



  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

Hlaupaskór með geldempun og 
innanfótarstyrkingu. Dömu- og 
herrastærðir.

Hlaupaskór með geldempun og 
innanfótarstyrkingu. Dömu- og 
herrastærðir.

Hlaupaskór með geldempun í hæl.
Dömu- og herrastærðir.

Hlaupaskór með geldempun undir hæl og 
tábergi. Dömu- og herrastærðir.

Hlaupaskór með geldempun undir hæl og 
tábergi. Dömu- og herrastærðir.
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1
10.00 Life of Riley  10.30 Life of Riley  
11.00 Life of Riley  11.30 Robin Hood  
12.15 Dancing with the Stars  12.55 
Dancing with the Stars  14.20 Keeping 
Up Appearances  14.50 Keeping Up 
Appearances  15.25 The Weakest Link  
16.15 Robin Hood  17.00 Dancing with 
the Stars  18.25 Primeval  19.10 Little 
Britain  19.40 Little Britain  20.10 The 
Weakest Link  20.55 Hunter  21.50 
Hunter  22.40 Wrong Door  23.10 The 
Catherine Tate Show  23.35 Little Britain

10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Boxen  10.25 OBS  10.30 Det 
Søde Sommerliv  11.00 Min italienske 
drøm  12.00 Gudstjeneste i DR Kirken  
12.45 Søren Ryge - Vikingemad  13.15 
Lulu og Leon  13.55 Olsen-bandens 
store kup  15.30 Ni-Hao Kai Lan  15.55 
Barbapapa  16.00 Hammerslag  16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret  17.00 
Socialdemokratiets landsmøde  17.30 
OBS  17.35 Geniale dyr  18.00 Borgen  
19.00 21 Søndag  19.40 SportNyt med 
superliga  20.05 McBride  21.25 Oceaner 
af liv  22.15 Eureka  22.55 Hjernestorm

10.30 Filmbonanza  11.00 Curling  13.20 
4-4-2  15.30 Åpen himmel  16.00 
Bokprogrammet  16.30 Newton  17.00 
Søndagsrevyen  17.45 Sportsrevyen  
18.05 Ekspedisjon Ny-Guinea  18.55 
Lewis  20.25 Rally  21.00 Kveldsnytt  
21.20 Sommer på Saltön  22.20 Et rocka 
vennskap  23.30 Blues jukeboks 

10.05 Rapport  10.10 Debatt  10.55 
Uppdrag Granskning  11.55 Här är ditt 
liv, Cory  13.25 Rapport  13.30 Handboll  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.10 
Regionala nyheter  16.15 Landet runt  
17.00 Sverige!  17.30 Rapport  17.55 
Regionala nyheter  18.00 Starke man  
18.30 Sportspegeln  19.15 The Event  
20.00 Leka livet  20.30 VeteranTV  21.00 
Life  22.00 Mördare okänd

19.00 Alkemistinn         

19.30 Eru þeir að fá hann?         

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Undir feldi         

21.30 Eldum íslenskt         

22.00 Hrafnaþing         

23.00 Golf fyrir alla         

23.30 Heilsuþáttur Jóhönnu         

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn      

08.05 The Groomsmen 

10.00 Journey to the Center of 
the Earth 

12.00 Coco Chanel 

14.00 The Groomsmen 

16.00 Journey to the Center of 
the Earth 

18.00 Coco Chanel 

20.00 Stardust 

22.05 Half Nelson 

00.00 Gladiator 

02.30 An American Haunting 

04.00 Half Nelson

06.00 Romeo and Juliet 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Húrra fyrir Kela, Kóalabræður, Babar, 
Krakkamál, Disneystundin, Galdra-
krakkar, Fræknir ferðalangar

10.44 Hér í dag, farin á morg-
un

11.00 Hvernig fengum við 
mál?  (Why Do We Talk?) (e)

11.55 Návígi  ( e)

12.30 Silfur Egils 

13.55 Síðustu forvöð – Öld-
urpáfi  (5:6) (Last Chance to See) 
(e)

15.00 Hvíti dauðinn  

15.25 Hvíti dauðinn - Leikin 
saga af Vífilsstöðum 

16.20 Kennitölustuldur  (e)

16.50 Með söng í hjarta  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fallega fólkið  (4:6) (e)

18.00 Skoppa og Skrítla  (4:8)

18.12 Litli draugurinn Laban 
 (3:6)

18.20 Með afa í vasanum 
 (8:52)

18.32 Sögustund með Mömmu 
Marsibil  (5:6)

18.43 Einmitt þannig sögur  
(3:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Skjaldborg 2010 

20.10 Hvaleyjar  (12:12)

21.05 Íslenski boltinn

21.50 Sunnudagsbíó - Cosi 
 (Cosi)  Áströlsk bíómynd frá 1996. 

23.30 Silfur Egils  (e)

00.50 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.05 Rachael Ray  (e)

10.50 Rachael Ray  (e)

11.35 Rachael Ray  (e)

12.20 Dr. Phil  (e)

13.00 Dr. Phil  (e)

13.45 90210  (14:24) (e)

14.25 90210  (15:24) (e)

15.05 90210  (16:24) (e)

15.45 Million Dollar Listing 
 ( 6:9) (e)

16.30 Spjallið með Sölva  (1:13) 
(e)

17.10 Nýtt útlit  (1:12) (e)

18.00 Bollywood Hero  (2:3) (e)

18.55 The Office  (5:26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
 (21:24) (e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (19:46) (e)

20.10 Top Gear Best Of  (1:4) 
Núna rifjum við upp brot af því 
besta úr síðustu tveimur þáttaröð-
um.

21.10 Law & Order: Speci-
al Victims Unit  (8:22) Bandarísk 
sakamálasería um sérdeild lögregl-
unnar í New York sem rannsakar 
kynferðisglæpi. 

22.00 Leverage  (2:15) Spenn-
andi þáttaröð um þjófahóp sem 
rænir þá sem misnota vald sitt og 
ríkidæmi. 

22.50 House  (5:22) (e)

23.40 Last Comic Standing 
 (3:14) (e)

00.25 Sordid Lives  (3:12) (e)

00.50 CSI: New York  (6:25) (e)

01.35 Pepsi MAX tónlist

07.00 Aðalkötturinn 

07.25 Litla risaeðlan 

07.40 Lalli 

07.50 Elías 

08.00 Algjör Sveppi Algjör 
Sveppi, Gulla og grænjaxlarnir, Sum-
ardalsmyllan, Harry og Toto, Hvell-
ur keppnisbíll

09.00 Könnuðurinn Dóra 

09.25 Ofurhundurinn Krypto 

09.50 Ógurlegur kappakstur 

10.10 Histeria! 

10.35 Draumalandið 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar 

13.45 America‘s Got Talent (21:26) 

15.10 America‘s Got Talent 
(22:26) 

16.05 Mercy (22:22) 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.15 Frasier (12:24) 

19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ár-
sæll heldur áfram mannlífsrannsókn-
um sínum. 

20.20 Mér er gamanmál Ný ís-
lensk gamanþáttaröð með Frímanni 
Gunnarssyni. 

20.50 Monk (14:16) Áttunda 
þáttaröðin um einkaspæjarann og 
sérvitringinn Adrien Monk. 

21.35 Lie to Me (16:22) Önnur 
spennuþáttaröðin um Dr. Cal 
Lightman sem Tim Roth leikur og er 
sérfræðingur í lygum. 

22.20 The Pacific (2:10) Magn-
aðir verðlaunaþættir frá framleiðend-
um Band of Brothers.

23.10 60 mínútur 

23.55 Daily Show. Global Edit-
ion 00.20 V (2:12)

01.05 Torchwood (12:13) 

01.55 Easy

03.30 All In 

05.05 Monk (14:16)

05.50 Fréttir Fréttir Stöðvar 2 end-
ursýndar frá því fyrr í kvöld.

08.35 Spænski boltinn: Atl. 
Bilbao - Barcelona Útsending frá 
leik Atl. Bilbao og Barcelona.

10.20 Formúla 1: Tímataka Út-
sending frá tímatökunni fyrir Formúlu 
1 kappaksturinn í Singapúr.

11.30 Formúla 1: Singapúr Bein 
útsending frá Formúlu 1 kappakstrin-
um í Singapúr.

14.15 F1: Við endamark-
ið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.45 Stjarnan - Breiðablik Út-
sending frá leik Stjörnunar og Breiða-
bliks í Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

16.35 PGA Tour Championship 
Útsending frá The Tour Champions-
hip mótinu í golfi.

19.00 PGA Tour Championship 
Bein útsending frá The Tour Champ-
ionship mótinu í golfi.

22.00 Formúla 1: Singapúr Út-
sending frá Formúlu 1 kappakstrin-
um í Singapúr.

00.00 F1: Við endamark-
ið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.

08.35 Football Legends- Beck-
enbauer Að þessu sinni verður fjall-
að um Franz Beckenbauer.

09.05 Arsenal - WBA Enska úr-
valsdeildin.

10.50 Bolton - Man. Utd. / HD 
Bein útsending.

12.55 Wolves - Aston Villa / 
HD Bein útsending.

15.00 Newcastle - Stoke / HD 
Bein útsending.

17.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara.

18.00 Bolton - Man. Utd. / HD 
Enska úrvalsdeildin.

19.45 Sunnudagsmessan 

20.45 Newcastle - Stoke / HD 
Enska úrvalsdeildin.

22.30 Sunnudagsmessan 

23.30 Man. City - Chelsea / 
HD Enska úrvalsdeildin.

01.15 Sunnudagsmessan

16.35 Bold and the Beautiful

18.00 Bold and the Beautiful 

18.25 Ramsay‘s Kitchen 
Nightmares (7:8) Gordon Rams-
ay úr Hell‘s Kitchen, heimsækir nú 
veitingahús þar sem allt er að fara í 
hundana. 

19.15 Ísland í dag - helgarúrv-
al Hröð og skemmtileg samantekt 
með því helsta sem boðið var uppá í 
Íslandi í dag í vikunni sem er að líða.

19.45 Ameríski draumurinn 
(6:6) Hörkuspennandi og spreng-
hlægilegir þættir með Audda og 
Sveppa í æsilegu kapphlaupi yfir 
Bandaríkin þver og endilöng. 

20.30 The Amazing Race (11:11) 
Þrettánda þáttaröðin af kapphlaup-
inu mikla þar sem keppendur þeys-
ast yfir heiminn þveran og endilang-
an með það að markmiði að koma 
fyrstir í mark og fá að launum eina 
milljón dala. 

21.15 America‘s Got Talent 
(21:26) Fjórða þáttaröðin af þess-
ari stærstu hæfileikakeppni heims. 
Keppendur eru af öllum stærðum og 
gerðum og hæfileikarnir jafn misjafn-
ir og keppendur eru margir.

22.40 America‘s Got Talent 
(22:26) Fjórða þáttaröðin af þessari 
stærstu hæfileikakeppni heims. 

23.25 Torchwood (12:13) Ævin-
týralegur spennuþáttur í anda Men 
in Black og X-Files.

00.15 ET Weekend 

01.00 Sjáðu 

01.30 Fréttir Stöðvar 2 

02.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

Sjónvarp Norðurlands er end-
urtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
The Pacific

Stöð 2 kl. 22.20
Magnaðir verðlaunaþættir frá framleiðendum 
Band of Brothers en hér er sögð saga þriggja 
bandarískra sjóliða sem berjast með hernum 
við Japani í seinni heimsstyrjöldinni.STÖÐ 2 KL. 19.40

Sjálfstætt fólk
Jón Ársæll heldur áfram 
mannlífsrannsóknum 
sínum, tekur hús á áhuga-
verðu fólki og kynnist því 
eins og honum einum er 
lagið. Fyrsti gestur vetrar-
ins er Hendrikka Waage, 
skartgripahönnuður og rit-

höfundur, en Jón Ársæll 
hitti þessa glæsilegu konu í 

Bandaríkjunum.

> Ryan Gosling
„Mér finnst gaman að vinna með 
leikkonum og mér finnst konur æðis-
legar, ekki af augljóslegum ástæðum, 
heldur er það eitthvað sem þær 
koma með á hvíta tjaldið sem er svo 
áhugavert. Eðlisávísun þeirra er allt 
önnur, og þær útskýra hana aldrei 
fyrir þér.“
Sjarmörinn Ryan Gosling fer 
með aðalhlutverk í drama-
tísku myndinni Half Nelson 
sem er á dagskrá Stöðvar 2 
Bíó kl. 22.05 í kvöld.

Opið: Virka daga kl. 10-18 · Laugardaga kl. 10-17 · Sunnudaga kl. 13-17

ANDORRA
LEÐURSÓFINN

Litur: Svart

79.000 kr.

Holtagörðum og Kringlunni –  www.tekk.is

HELGARTILBOÐ
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar  Gurra 
grís, Teitur, Sveitasæla, Konungsríki Benna 
og Sóleyjar, Paddi og Steinn, Mærin Mæja, 
Mókó, Einu sinni var... lífið, Paddi og Steinn, 
Hrúturinn Hreinn, Latibær, Paddi og Steinn, 
Fræknir ferðalangar, Emil og grísinn

12.25 Kastljós  (e)

13.00 Kiljan  (e)

13.55 Íslenski boltinn  (e)

14.40 Mörk vikunnar  (e)

15.05 Mótókross   (e)

15.35 Svart, hvítt og grátt   (Black White 
+ Grey: A Portrait of Sam Wagstaff and Ro-
bert Mapplethorpe) (e)

16.50 Ofvitinn  (42:43)

17.35 Táknmálsfréttir

17.45 Útsvar  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Áramótaskaup Sjónvarps-
ins 2008  Áramótaskaupið 2008 var líflegt 
enda af nægu að taka frá þessu tíðinda-
mikla ári. (e)

20.40 Laugardagsfár  (Saturday Night 
Fever) Bandarísk bíómynd frá 1977 um 19 
ára diskódansara í Brooklyn sem ætlar sér 
að verða konungur dansgólfsins.

22.40 Innrás úr geimnum  (War of the 
Worlds) Bandarísk bíómynd frá 2005 byggð 
á sögu eftir H.G. Wells. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi barna.

00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

09.05 Rachael Ray  (e)

09.50 Rachael Ray  (e)

10.35 Dr. Phil  (e)

11.15 Dr. Phil  (e)

12.00 Dr. Phil  (e)

12.40 90210  (12:24) (e)

13.20 90210  (13:24) (e)

14.00 Real Housewives of Orange 
County  (11:15) (e)

14.45 Canada’s Next Top Model  (7:8) (e)

15.30 Kitchen Nightmares  (8:13) (e)

16.20 Top Gear  (7:7) (e)

17.20 Bachelor  (7:11) (e)

18.50 Game Tíví  (2:14) (e)

19.20 The Marriage Ref  (2:12) (e)

20.05 America’s Funniest Home Videos 
 (22:46) (e)

20.30 Sidewalks of New York  (e) 

22.20 Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind  (e)  

00.10 Spjallið með Sölva  (1:13) (e)

00.50 Olivia Lee: Dirty, Sexy, Funny  (2:8) 
(e)

01.15 Friday Night Lights  (3:13) (e)

02.05 Whose Line is it Anyway  (2:20) (e)

02.30 Premier League Poker II  (8:15) (e)

04.15 Jay Leno  (e)

05.00 Jay Leno  (e)

05.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Flintstone krakkarnir 

07.25 Lalli 

07.35 Þorlákur 

07.45 Boowa and Kwala 

07.50 Hvellur keppnisbíll 

08.00 Algjör Sveppi Algjör Sveppi, 
Svampur Sveinsson, Gulla og grænjaxlarnir, 
Áfram Diego, áfram!, Könnuðurinn Dóra

09.50 Strumparnir 

11.30 iCarly (6:25)
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 Mér er gamanmál 

15.10 ´Til Death (12:15)

15.35 Pretty Little Liars (2:22)

16.25 Ameríski draumurinn (6:6) 

17.15 ET Weekend 

18.00 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðv-
ar 2 flytur fréttir í opinni dagskrá.

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval 

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (21:26) 
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 (22:26) 

21.45 Vantage Point Mögnuð spennu-
mynd með Dennis Quaid, Matthew Fox 

úr Lost og Óskarsverðlaunaleikaranum For-
rest Whitaker.

23.15 Bridges of Madison County 
Myndin fjallar um ljósmyndara frá Nation-
al Geographic sem kemur til Iowa á sjö-
unda áratugnum til að mynda brýrnar í Mad-
ison-sýslu. 

01.25 Phone Booth Magnþrungin 
spennumynd með Colin Farrell.

02.45 The Big White 

04.25 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

05.10 Modern Family (11:24)

05.35 Fréttir (e)

08.00 Old School 

10.00 Bedtime Stories

12.00 Coco Chanel

14.00 Old School 

16.00 Bedtime Stories 

18.00 Coco Chanel

20.00 What a Girl Wants

22.00 Fierce People

00.00 Showtime 

02.00 Rocky Balboa

04.00 Fierce People

06.00 Stardust  

09.10 PGA Tour Higlights Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. 

10.05 Vildargolfmót Audda og Sveppa 

10.55 Formúla 1 - Æfingar 

12.00 F1 föstudagur Hitað upp fyrir kom-
andi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 

12.30 Á vellinum Skemmtilegur þátt-
ur þar sem barna og unglingastarfinu er veitt 
athygli. 

13.15 Stjarnan - Breiðablik Bein út-
sending frá leik Stjörnunnar og Breiðabliks 
í lokaumferðinni í Pepsí-deild karla í knatt-
spyrnu.

16.15 Pepsímörkin 2010 Sýnt frá öllum 
leikjum Pepsí-deildar karla.

17.30 Formúla 1 - Tímataka Útsending 
frá Formúlu 1 kappakstrinum í Singapúr. Sýnt 
beint á Sport 3 13.50.

19.00 PGA Tour Championship 

22.00 Spænski boltinn: Atl. Bilbao - 
Barcelona Leikurinn er sýndur beint á Sport 
3 19.55.

23.45 Stjarnan - Breiðablik Pepsí-deild 
karla í knattspyrnu.

02.00 UFC 119 Bein útsending frá UFC 
119.

10.05 Premier League World 2010/11 
Enska úrvalsdeildin skoðuð frá hinum ýmsu 
óvæntu og skemmtilegu hliðum.

10.35 Football Legends- Beckenbauer

11.05 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
í knattspyrnu. 

11.35 Man. City - Chelsea / HD  Bein 
útsending

13.45 Man. Utd - Liverpool / HD 

15.35 PL Classic Matches: Chelsea - 
Sunderland, 1996 

16.05 Liverpool - Sunderland 

17.55 PL Classic Matches: Man Utd - 
Liverpool, 1992 

18.30 Leikur dagsins 

20.15 Arsenal - WBA 

22.00 Westham - Tottenham 

23.45 Fulham - Everton 

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Græðlingur         

21.30 Mannamál         

22.00 Björn Bjarna         

22.30 Mótoring         

23.00 Alkemistinn         

23.30 Eru þeir að fá hann?         

00.00 Hrafnaþing         

 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og 
allan sólarhringinn  

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands er end-
urtekin allan sólarhringinn og um helgar.

> Tom Cruise
„Ég hef aldrei unnið með gróða í huga. 
Ef þú velur að leika í kvikmynd pening-
anna vegna og svo verður myndin léleg, 
hvað þýðir það? Það skilur þig eftir 
með ekkert í höndunum.“
Tom Cruise fer með hlutverk  
hafnarverkamanns sem reynir 
að bjarga börnum sínum eftir 
að geimverur ráðast á jörðina 
í kvikmyndinni Innrás úr 
geimnum, sem er á dagskrá 
Sjónvarpsins kl. 22.40 í kvöld.

20.00 What a Girl Wants
   STÖÐ 2 BÍÓ

20.40 Laugardagsfár
   SJÓNVARPIÐ

20.45 Mér er gamanmál
   STÖÐ 2 EXTRA

21.45 Vantage Point   STÖÐ 2

22.20 Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind   SKJÁREINN

Lítið hef ég fylgst með Frímanni Gunnarssyni í gegnum tíðina. 
Töluvert meira hef ég þó fylgst með hæstvirtum borgarstjóra, 
Jóni Gnarr. Tvímenningarnir tóku höndum saman í fyrsta þætti 
nýrrar gamanþáttaraðar Frímanns, Mér er gamanmál, og ég 
varð þeirra forréttinda aðnjótandi að fylgja þeim eftir með tær 
upp í loft og popp í skál.
Jón Gnarr er nú alltaf assgoti fyndinn. Þátturinn minnti 
mig að mörgu leyti á Fóstbræður og Office, hvort tveggja 
þáttaraðir sem ég hef haft miklar mætur á í gegnum 
tíðina. Reyndar var nú eitt atvik, leyfi ég mér að gerast 
svo djörf að segja, fengið lánað úr Office. Svona eins og 
Heilsubælið fékk lánað hjá bresku gamanþáttunum Not 

the Nine O‘Clock News. 
Um miðbik þáttarins leiðbeinir þunglyndissjúklingurinn 

og upprennandi Hollywood-leikarinn Jón Gnarr Frímanni 
Gunnarssyni og fríðu föruneyti hvernig eigi að sigrast á 

þunglyndi. Fyrirlesturinn fer fram í skólastofu og byrjar Jón á því 
að opna dyr stofunnar og skipar hverjum þeim sem ekki hefur 
áhuga á því að sigrast á þunglyndi að drulla sér út. Ofursjarm-

örinn og stjörnuyfirmaðurinn David Brent (leikinn af Ricky 
Gervais) gerir nákvæmlega það sama í einum Office-

þáttanna, nema sá fyrirlestur fjallar um góðan móral á 
vinnustað. 

En ég meina – meira að segja borgarstjórar mega 
leyfa sér smá. Og ekki ætla ég að fara nánar út í það 
að gagnrýna vinnubrögð Jóns Gnarr. Sem grínista. Því 

það leysir hann ætíð óaðfinnanlega vel af hendi. Og 
karakterinn Frímann Gunnarsson er að mínu mati líka hin 
ágætasta skemmtun. Ég tek hattinn ofan fyrir hvaða manni 
sem er, nái hann til Frank Hvam, sem verður að því best ég 
veit, næsti gestur hans í Gamanmáli. Meira popp í skál og 
lofttær næsta sunnudag. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR TEKUR TIL GAMANMÁLS

Frímann, Jón og David Brent

▼
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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

10.45 Monarch of the Glen  11.35 Monarch of 
the Glen  12.30 Lab Rats  13.00 Lab Rats  13.30 
Life of Riley  14.00 Life of Riley  14.25 Life of Riley  
14.55 Robin Hood  15.40 Dancing with the Stars  
16.20 Dancing with the Stars  17.45 Primeval  
18.35 Wrong Door  19.05 The Catherine Tate 
Show  19.30 Little Britain  20.00 Benidorm  20.25 
My Family  20.55 Whitechapel  21.45 Whitechapel  
22.30 Whitechapel  23.15 Wrong Door  23.45 The 
Catherine Tate Show

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 tandlæge  16.00 Mr. Bean  16.30 TV Avisen 
med vejret  16.55 SportNyt  17.00 Min Sport  
17.35 Pingvinerne fra Madagascar  18.00 Støv for 
alle pengene  19.30 Kriminalkommissær Barnaby  
21.05 Deres sensommer  22.50 Boogie Mix

10.35 Koht på jobben  11.05 Beat for beat  12.00 
Curling  14.45 4-4-2  17.00 Lørdagsrevyen  17.45 
Lotto-trekning  17.55 Fleksnes  18.25 De ukjente  
19.25 Den store reisen  20.05 Sjukehuset i 
Aidensfield  21.05 Kveldsnytt  21.20 Kvinnelige 
agenter  23.10 Anne-Kat. ser på tv  23.40 Dansefot 
jukeboks m/chat

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

16.10 Nágrannar 

16.30 Nágrannar 

16.50 Nágrannar 

17.15 Nágrannar 

17.40 Nágrannar 

18.05 Wonder Years (13:17) 

18.30 E.R. (16:22) Sígildir þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago.

19.15 Ameríski draumurinn (6:6) 
Hörkuspennandi og sprenghlægilegir þættir 
með Audda og Sveppa í æsilegu kapphlaupi 
yfir Bandaríkin.

20.00 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungn-
um Loga Bergmann. 

20.45 Mér er gamanmál Ný íslensk 
gamanþáttaröð með Frímanni Gunnarssyni. 
Lífskúnstnerinn ferðast um Norðurlöndin og 
Bretland.

21.10 Curb Your Enthusiasm (2:10) 
Larry David snýr nú aftur í sjöundu þátta-
röðinn.

21.40 Steindinn okkar Drepfyndinn sket-
staþáttur.

22.05 The Power of One 

22.35 Wonder Years (13:17) 

23.00 E.R. (16:22)

23.45 Ameríski draumurinn (6:6)

00.30 Logi í beinni

01.15 Mér er gamanmál

01.40 Curb Your Enthusiasm (2:10) 

02.10 Steindinn okkar 

02.35 The Power of One 

03.05 Sjáðu 

03.30 Fréttir Stöðvar 2 

04.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.00 Rapport  10.05 I Anneli  10.35 Undercover 
Boss  11.35 Vem tror du att du är?  12.15 Mitt i 
naturen  12.45 Elvis i glada Hudik  13.45 Rapport  
13.50 Engelska Antikrundan  14.50 Doobidoo  
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 The 
Seventies  20.00 Rapport  20.05 Mördare okänd  
21.45 Motor  22.45 Studio 60 on the Sunset Strip  
23.25 Silent Hill

STÖÐ 2 KL. 19.35

America’s Got Talent
Fjórða þáttaröðin af 
þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Kepp-
endur eru af öllum 
stærðum og gerðum og 
hæfileikarnir jafn mis-
jafnir og keppendur eru 
margir. Dómararnir eru 
þau David Hasselhoff, 
Piers Morgan og Shar-
on Osbourne. Nýr kynn-
ir mætir til sögunnar en 
hann heitir Nick Cannon, 
er velþekktur leikari, grínisti með meiru, og þar að auki eiginmaður söng-
konunnar Mariuh Carey.

    VIÐ MÆLUM MEÐ
Stjarnan - Breiðablik, bein úts. 

Stöð 2 Sport kl. 13.15
Bein útsending frá leik Stjörnunnar og Breiða-
bliks í lokaumferðinni í Pepsí-deild karla í knatt-
spyrnu. Endurtekur ÍBV leikinn frá 1998 eða fær 
Breiðablik sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil?

Komið og gerið frábær kaup

Nú á að selja allt sem eftir er af vörum og húsgögnum frá Varnarliðinu 
á Keflavíkurflugvelli. Einungis verður opið í örfáa daga, svo nú er um 
að gera að drífa sig af stað og láta ekki happ úr hendi sleppa.

Vöruúrvalið er ótrúlegt. Allt fyrir veitingastaðinn, heimilið, sumar-
bústaðinn, verkstæðið, geymsluna, verslunina og allt þar á milli.
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Við erum tilbúin til að prútta

Opnunartímar
Varnarliðssölunnar

Laugardag frá kl. 10:00 - 18:00
Sunnudag frá kl. 12:00 - 17:00

Geymslusvæðisins
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Söngleikurinn Chess, innblásinn af 
einvíginu mikla í Reykjavík 1972 
milli Boris Spasskí og Bobbys Fis-
cher, verður eitt af opnunaratrið-
um nýja tónlistar- og ráðstefnu-
hússins Hörpu. Chess, eða Skák, er 
eftir Abba-tvíeykið Björn Ulava-
eus og Benny Anderson og texta-
höfundinn Tim Rice sem er hvað 
þekktastur fyrir samstarf sitt við 
Andrew Lloyd Webber en saman 
gerðu þeir meðal annars Jesus 
Christ Superstar og Evitu. 

28 manna hljómsveit mun leika 
undir í gryfju og 24 raddir verða í 
kór en sjö einsöngvarar fara með 
helstu hlutverkin. Ráðgert er að 
söngleikurinn verði frumsýnd-
ur hinn 18. júní á næsta ári en 
tilkynnt verður um frekari opn-
unaratriði á blaðamannafundi í 
Hörpunni á mánudag. Búið er að 

ganga frá samningum við þrjá 
söngvara um að koma fram í Skák 
en það eru þau Vigdís Hrefna 
Pálsdóttir, Garðar Thor Cortes og 
Selma Björnsdóttir.

„Þetta er söngleikur sem á sér 
mjög merkilega sögu,“ segir Páll 
Baldvin Baldvinsson, sem stend-
ur fyrir sviðsetningunni. „Tim 
Rice leitaði til Björns og Bennys 
úr Abba þegar árið 1981 og bauð 
þeim samstarf um söngleik sem 
lýsti átökum stórveldanna í kalda 
stríðinu eins og þau birtust í áskor-
endaeinvígum heimsmeistaramóts-
ins í skák. Kveikjan var einvígið í 
Reykjavík milli Spasskys og Fis-
chers. Á vinnutíma verksins bætt-
ust við einvígin milli Kortsnojs og 
Karpovs og úr varð „konsept“-plat-

an Chess,“ útskýrir Páll en tvö lög, 
I Know him so well og One Night 
in Bangkok nutu mikilla vinsælda 
á sínum tíma. 

Verkið var síðan frumsýnt 1986 í 
London og hefur farið sigurför um 
heiminn. Af ástæðum, sem óþarfi 
er að tíunda hér, eru til tvær útgáf-
ur af verkinu, amerísk og evrópsk, 
en sú síðarnefnda verður sett upp 
hér á landi. „Chess hefur sópað að 

sér verðlaunum þar sem það hefur 
verið sett á svið. Rolling Stone lýsti 
verkinu á sínum tíma svo að þar 
kæmu saman allar greinar dæg-
urlaga í eitt, tónlistin er voldug og 
sönglögin gera miklar kröfur til 
flytjenda enda hefur hún verið vin-
sæl í flutningi á tónleikaformi í tvo 
áratugi,“ segir Páll Baldvin.

 freyrgigja@frettabladid.is

PERSÓNAN

Árni Sveinsson

Aldur: Fæddur 9. 
maí 1976.
Starf: Kvikmynda-
gerðarmaður og 
plötusnúður í 
frístundum.
Fjölskylduhagir: 
Í góðum málum.
Foreldrar: Sveinn 
Aðalsteinsson, 
viðskiptafræðingur 
og strætóbílstjóri. Sigrún Hermanns-
dóttir bóksali.
Búseta: 101 Reykjavík.
Stjörnumerki: Naut.

Árni Sveinsson er leikstjóri kvikmyndar-
innar Backyard sem fer á kvikmyndahá-
tíðina CPH:DOX í Kaupmannahöfn.

„Ég skal komast í mark – en ég er 
svo hrædd um að ég rústi mér,“ 
segir veðurfréttakonan Soffía 
Sveinsdóttir.

Soffía flaug til Þýskalands í gær, 
en þar hyggst hún taka þátt í Berl-
ínarmaraþoninu á morgun. Hlaup-
ið mun reynast Soffíu erfiðara en 
ella þar sem hún hefur glímt við 
hnémeiðsli að undanförnu. „Ég 
fékk bólgur utan á liðbönd í báðum 
hnjánum þannig að ég er búin að 
vera hjá sjúkraþjálfara í mánuð,“ 
segir hún.

Maraþonið er fyrsta borgarmara-
þonið sem hún hleypur, en áður 
hefur hún tvisvar hlaupið hinn 
alræmda Laugaveg, 54 kílómetra 
leið. 

Þannig að þetta er bara skemmti-
skokk fyrir þig?

„Skemmtiskokk! Það er reynd-
ar allt öðruvísi út af því að maður 

hleypur allan tímann í maraþoni, 
en á Laugaveginum labbar maður 
upp og niður brekkurnar,“ segir 
Soffía. „Ég bý að æfingunum fyrir 
Laugaveginn. Ég skráði mig í jan-
úar og það er ekki hægt að hætta 
við, ég er búin að bóka flug og 
svona. Þannig að ég fer þetta á 
þrjóskunni.“

Soffía segir meiðslin hafa orðið 
til þess að hún slái af tímakröfun-
um. „Nú er markmiðið að koma í 
mark, en ég er ekki að fara að gera 
neinar rósir – enda hefði ég ekki 
gert það hvort sem er,“ segir Soff-
ía hógvær.  - afb

Hleypur meidd fyrsta maraþonið

HÖRKUTÓL Veðurfréttakonan Soffía 
Sveinsdóttir lætur meiðsli ekki stöðva 

sig og hleypur Berlínarmaraþonið á 
morgun.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON: SAMEINAR ALLAR GREINAR DÆGURLAGA

Söngleikur um skákeinvíg-
ið frumsýndur í Hörpunni

„Þá er maður alfarið farinn að skjóta rótum í 
höfuðborginni,“ segir Ingólfur Þórarinsson, 
söngvari, leikari og fótboltamaður en hann 
festi nýverið kaup á sinni fyrstu íbúð. Íbúðin 
er í Gerðahverfi í Reykjavík og ætlar kapp-
inn því endanlega að yfirgefa heimabæ sinn 
Selfoss. Íbúðina fær söngvarinn afhenta í 
byrjun desember og lofar hann innflutnings-
partýi fram í febrúar.

„Ég hef alltaf verið með annan fótinn á 
Selfossi hjá mömmu en nú er kominn tími 
til að standa á eigin fótum,“ segir Ingólfur, 
eða Ingó eins og hann jafnan er kallaður, og 
viðurkennir að þetta sé stórt fullorðinsskref 
fyrir sig. „Maður á nú eftir að sakna Selfoss 
en ég verð duglegur að keyra yfir heiðina í 
heimsókn,“ segir Ingó og bætir við að mat-

seldin eigi eftir að verða stærsta vandamál-
ið í heimilishaldinu til að byrja með. „Ég 
get alveg viðukennt það að ég er ekki mikill 
kokkur og finnst eins og flestum strákum 
maturinn hennar mömmu bestur,“ segir Ingó 
og bætir við að uppskriftabók sé efst á óska-
listanum yfir innflutningsgjafir. „Það eina 
sem ég kann er að sjóða pulsur svo allar mat-
arráðleggingar eru vel þegnar.“ 

Þrátt fyrir að vera að yfirgefa Selfoss er 
Ingólfur staðráðinn í að halda áfram í fót-
boltanum en Selfoss féll á dögunum niður í 
fyrstu deild. „Ég ætla pottþétt að spila fót-
bolta næsta sumar en ég veit ekki alveg enn 
þá með hvaða liði. Það á eftir að koma í ljós,“ 
segir Ingó að lokum.

 - áp

Á eftir að sakna matarins hjá mömmu

SKÝTUR RÓTUM Í REYKJAVÍK Ingólfur Þórarinsson hefur 
fest kaup á sinni fyrstu íbúð í Reykjavík og yfirgefur þar 
með heimabæ sinn Selfoss í bili. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrirsætan og fegurðardrottning-
in Ingibjörg Egilsdóttir lenti í 
Singapúr í gær, en þangað var 
henni boðið til að fylgjast 
með Formúlu 1-keppn-
inni um helgina. Ingi-
björg flaug til London 
fyrr í vikunni áður en 
langt flug til Singapúr 
tók við – þrettán 
tímar, takk fyrir, en 
þægindin í háloftun-
um voru svo mikil 
að henni leið eins 
og ferðalagið 
hefði tekið aðeins 
hálftíma  …

Í Singapúr hitti Ingibjörg Íslands-
vinkonuna Rachel Kum, en hún 
var ungfrú Singapúr í fyrra og þær 

stúlkur hittust á Miss Univer-
se-keppninni á Havaí. Kum 
er mikill aðdáandi Sigur 
Rósar og lengi hefur 
staðið til að hún komi til 

landsins. Hún ætlaði 
t.d. að eyða síðustu 

jólum á Íslandi 
en áformin duttu 

upp fyrir. Þá stóð 
til að hún myndi 

halda upp á afmælið 
sitt á Hótel Rangá í 
apríl, en af því varð ekki 
heldur.  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

dagar eru 
þangað til 
ráðstefnu- og 

tónlistarhúsið Harpan verður 
vígt, væntanlega við formlega 
athöfn.

221
SKÁKSÖNGLEIKUR 
Garðar Thor Cortes, Vigdís 
Hrefna Pálsdóttir og Selma 
Björnsdóttir verða meðal 
aðalleikara í söngleik eftir 
Abba-tvíeykið Björn og Benny. 
Söngleikurinn verður meðal 
opnunaratriða Hörpunnar 
næsta sumar en hann er 
innblásinn af skákeinvíg-
inu í Laugardalshöll árið 
1972 milli Boris Spassky 
og Bobbys Fischer. 
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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.sýn

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 

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 

Fim 21.10. Kl. 20:00 aukas. 
Fös 22.10. Kl. 20:00 
Lau 23.10. Kl. 20:00

Fös 24.9. Kl. 19:00 U   
Lau 25.9. Kl. 19:00 U  
Sun 26.9. Kl. 15:00 U   
Fim 30.9. Kl. 19:00 U  
Fös 1.10. Kl. 19:00 Ö  
Lau 2.10. Kl. 19:00 Ö   

Sun 3.10. Kl. 15:00 U   
Fös 8.10. Kl. 19:00 Ö   
Sun 17.10. Kl. 19:00 U
Sun 24.10. Kl. 19:00 Ö
Þri 26.10. Kl. 19:00 U
Mið 27.10. Kl. 19:00 U

Fim 28.10. Kl. 19:00 Ö
Sun 7.11. Kl. 19:00 Ö
Mið 10.11. Kl. 19:00 Ö
Sun 14.11. Kl. 19:00

Fim 21.10. Kl. 20:00
Lau 13.11. Kl. 20:00 

Fös 29.10. Kl. 20:00  
Fös 26.11. Kl. 20:00 

Fim 4.11. Kl. 20:00 

Ö 
U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö Ö 

Ö 
Ö 

Ö 

U Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

Ö 

Ö Ö 

U 
U 

U 

Finnski hesturinn (Stóra sviðið)

Fíasól (Kúlan)

Hænuungarnir (Kassinn) 

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Gerpla (Stóra sviðið) 

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 

Ö 

U 

Ö 
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U 
U 

U Ö Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

Ö 
U 

U 
Ö 

Ö 

U 

Ö 

Ö 

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.0022 00

Vinsælu dagbækurnar komnar aftur.
16 mánaða, sept. 2010 - des. 2011

verð
1.995,-
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Sjá einnigönnur frábær verðdæmi  á plusferdir.is!

Ótrúlegt verð!

SÓLAR
Valdar ferðir í sept. og okt.

Tenerife
7 nætur Hálft fæði!

89.900 kr.*
Flug og gisting í 7 nætur með hálfu fæði. 

Brottför: 29. september

m.v. 2 fullorðna.

Vertu í viðbragðsstöðu því við ræsum af stað 
sjóðheitan sólarsprett á tvo æsispennandi 
áfangastaði á hlægilegu verði! 

Sólarspretturinn hefst mánudaginn 27. september kl. 
12:00 og þú hefur aðeins 24 klst. til að bóka ferðina þína 
á þessu einstaka tilboði - fyrstir koma fyrstir fá!

Orlando
8 nætur

89.900 kr.*
Flug og gisting í 8 nætur. 

Brottför: 2. október.

m.v. 2 fullorðna.

NÝTT!



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

Vandinn að greina grínið
„Grín er alltaf samhenginu háð 
og er flutt fram með sérstökum 
merkingarbærum hætti,“ segir í 
kynningu á málþingi sem Þjóð-
fræðistofa stendur fyrir í Hafnar-
borg í dag. Kannski verður tekið 
fyrir hversu vandasamt kann að 
vera að grínast í stöðuuppfærslum 
á Facebook. Nokkurt upphlaup 
hefur orðið í samfélagi lögmanna 
út af brandara sem Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmaður 
lét falla á síðu sinni og einhverjum 
þótti ósmekklegur. Lögmaðurinn 

gantaðist með mál tengd 
kynferðisbrotum og 
kirkjunnar mönnum. 
Kannki að tekið verði 
á þessu í erindum á 

borð við „Íslensk 
menning = 

typpamenn-
ing?“ eða 
„Sniskló-
fanðrolluf 
ruðúrt: Nröb 
riryf ikke“.

Kanónur í nýju félagi
Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
dögunum þá hefur Félag flytjenda 
á hljómritum verið stofnað. Í 
síðustu viku var haldinn fjölmennur 
fundur á Hótel Borg þar sem kosið 
var í stjórn, varastjórn og fulltrúa-
ráð. Kanónur úr íslensku tónlistarlífi 
sitja í aðalstjórn, þau Páll Óskar, 
Stefán Hilmarsson, Ellen Kristjáns-
dóttir, Ragnheiður Gröndal, Kiddi í 
Hjálmum og Björgvin Halldórsson. 
Á meðal þeirra sem sitja í vara-
stjórn eru  Helgi Svavar Helgason, 
Pálmi Gunnarsson, Margrét Eir 

Hjartardóttir og Hallur 
Jónsson úr Bloodgroup. 
Fulltrúaráðið er ekki 
síður vel skipað; þar 
eru Krummi í Mínus, 
Högni í Hjaltalín, Páll 
Eyjólfsson, Bubbi 

Morthens, 
Hafdís Huld 
og fleiri. - afb

1  Telur ummæli Sveins Andra 
um barnaníð ekki sæma

2  Hljómsveitin Abba ætlar í mál 
við Danska þjóðarflokkinn 

3  Kostar á fimmta þúsund að 
nota smokk daglega 

4  Makaskiptarar og striplingar í 
stríði 

5  Stálu úr söfnunarbauknum og 
kveiktu í Krýsuvíkurkirkju 

6  Konungur Jórdaníu spáir stríði

nýtt

nýtt

nýtt

nýtt

nýtt

nýtt

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.
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