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Norræna félagið,  að Óðinsgötu 7, býður börnum upp á fönd-

uraðstöðu á Menningarnótt. Þar geta þau búið til vinabönd og 

armbönd og teiknað og skreytt Múmínálfa. Þá verða tónleikar 

á Óðinstorgi frá 14-21, veitingasala frá Brauðbæ og markaðs-

torg á vegum Endurskoðenda borgarinnar.

Gréta Morthens tekur lagið með Bubba föður sínum á stórtónleikum Rásar 2 við Arnarhól í kvöld:

F É

Meiri Bubbi en Brynja
É g tek undir hvert orð í laginu og vil meina að ástin sé háskaleikur; sérstak-lega þegar maður er ungur. Þá er allt svo dramatískt, stórfenglegt, merkilegt og æðislegt,“ segir Gréta Morthens sem syngur vinsælasta lag þjóðarinnar með föður sínum Bubba Morthens. 
„Ég þekki ekki annað en að vera dóttir Bubba. Áður fyrr var ég oft í hnút og 
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[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

ágúst 2011

Rómantík í 
New York 
Nanna Teitsdóttir 

bloggar um elda-

mennsku og lífið í New 

York. Hún gefur les-

endum Fréttablaðsins 

uppskrift að lambalæri 

sem kryddað er með 

íslensku blóðbergi, 

rjúpnalaufum og 

berjum.

SÍÐA 6

Ræktunin er 
ástríða 
Freyja Hilmisdóttir byrjaði á matjurta-

rækt fyrir nokkrum árum og 

getur ekki hætt. Hún 

gefur uppskrift að 

morgunverðar-

skonsum 
úr heima-
ræktuðum 
kartöflum. 

SÍÐA 2

knattspyrna 36

Epli eru til 
alls fyrst

Fólk er enn í áfalli
Yoko og Egill Þórðarson 
sóttu hamfarasvæðin í 
Japan nýverið heim.
japan 26

Öpp fyrir öll tækifæri
Hvað eru öpp og hver eru 
bestu öppin í dag? 
snjallsímar 30

spottið 12

Ljótustu 
fótboltatreyjurnar

BÆKLINGUR

Opið 10–18

Skólaleikur 
Allir sem skrá sig á póstlistann á Facebook 
geta m.a. unnið Vaio fartölvu frá Sony Center.

Munið skiptibókamarkaðinn

UMHVERFISMÁL Þrjár virkjanir 
verða byggðar í neðri hluta Þjórs-
ár, samkvæmt þingsályktunartil-
lögu um vernd og nýtingu náttúru-
svæða. 

Þingflokkur Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs á eftir að 
fjalla um málið. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins eru í þing-
flokknum harðir andstæðingar 
virkjananna þriggja.

Í því sambandi nægir að vísa til 

orða Guðfríðar Lilju Grétars dóttur, 
sem tiltók verndun Þjórsár sérstak-
lega í umræðum um vantraust á 
ríkisstjórnina í apríl. „Vonin um að 
Þjórsárver og Þjórsá lifi um ókom-
in ár mun aldrei rætast undir for-
ustu stóriðjuaflanna,“ sagði hún þá. 
Ekki náðist í Guðfríði til að bera 
virkjanahugmyndir þar undir hana 
við vinnslu þessarar fréttar.

Nátttúruverndarsinnar fagna 
því hins vegar að Norðlingaöldu-

veita sé slegin út af borðinu sam-
kvæmt tillögunni. Einnig má nefna 
Torfajökulssvæðið, Langasjó og 
Kerlingarfjöll, sem flokkuð eru í 
verndarflokk. Það opnar á mögu-
leikana á stofnun Hofsjökuls-
þjóðgarðs, sem lengi hefur verið 
draumur margra.

Þeir sem lengst vilja ganga 
fram í virkjunum eru hins vegar 
óánægðir með verndun Ölkeldu-
háls, Gjástykkis og Grændals, en 

Orkustofnun gaf í sumar út leyfi 
til rannsóknaborana á síðast-
nefnda svæðinu. Verndun Ölkeldu-
háls þýðir að ekkert verður úr 
áformaðri Bitruvirkjun. Þá er 
Hágöngulón slegið út af borðinu 
og Búlandsvirkjun sett í bið.

Almenningi gefst nú kostur á 
að koma athugasemdum sínum á 
framfæri áður en tillagan fer fyrir 
Alþingi. Þar bíða erfiðar samn-
ingaviðræður. - kóp / sjá síðu 10

Þjórsá mun verða bitbeinið
Þingsályktunartillaga til rammaáætlunar liggur nú fyrir. Náttúruverndarsinnar fagna sigri með verndun 
mikilvægra svæða víða um land. Virkjanir í neðri hluta Þjórsár munu verða deiluefni hjá Vinstri grænum.

SJÓUÐ Í AÐ TAKA GAGNRÝNI Rithöfundurinn, bloggarinn og sjónvarpskonan Tobba Marinós er önnun kafin, þriðja bókin hennar er 
væntanleg og sjónvarpsþáttur í bígerð. Tobba hefur verið á milli tannanna á fólki: „Ég hef verið skömmuð fyrir að segjast vera femínisti en ég hef komist 
langt í því sem ég er að gera, búið til mína peninga sjálf og staðið mig vel, er það ekki bara góð barátta?”spyr Tobba. Sjá síðu 24. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Erkifjendur takast á
Flestir hallast að sigri Vals 
í bikarúrslitaleiknum gegn 
KR á Laugardalsvelli í dag.
fótbolti 62
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SAMFÉLAGSMÁL „Þetta virkar mjög 
vel. Það er mikil gleði í kringum 
þetta og fjölskyldur sjúklinganna 
finna fyrir mun á sínum kær-
komnu,“ segir Halldóra Arnar-
dóttir listfræðingur. Halldóra er 
skipuleggjandi nýrrar bókmennta-
smiðju sem er hluti af meðferð við 
Alzheimers-sjúkdómnum. Bók-
menntasmiðjan hófst í gær með 
upplestri „Hvaðefsögu“ Þórarins 
Eldjárns rithöfundar úr bók sinni 
Alltaf sama sagan. 

Halldóra hefur skipulagt lista-
smiðjur fyrir Alzheimers-sjúk-
linga í Murcia á Spáni, þar sem 
hún er búsett. Hún segir mark-
mið smiðjunnar hér vera að bæta 
líf og sjálfstraust sjúklingsins sem 
og fjölskyldna, að tengja þátíð og 
nútíð í gegnum tilfinningaminnið, 
stuðla að frekari gildum gegn for-
dómum gagnvart Alzheimers-sjúk-
dómnum og kynda undir verkefni 
þar sem mismunandi kynslóðir 
vinna saman.

„Í lok hvers tíma leggur sjúk-
lingurinn mat á afrakstur dagsins, 
tengsl teikningarinnar og minn-
ingarinnar. Lokamarkmiðið er að 
sjúklingurinn hrópi: „já, það var 
svona!,“ segir Halldóra. „Við erum 
að stuðla að jákvæðu hugarfari og 
vinna með jákvæðar tilfinningar 
eins og gleði og hamingju. Það er 
mikið atriði að tala um tilfinningar 
og næmið.“ 

Halldóra segir að smiðjurnar 
hafi fengið góða dóma erlendis 
og verið sé að fylgja því eftir með 
athygli hvað fari þar fram. Smiðj-
unum lýkur með mikilli veislu þar 
sem afraksturinn er sýndur. 

„Þessi endar með útgáfu bókar 
sem verður framlag þeirra til 
þjóðfélagsins,“ segir hún. „Það er 

mikilvægt að enda með einhvers 
konar sýningu til að sýna fram á 
að fólkið er verðir þjóðfélagsþegn-
ar þótt það sé haldið sjúkdómnum. 
Með þessu erum við að sporna við 
fordómum.“

Þórarinn Eldjárn las upp úr bók 
sinni fyrir hópinn, níu manns á 
aldrinum 65 til 85. 

„Þetta er hið merkilegasta starf 
sem hér er verið að vinna,“ segir 

Þórarinn. „Ég les þessa sögu í 
byrjun og síðan er hún notuð eins 
og kveikja að því að sjúklingarnir 
skerpi á sínu eigin minni um eitt-
hvað sem tengist sögunum.“ 

Minnismóttakan á Landakoti 
og félagið FAAS, í samstarfi við 
Þórarinn Eldjárn, Myndlistaskóla 
Reykjavíkur og Þjóðarbókhlöðuna, 
standa fyrir verkefninu.

 sunna@frettabladid.is

Nota bókmenntir í 
Alzheimers-meðferð
Bókasmiðja á vegum fjölmargra samstarfsaðila hófst með upplestri Þórarins 
Eldjárn í Þjóðarbókhlöðunni í gær. Smiðjan er liður í meðferð við Alzheimers-
sjúkdómnum. Hefur gefist afar vel erlendis, segir skipuleggjandi smiðjunnar.

„HVAÐEFSAGA“ LESIN Meðferðin er talin virka afar vel og segir skipuleggjandi hennar 
að aðstandendur finni mikinn mun á sínum hjartfólgnu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í næstu fjórum tímum smiðjunnar taka myndlistarnemendurnir við og ger-
ast verkfæri sjúklinganna til að segja frá minningum sínum og byggja upp 
söguþráð. „Þeir hafa það hlutverk að gera að minnsta kosti eina teikningu 
hverju sinni, eins nákvæma eins og mögulegt er,“ segir Halldóra. „Efnistökin 
eru fengin frá smásögu Þórarins.“

Í síðasta tíma smiðjunnar lesa sjúklingarnir upp sögurnar sínar við hlið 
Þórarins Eldjárn með aðstoð teikninganna. Smiðjunni lýkur með útgáfu 
bókar og sýningu á frásögnum sjúklinganna og teikningum nemendanna. 

Myndlist, bókmenntir og minningar

LÖGREGLUMÁL Barnaverndaryfir-
völd á Seltjarnarnesi ætla ekki 
að aðhafast frekar í máli foreldra 
sem gleymdu barni sínu í barna-
bílstól á gangstétt í tæpa klukku-
stund. 

Barnið gleymdist við Austur-
strönd  á Seltjarnarnesi klukkan 
hálfsjö í gærmorgun. Leigubíl-
stjóri fann barnið og kom því í 
hendur lögreglu. Barnaverndar-
yfirvöldum var strax tilkynnt um 
málið.

Sigrún Hvanndal Magnús dóttir, 
yfirfélagsráðgjafi hjá barna-
verndaryfirvöldum Seltjarnarnes-

bæjar, segir í samtali við Vísi að 
foreldrarnir hafi verið í miklu 
áfalli þegar þeir áttuðu sig á því 
að barnið var ekki í bílnum. Fólkið 
hafi verið að hlaða bílinn af blöð-
um til útburðar snemma morguns  
og verið í mikilli tímaþröng. Móð-
irin hélt að faðirinn hefði komið 
barninu fyrir í bílnum og faðirinn 
stóð í sömu trú. 

Sigrún sagði barnið vera vel 
haldið líkamlega og umönnun á 
því til fyrirmyndar. Röð atvika og 
eðlilegar skýringar hefðu verið á 
þessu máli. Því væri ekki ástæða 
til að aðhafast frekar. - sv

Foreldrar í áfalli eftir að hafa gleymt ungbarni á gangstétt á Seltjarnarnesi:

Barnaverndaryfirvöld hætt rannsókn

SELTJARNARNES Barnaverndaryfirvöld í 
bænum hafa nú ákveðið að hætta rann-
sókn á málinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÖRYGGISMÁL Kynntar hafa verið 
tillögur vegna mats á umhverfis-
áhrifum vegna ofanflóðagarða 
undir Gleiðarhjalla í Skutulsfirði. 
Markmiðið er að verja um sextíu 
íbúðir í Ísafjarðarbæ við Hjallaveg 
og Hlíðarveg. Garðarnir breyta 
kennileitum á Ísafirði mikið enda 
vel sýnilegir en til að bæta fyrir 
þau útivistarsvæði sem tapast á 
framkvæmdasvæðinu er gert ráð 
fyrir gönguleiðum á og við varnar-
garðana, sem og ofan byggðarinnar.

Í Náttúruminjaskrá eru ekki til-
teknar neinar náttúruminjar á því 
svæði sem framkvæmdir ná yfir og 
í umsögnum með tillögunum kemur 
fram að að samkvæmt fornleifa-
skráningu frá árinu 2002 eru engar 
fornleifar taldar vera á svæðinu. 
Fornleifafræðingur mun þó kanna 
fyrirhugað framkvæmdasvæði.

Landgræðslan gerir ekki athuga-

semdir við matsdrögin í sinni 
umsögn frekar en Umhverfisstofn-
un eða Vegagerðin.

Framkvæmdaaðili er Ísafjarðar-

bær en Framkvæmdasýsla ríkisins 
hefur umsjón með verkinu. Mat á 
umhverfisáhrifum annast Náttúru-
stofa Vestfjarða.  - shá

Tillögur vegna mats á umhverfisáhrifum vegna ofanflóðagarða á Ísafirði kynntar: 

Varnargarðurinn ver 60 íbúðir

FLÓÐAVARNIR Ofanflóðagarðarnir munu setja mikinn svip á Ísafjarðarbæ. 
 MYND/ÓMAR SMÁRI KRISTINSSON

BELGÍA, AP Skyndilegt ofsarok með 
hagléli og úrhellisrigningu brast 
á í Belgíu í gær þegar hin árlega 
rokkhátíð Pukkelpop stóð hvað 
hæst. Fimm manns létust og 140 
slösuðust, sumir lífshættulega.

Fárviðrið svipti upp stórum 
tjöldum, reif upp tré með rótum 
og velti um koll stálgrindum með 
ljósabúnaði og hátölurum. 

Það var breska rokkhljóm-
sveitin Skunk Anansie sem var 
að spila á aðalsviði hátíðarinnar 
þegar ósköpin dundu yfir.

 - gb

Uppnám á rokkhátíð:

Ofsarok varð 
fimm að bana

FÓLK Framkvæmdastjóri Sam-
takanna ´78 segir samkynhneigða 
vera óánægða með Jóhönnu Sig-
urðardóttur 
forsætisráð-
herra. Hann 
segir samtökin 
fá fjölda fyrir-
spurna frá sam-
kynhneigðu 
fólki frá öllum 
heimshornum 
sem vilji hitta 
Jóhönnu en illa 
gangi að koma 
á fundum.

„Jóhanna er af gamla skólan-
um og vill vernda sitt einkalíf og 
við virðum það en okkur þætti 
vænt um þennan liðsstyrk,“ segir 
Árni Grétar Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri samtakanna. „Ég 
veit að það eru stórar myndir af 
henni uppi á veggjum réttinda-
skrifstofa samkynhneigðra í Afr-
íku þar sem staða þessa hóps er 
hvað verst.“ - fgg / sjá síðu 70

Samkynhneigðir ósáttir:

Gagnrýna for-
sætisráðherra

REYKJAVÍK Kveikt verður á  Friðar-
súlunni í Viðey á morgun og 
fórnarlamba hryðjuverkanna í 
Noregi minnst. 21. ágúst er í Nor-
egi tileinkaður fórnarlömbunum. 
Reykjavíkurborg vill með þessu 
senda innilegar samúðarkveðjur 
til Norðmanna og minnast þeirra 
sem létust. Kveikt er á súlunni í 
samráði við Yoko Ono, en venju-
lega er ekki kveikt á henni fyrr 
en 9. október. 

Tónleikar verða í Viðey og Jón 
Gnarr og Silje Arnekleiv munu 
segja nokkur orð. Fólk er hvatt til 
að mæta og koma með rauða rós 
með sér. Tveir fyrir einn verður í 
Viðeyjarferjuna.  - þeb

Hryðjuverkin í Noregi: 

Kveikt á friðar-
súlunni fyrir 
fórnar lömbin

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

Jón, eru Ný danskir alveg fyr 
og flamme yfir tónleikunum?

„Já, vi kommer med det samme.“

Jón Ólafsson og félagar í Ný dönsk feta í 
fótspor Stuðmanna í kvikmyndinni Með 
allt á hreinu og halda tónleika í Kóngsins 
Kaupinhafn í næsta mánuði.

HEILBRIGÐISMÁL Björn Zoëga, for-
stjóri Landspítalans, segir það 
áfall að til standi að gera frekari 
niðurskurðarkröfu til spítalans. 
Hann segir í föstudagspistli 
sínum að ekki verði hagrætt leng-
ur heldur verði nú niðurskurður 
með minni þjónustu. Útfærsla á 
því hvernig það verður gert sé 
verkefni næstu mánuðaða í sam-
ráði við ráðuneytið.

Fyrr í vikunni sagði Guðbjart-
ur Hannesson velferðarráðherra 
að erfitt væri að sneiða framhjá 
LSH, þar sem spítalinn tæki það 
stóra sneið af framlögum til heil-
brigðismála.   - shá

Ómögulegt að hagræða:

Ný krafa um 
niðurskurð áfall

UTANRÍKISMÁL Luis Sergio Oliv-
eira, sjávarútvegs- og fiskeldis-
ráðherra Brasilíu, er í heimsókn 
á Íslandi. Jón Bjarnason, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, 
tók á móti honum í gær.

Ráðherrarnir ræddu meðal ann-
ars um sjávarútveg, fiskveiðistjór-
nun og starfsemi Sjávarútvegs-
háskóla Sameinuðu þjóðanna sem 
hefur aðsetur á Íslandi.

Þá undirrituðu þeir viljayfir-
lýsingu um samstarf og viðskipti 
landanna.   - mþl

Brasilískur ráðherra á Íslandi:

Efla samstarf 
og viðskipti

JÓN BJARNASON OG OLIVEIRA Mikill 
hagvöxtur hefur verið í Brasilíu síðustu 
ár og er landið nú orðið sjöunda stærsta 
hagkerfi heims.

SPURNING DAGSINS

ASUS FARTÖLVA FRÁ BOÐEIND Á AÐEINS 87.000 KR. 

Hægt er að skoða vélina í 
verslun Boðeindar í 
Mörkinni á laugardaginn 
milli 13.00 og 17.00. 

www.bodeind.is/k53e.html 

20 viðskiptavini þarf til að virkja tilboðið

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

87.000 kr. GILDIR 48 TÍMA

145.000 kr.
Verð

40%
Afsláttur

58.000 kr.
Afsláttur í kr.
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Skólaleikur 
Allir sem skrá sig á póstlistann á Facebook 
geta m.a. unnið Vaio fartölvu frá Sony Center.

Nú er skólastemning í Kringlunni.
Skólatöskur, stílabækur, ilmandi strokleður, skólafötin, brenniboltar 
og allt hitt sem þarf til að læra og leika sér.

Nýtt kortatímabil

Munið 
skiptibókamarkaðinn
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Þetta er auðvitað 
mjög alvarlegt, því að 

við viljum hafa þessi mál í 
góðu lagi.

ÖGMUNDUR JÓNASSON 
INNANRÍKISRÁÐHERRA

Í Fréttablaðinu á miðvikudaginn var 
sagt að söngvarinn Adam Lambert 
hefði borið sigur úr býtum í American 
Idol fyrir nokkrum árum. Það er ekki 
rétt. Hann varð í öðru sæti.

Nokkur orð féllu út í greininni 
Góðgerðarakstur umhverfis Tjörnina 
í Menningarborgardagskrá Frétta-
blaðsins á fimmtudag. Réttar eru 
setningarnar svona: Gestir Menningar-
nætur geta fengið sér salíbunu aftan 
á Harley Davidsonhjólum kringum 
Tjörnina í Reykjavík gegn 500 króna 
gjaldi sem rennur óskipt til Umhyggju 
en það er félag til stuðnings lang-
veikum börnum. Ekið er frá Alþingis-
húsinu. „Þessar ferðir hafa verið mjög 
vinsælar af fólki á öllum aldri,“ segir 
Steinar Benedikt Valsson, formaður 
félags Harley Davidsoneigenda.

LEIÐRÉTTING

GENGIÐ 19.08.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

218,9034
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,10  114,64

188,21  189,13

163,12  164,04

21,898  22,026

20,757  20,879

17,656  17,760

1,4917  1,5005

183,17  184,27

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 
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MENNTAMÁL Hilmar Oddsson, 
rektor Kvikmyndaskóla Íslands, 
segir að skilaboðin sem bárust út 
af ríkisstjórnarfundi í gær hafi í 
engu skýrt stöðu skólans. Hann 
telur að skökk mynd sé dregin 
upp af skólanum; máluð sé mynd 
af skóla með ósanngjarnar kröf-
ur án þess að sú staðreynd komi 
fram að skólinn bjóði upp á sam-
bærilegt nám við það besta á 
Norðurlöndunum fyrir brotabrot 
af þeim kostnaði sem þekkist ann-
ars staðar.

Eftir ríkisstjórnarfund í gær 
sagði Jóhanna Sigurðardóttir 

forsætisráðherra að fyrra til-
boð stjórnvalda um aukin fram-
lög til skólans væri enn á borð-
inu. Hún tók einnig allan vafa 
af um það að nemendur skól-
ans fengju fyrirgreiðslu hjá LÍN 
þrátt fyrir ríkjandi óvissu. Niður-
staða mennta- og menningar-
ráðuneytisins, eftir skoðun á 
gögnum skólans, er að hann sé 
ekki rekstrarhæfur.

„Eina sem ég get ráðið í þetta er 
að gamla tilboðið sé uppi á borð-
inu, en það var það sannarlega 
ekki í gær,“ segir Hilmar. Þar 
vísar hann til þess að skólanum 

hafa verið boðnar 58 milljónir en 
fjárveiting til skólans 2010 var 
39 milljónir. Skólinn verður ekki 
rekinn fyrir lægra ríkisframlag 
en 70 milljónir, að sögn Hilmars.

Fimm skólar sem kenna kvik-
myndagerð í Danmörku, Svíþjóð 
og Noregi eru í CILECT, alþjóða-
samtökum kvikmyndaskóla auk 
Kvikmyndaskóla Íslands. Kostn-
aður við hvern nemenda Kvik-
myndaskólans er 278 þúsund 
krónur á ári. Hinir skólarnir í 
CILECT fá allir um tíu milljónir 
með hverjum nemenda.

 - shá

Rektor Kvikmyndaskóla Íslands segir framtíð skólans ekki hafa skýrst á fundi ríkisstjórnarinnar í gær:

Kvikmyndaskólinn nýtur ekki sannmælis

HILMAR ODDSSON Vill að það sé haft 
hugfast að ríkisframlag vegna sam-
bærilegs náms á Norðurlöndum er um 
fjörutíu sinnum hærra á hvern nemenda 
en hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÖRYGGISMÁL Tímasetning á kaup-
um nýrrar björgunarþyrlu fyrir 
Landhelgisgæsluna gæti skýrst 

á fundi rík-
isstjór na r í 
næstu viku.

Þetta segir 
Ögmundur 
Jónas son 
innanríkis-
r á ð h e r r a  í 
sa mta l i  v ið 
Fréttablaðið, 
en þyrlukost-
ur gæslunn-

ar komst í sviðsljósið í fyrra-
dag þegar hvorug þyrlan var til 
taks þegar á þurfti að halda. TF-
GNÁ er sem stendur í reglubund-
inni skoðun erlendis og er ekki 
væntan leg aftur til landsins fyrr 
en eftir þrjár vikur. Óvænt bilun 
í TF-LÍF varð síðan til þess að 
hún var ekki flughæf. Beðið var 
eftir varahlut til að koma henni í 
gagnið aftur og lauk viðgerð sam-
kvæmt áætlun í gær. 

Gæslan kallaði þess í stað til 
þyrlu frá Norðurflugi til að sækja 
mann sem hafði fótbrotnað í helli 
í Kverkfjöllum.

Ögmundur segir grundvallar-
regluna að tvær björgunar þyrlur 
hið minnsta séu ávallt til taks en 
ástandið síðustu daga heyri til 
algerra undantekninga.

„Þetta er auðvitað mjög alvar-
legt, því að við viljum hafa þessi 
mál í góðu lagi,“ segir hann og 
bætir við að helst eigi þrjár þyrl-
ur að vera til staðar. Enda standi 
til að fjölga í þyrlukosti gæslunn-
ar og gætu farið að berast tíðindi 
af þeim málum fljótlega.

„Við höfum verið í kaupferli 
með Norðmönnum að leita að 
nýrri þyrlu og sú vinna stend-
ur enn yfir. Við höfum enn ekki 
staðfest dagsetningar í því efni, 
en það verður tekið til umfjöll-
unar í ríkisstjórn í næstu viku.“

Ögmundur bætir því við að 
stóra málið sé nú að sjá til þess 
að fyllsta öryggis sé gætt. Reglu-
bundið viðhald er hluti af því að 
tryggja öryggi að hans sögn, 
enda eigi þyrlurnar síður að bila 
ef þeim er vel við haldið.

Áætlað er að LÍF fari utan í 
byrjun næsta árs til stærri við-
haldsskoðunar, en sú aðgerð mun 
taka um fjóra mánuði. GNÁ mun 
hins vegar ekki verða ein eftir á 
vaktinni að sögn Ögmundar.

„Þyrlan mun ekki fara út nema 
önnur þyrla komi í hennar stað.“

 thorgils@frettabladid.is

Tímarammi þyrlu-
kaupa skýrist brátt
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra segir alvarlegt að hvorug þyrla Land-
helgisgæslunnar hafi verið til taks þegar á reyndi. Leitað er að þyrlu til kaupa. 
Tímasetning kaupa skýrist væntanlega á ríkisstjórnarfundi í næstu viku.

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

ÞYRLULEYSI ALVARLEGT ÁSTAND Innanríkisráðherra segir að lágmark sé að tvær 
björgunarþyrlur séu til taks. Þyrlukaup standa til en nákvæmari tímarammi skýrist 
mögulega á ríkisstjórnarfundi í næstu viku. Á myndinni má sjá flugflota Gæslunnar á 
flugi yfir Reykjavík.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ENGAR ÁHYGGJUR Joe Biden, varaforseti 
Bandaríkjanna, ræddi efnahagsmál við 
kínverskan starfsbróður sinn, Xi Jinping, 
á fundi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BEIJING, AP Kínverjar segjast bera 
fullt traust til bandarísks efna-
hagslífs og óttast ekki um fjár-
festingu sína í ríkisskuldabréfum 
þótt stífir vindar hafi geisað.

Ráðamenn í Kína, þar á meðal 
varaforsetinn Xi Jinping og for-
sætisráðherrann Wen Jiabao, 
viðruðu þá skoðun sína í gær 
eftir fundi með Joe Biden, vara-
forseta Bandaríkjanna.

Kína á um 1.200 milljarða dala 
í ríkisskuldabréfum en Wen sagði 
Biden hafa sefað áhyggjur manna 
af erfiðleikunum í Bandaríkjun-
um. - þj

Joe Biden á fundum í Kína:

Sefaði áhyggjur 
Kínverja af BNA

SAMGÖNGUR Frítt verður í alla 
strætisvagna á höfuðborgarsvæð-
inu á Menningarnótt í Reykjavík, 
sem er í dag og kvöld. Síðustu 
ferðir verða frá Hlemmi og Vonar-
stræti um klukkan eitt eftir mið-
nætti. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
minnir hundaeigendur á að óheim-
ilt er að vera með hunda á hátíðar-
samkomum skipulögðum fyrir 
almenning, af tillitssemi við aðra 
gesti. Þetta bann gildir meðal 
annars á Menningarnótt.  - sv, jss

Frítt í strætó og engir hundar:

Fleiri ferðir á 
Menningarnótt

FÓLK „Við ætlum að bjóða gestum 
og gangandi að prófa þetta,“ segir 
Andrea J. Ólafsdóttir, formaður 
Hagsmunasamtaka heimilanna, 
sem standa fyrir undirskrifta-
söfnun á horni Laugavegs og 
Skólavörðustígs í dag á Menning-
arnótt milli klukkan 13 og 17.

Á staðnum verður sérstæður 
stóll sem Ámundi Loftsson hefur 
smíðað, þar sem fólk getur bein-
línis sest á haka.  - gb

Undirskriftum safnað í dag:

Allir fá að sitja 
á hakanum

SITUR Andrea J. Ólafsdóttir, formaður 
Hagsmunasamtaka heimilanna, situr á 
hakanum. MYND/HAGSMUNASAMTÖK HEIMILANNA

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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Yfi rleitt hægur vindur.
MÁNUDAGUR
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BJART SV-TIL Í 
DAG  Einhver væta  
SA-til framan af 
degi en léttir svo 
til. Nokkuð bjart 
SV-til í dag en 
stöku skúr síðdegis 
bæði V-lands og 
austan. Einhver 
væta A-til og V-til 
á morgun en bjart 
með köfl um S- og 
N-lands. Nokkur 
væta á mánudag, 
einkum S- og V-til. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður



www.husa.is

KAUPLÁN
Nánar á husa.is

Þvottavél
EWF106410W 
1000 snúninga
Stærð: 85x60x60 sm, 6 kg
Vnr. 1805650

Berjatínur
Vnr. 2205088

5 ára ábyrgð

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

KAINDL

Plastparket, 8 mm
Vnr. 147053

Nýtt!

GIGLIO
Handlaugartæki
Vnr. 7900011

Nú býður Húsasmiðjan upp á Kauplán; vaxtalausa 
greiðsludreifingu sem gildir fyrir allar vörur í Húsasmiðjunni.

Vaxtalaus greiðsludreifing í allt að 12 mánuði

Engir vextir

Aðeins 3% lántökugjald og 325 kr. greiðslugjald af hverri borgun

Nánari upplýsingar um Kauplán á www.husa.is

Allar upplýsingar birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana 

69.900

2.629kr/m2

Hærra slitþol

FRIGOR 
Frystiskápur
Hæð 142 sm, breidd 55 sm.
165 ltr.
Vnr. 1805493

64.900

GORI 44+
Viðarvörn, 5 ltr
Vnr. 7042527

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

3.990

GRANISER 
Vegg-/gólfflísar
Hvítar, mattar. Stærð 9,7 x 29,5 sm.
Vnr. 8600665

2.999kr/m2

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

1.995

5 ára ábyrgð

Glös
Vnr. 2009271

1.949
4 stk.

SKIL 6280
Högg-
borvél
550W
13mm, flýtipatróna.
Vnr. 5158850

9.995
110 fylgihlutir

6.995
Frábært verð

Inni-
málning 
3 ltr
Beinhvít
Vnr. 7119962

2.490

Frábært verð
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KJARAMÁL Fulltrúar sveitarstjórna 
í Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi 
og Akureyri telja ábyrgð sveitar-
félaganna á stöðu leikskólakenn-
ara töluverða. Árangurslausum 
kjaraviðræðum Félags leikskóla-
kennara og samninganefndar 
sveitarfélaganna lauk á ný rétt 
eftir hádegi í gær. Boðað hefur 
verið til nýs fundar klukkan ell-
efu í dag. Ef ekki næst að semja 
fara leikskólakennarar í verkfall 
á mánudag.

Dagur B. Eggertsson, forseti 
borgarstjórnar, hefur áhyggjur 
af yfirvofandi verkfalli og segir 
það vond tíðindi fyrir alla ef það 
skelli á. 

„Af reynslu finnst mér ekki 
síður mikilvægt að gefa þeim frið 
til að semja um helgina áður en til 
verkfalls komi,“ segir Dagur. „Ég 
bind vonir við að aðilar reyni alveg 
til þrautar.“ 

Dagur vill ekki gefa upp sína 
skoðun á því hvort kröfur leik-
skólakennara séu réttmætar og 
vísar aftur til vinnufriðs samn-
inganefndanna. „En auðvitað eru 
margar stéttir í samfélaginu sem 
eiga skilið hærri laun,“ bætir hann 
við. Hann telur ábyrgð borgarinn-
ar í þessum málum mjög ríka. 
„Við berum ábyrgð gagnvart börn-
unum, fjölskyldum þeirra og öllu 
okkar starfsfólki.“ 

Guðmundur Rúnar Árnason, 
bæjarstjóri í Hafnarfirði, tekur 
undir orð Dags og segir mikil-
vægt að leyfa samninganefndinni 
að vinna sína vinnu í friði. 

„Vitaskuld höfum við áhyggj-
ur af ástandinu, atvinnulífinu og 
þeim fjölskyldum sem munu klár-
lega lenda í vandræðum ef til verk-
falls kemur,“ segir hann. Spurður 
hvort hann telji að sveitarstjórnir 
beri ábyrgð í málinu svarar Guð-
mundur því játandi.  

„Auðvitað bera sveitar stjórnir 
ábyrgð á sínum gjörðum; eitt 
af því sem þær hafa ákveðið er 
að hafa kjaramálin svona sem 
atvinnurekandi og framselja sitt 
samningsumboð til sambandsins,“ 
segir hann. „Sem þýðir um leið að 

þau geta ekki farið að grípa til 
aðgerða einhliða. Þegar maður fer 
í samstarf verður maður að taka 
þátt í því alla leið.“

Guðmundur segist hafa mikla 
samúð með kröfum launafólks, en 
vill ekki tjá sig um sínar skoðanir 
á kröfum leikskólakennara að svo 
stöddu í ljósi viðræðna. 

Eiríkur Björn Björgvinsson, 
bæjarstjóri á Akureyri, segir 
sveitarfélögin bera ábyrgð í því 
ljósi að þau séu rekin á skynsam-
legan hátt í alla staði. Hann telur 

kröfur leikskólakennara heldur 
meiri en þær sem samið hafi verið 
um í sumar. 

„Það má deila um hvort þær séu 
sanngjarnar, en þær eru meiri en 
það sem við teljum að við getum 
ráðið við,“ segir Eiríkur og bætir 
við að komi til verkfalls á mánu-
dag muni Akureyrarbær takast á 
við það af yfirvegun, en það muni 
bitna á öllu atvinnulífinu. 

Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri í 
Kópavogi, hefur áhyggjur af yfir-
vofandi verkfalli og vonast til 
þess að samningar náist. „En oft 
hafa samningar náðst á allra síð-
ustu stundu og við vonum að það 
gerist í þessu tilviki,“ segir hún. 
Hún hefur fulla trú á samninga-
nefndinni  og treystir henni 
fullkom lega til að klára viðræð-
urnar.

 sunna@frettabladid.is

Við berum ábyrgð 
gagnvart börnunum, 

fjölskyldum þeirra og öllu 
okkar starfsfólki.

DAGUR B. EGGERTSSON
FORSETI BORGARSTJÓRNAR

Velkomin í Volcanohouse á menningardag
 kl 15 verður frásögn um eldgosið í Heimaey

Halldór Svavarsson, Ólöf Svavarsdóttir og Jón Kr Óskarsson
Segja frá upplifun sinni af eldgosinu.

Allir hjartanlega velkomnir og gestum
er boðið að taka þátt í léttu spjalli.
Volcanohouse Tryggvagötu 11 í Reykjavík

Tollstjóri óskar eftir að ráða deildarstjóra rannsóknardeildar tollasviðs

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem hefur það að markmiði að veita góða og 

skilvirka þjónustu og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. Lögð er áhersla á símenn-

tun starfsmanna, heilsueflingu og góðan aðbúnað.

 Embættispróf í lögfræði eða sambærileg menntun

 Tölvufærni sem nýtist í starfi

 Gott vald á íslensku, bæði á töluðu og rituðu máli, auk þess að hafa góða kunnáttu í ensku og einu 

Norðurlandamáli

 Hæfni til frumkvæðis, sjálfstæðra vinnubragða, samstarfs og samskipta

 Traust vinnubrögð

 Leiðtoga- og stjórnunarhæfni þ.m.t. færni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni

 Kurteisi, þjónustulipurð, nákvæmni, samviskusemi

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að 
umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

DEILDARSTJÓRI
RANNSÓKNARDEILDAR

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Deildarstjóri rannsóknardeildar hefur umsjón með 
verkefnum rannsóknardeildar og sinnir jafnframt 
ýmsum lögfræðilegum úrlausnarefnum.  Hann á sæti í 
yfirstjórn tollasviðs .  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að 
öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Bragadóttir, 
forstöðumaður tollasviðs í síma 560-0300.  Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 3. 9. 2011 Umsóknir merktar 
„deildarstjóri rannsóknardeildar“ ásamt ferilskrá skal 
skila til mannauðssviðs embættisins Tryggvagötu 19, 
101 Reykjavík eða í gegnum tölvupóst: starf@tollur.is

 Stjórnun og stefnumótun

 Ábyrgð á rannsóknum tollalagabrota á landsvísu og annarri meðferð mála á þessu sviði

 Aðstoð og samstarf við lögreglu, ákæruvald, erlend tollyfirvöld og fleiri vegna rannsókna og meðferð 

mála í tengslum við tollalagabrot

 Kennsla við Tollskóla ríkisins

EFNAHAGSMÁL Útreikningar Hags-
munasamtaka heimilanna vegna 
kvörtunar samtakanna til Umboðs-
manns Alþingis eru villandi þar 
sem gleymst hefur að núvirða 
greiðslurnar, segir Þórólfur Matth-
íasson, deildarforseti hagfræði-
deildar Háskóla Íslands.

Umboðsmaður Alþingis athug-
ar nú hvort verðtrygging lána 
hafi um langa hríð verið reiknuð 
á rangan hátt í kjölfar kvörtunar 
frá Hagsmunasamtökum heim-
ilanna. Umboðsmaðurinn hefur 
krafið Seðlabankann um skýringar 
á þeim reglum sem liggja að baki 
útreikningunum.

Í  grei na r -
gerð frá Hags-
munasamtök-
um heimilanna, 
sem Magnús 
Ingi Erlendsson 
héraðsdóms-
lögmaður skrif-
aði, eru færð 
fyrir því rök að 
ekki sé til laga-
heimild fyrir 

því að verðbætur séu lagðar á höf-
uðstól lána heldur að einungis megi 
bæta verðbótum við greiðslur af 
láni. 

Þá fylgir greinargerðinni dæmi 

þar sem reikniaðferðirnar tvær 
eru bornar saman og komist að 
þeirri niðurstöðu að sú leið að bæta 
verðbótum ofan á höfuðstól sé tals-
vert óhagstæðari en sú leið að bæta 
verðbótum við greiðslur. 

„Gallinn við útreikninga Magn-
úsar er að hann áttar sig ekki á 
því að til að bera saman verðmæti 
afborgana jafnafborgana láns og 
kúlulánsins þarf hann að reikna 
allar afborganir á sama verðlagi,“ 
segir Þórólfur og bætir við að sé 
það gert sé verðmæti lánanna 
nákvæmlega það sama, enda eigi 
lánaform ekki að hafa áhrif á verð-
mæti afborgana.  - mþl

Þórólfur Matthíasson segir útreikninga Hagsmunasamtaka heimilanna ranga:

Gagnrýnir verðtryggingarútreikninga

ÞÓRÓLFUR 
MATTHÍASSON

EFNAHAGSMÁL Peningastefnunefnd 
Seðlabanka Íslands tók ákvörðun 
um að hækka vexti bankans um 
0,25 prósent fyrr í vikunni. Í yfir-
lýsingu frá nefndinni vegna þessa 
var vísað til versnandi verðbólgu-
horfa og aukins þróttar í efnahags-
lífinu.

Flestar greiningardeildir íslensku 
bankanna spáðu óbreyttum stýri-
vöxtum. Ákvörðunin virðist því 
hafa komið flestum á óvart og eru 
deildirnar flestar gagnrýnar á hana.

Greining Íslandsbanka spáði ein 
rétt fyrir um ákvörðun peninga-
stefnunefndarinnar. Í stýrivaxtaspá 

sinni var þó bent á að Seðlabankinn 
væri í nokkrum vanda; á sama tíma 
og verðbólga væri að aukast væri 
mikill slaki í hagkerfinu og atvinnu-
leysi í sögulegu hámarki. Verðbólg-
an orsakist ekki af því að eftirspurn 
sé meiri en framleiðslugeta í hag-
kerfinu og slíka verðbólgu geti verið 
afar varasamt að berja niður með 
tækjum peningastjórnunar þar sem 
það geti hægt á efnahagsbatanum.

Hagfræðideild Landsbankans 
segir að ótímabært hafi verið að 
hefja hækkunarferli vaxta, bíða 
þurfi skýrari merkja um aukna 
fjárfestingu. Þá segir deildin að 

þrátt fyrir að verðbólga hafi auk-
ist umtalsvert sé ólíklegt að vaxta-
hækkun nú muni hafa teljandi áhrif 
til lækkunar verðbólguvæntinga. 
Helstu drifkraftar verðbólgunnar 
undanfarið séu utan áhrifasviðs 
hinna hefðbundnu stýritækja Seðla-
bankans, segir deildin.

Greiningardeild Arion er einnig 
gagnrýnin á ákvörðun peninga-
stefnunefndarinnar. Í Markaðs-
punktum deildarinnar frá því á mið-
vikudag segir að vaxtahækkun geti 
leitt til versnandi verðbólguhorfa 
þar sem fjármagnskostnaður muni 
aukast.   - mþl

Greiningardeildir bankanna efins um að skynsamlegt hafi verið hjá Seðlabankanum að hækka stýrivexti:

Stýrivaxtahækkun Seðlabankans vekur furðu

SEÐLABANKI ÍSLANDS Með stýrivaxta-
hækkun sinni hefur Seðlabankinn skorið 
sig nokkur úr meðal evrópskra seðla-
banka, sem hafa flestir haldið vöxtum 
lágum síðustu mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ábyrgðin er okkar
Sveitarstjórnarmenn segja ábyrgðina vegna bágra kjara leikskólakennara liggja 
hjá sveitarfélögunum að mörgu leyti. Fulltrúar fjögurra stærstu sveitarfélaga 
landsins lýsa yfir áhyggjum vegna yfirvofandi verkfalls leikskólakennara.

LEIKSKÓLABÖRN Öllum leikskólum á Akureyri, Hafnarfirði og Kópavogi verður lokað 
á mánudag ef til verkfalls kemur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KJÖRKASSINN

Notar þú kreditkort?
Já  71,7%
Nei  28,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga kröfur leikskólakennara 
rétt á sér?

Segðu skoðun þína á visir.is



TAX
FREE
DAGAR

AFNEMUM VSK 
af öllum ritföngum og skólatöskum

Gildir aðeins út sunnudaginn 21. ágúst.

ð

t

t f ð

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

Gildir til 21. ágúst á meðan birgðir endast.
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TYRKLAND27. ágúst í 10 nætur
frá aðeins 119.900 kr.

– með allt innifalið

Tyrkland í ágúst

Verð frá 

119.900 kr.
í 10 nætur með allt innifalið

Verð frá 

129.900 kr.
í 10 nætur með allt innifalið

Beint flug með Icelandair 

NEYTENDUR Penninn Eymundsson 
í Kringlunni er með hæsta verð á 
nýjum skólabókum í flestum til-
fellum, samkvæmt nýrri verð-
könnun ASÍ. Griffill er oftast með 
lægsta verðið. 

Verðlagseftirlit ASÍ kannaði 
verð á nýjum og notuðum skóla-
bókum fyrir framhaldsskóla í 
verslunum á höfuðborgarsvæðinu 
miðvikudaginn 17. ágúst. Farið var 
í átta verslanir og skoðað verð á 
þrjátíu algengum skólabókum. 

Af 30 titlum var Penninn 
Eymundsson með hæsta verðið á 
27. Griffill var með lægsta verð-

ið á 20 titlum. Forlagið á Fiskislóð 
og Office 1 voru næstoftast með 
lægsta verðið, eða á fjórum titlum.

Mestur verðmunur var á ensku-
bókinni „The Lord of the Flies“, en 
bókin var dýrust á 2.299 krónur í 
Pennanum Eymundsson og ódýr-
ust á 1.345 krónur í Griffli. 

Mikill verðmunur var einnig á 
skiptibókum, en í þeim verslunum 
þar sem skiptibókamarkaðir voru 
var Griffill oftast með lægsta 
útsöluverðið á notuðum skólabók-
um. Penninn Eymundsson var hins 
vegar oftast með hæsta útsölu-
verðið á notuðum skólabókum. - sv

Ný verðkönnun ASÍ á nýjum og notuðum skólabókum sýnir mikinn verðmun: 

Allt að 71 prósents verðmunur

SKÓLABÆKUR Verðkönnun ASÍ leiddi 
í ljós að Penninn Eymundsson í 
Kringlunni er oftast með hæsta verðið á 
nýjum skólabókum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-
son tekur undir kröfur margra 
þjóðarleiðtoga um að Bashar al 

Assad, forseti 
Sýrlands, víki 
úr embætti. 

Utanríkis-
ráðherrann 
fordæmir 
framferði sýr-
lenskra stjórn-
valda, ofbeldi 
gegn óbreytt-
um borgurum, 
fjöldahand-

tökur og pyntingar. Þá segir í 
tilkynningu frá utanríkisráðu-
neytinu að aðgerðir sýrlenskra 
stjórnvalda séu gróft brot á 
alþjóðlegum mannréttindasátt-
málum og grimmdarleg árás 
á réttmætar kröfur íbúa um 
umbætur og lýðræðisþróun.  - þeb

Mannréttindabrot í Sýrlandi:

Össur vill Assad 
frá völdum

ÖSSUR 
SKARPHÉÐINSSON

FRAKKLAND Mannkyninu hefur 
fjölgað hratt síðustu áratugina. 
Síðar á þessu ári er reiknað með 
því að við verðum sjö milljarð-
ar alls, samkvæmt nýrri spá 
franskra fræðimanna sem nota 
tölur frá Sameinuðu þjóðunum.

Örlítið er byrjað að hægja á 
fjölgun mannkynsins, því tólf ár 
eru liðin frá því við vorum sex 
milljarðar talsins en reiknað er 
með að fjórtán ár líði þangað til 
áttundi milljarðurinn næst.

Um miðja þessa öld má síðan 
reikna með að við verðum orðin 
níu milljarðar eða ríflega það. 
Búist er við að mannfjölgun-
in haldi síðan áfram allt þar til 
við náum tíu milljarða markinu 
undir lok aldarinnar.

Ríflega helmingur mannkyns 
býr í sjö fjölmennustu ríkjum 
jarðar. Fjölmennastir eru Kín-
verjar, sem eru 1,33 milljarðar, 
en næst koma Indverjar sem eru 
1,17 milljarðar. Innan fárra ára-
tuga munu Indverjar reyndar 
verða orðnir fleiri en Kínverjar.

Þriðja fjölmennasta landið er 
Bandaríkin með 307 milljónir, en 

þar á eftir koma Indónesar, sem 
eru 243 milljónir, Brasilíumenn, 
sem eru 191 milljón, Pakistanar, 
sem eru 181 milljón og Nígeríu-
búar, sem eru 162 milljónir tals-
ins.

Hraðast fjölgar fólki í Afríku-
ríkjum sunnan Sahara-eyðimerk-
urinnar, en einnig í sumum hér-
uðum Afganistans, norðanverðu 
Indlandi og hluta Arabíuskagans. 
Þetta eru einmitt þau svæði jarð-
ar þar sem fátæktin er mest og 
fólk á erfiðast uppdráttar.

Hér á Vesturlöndum og annars 
staðar, þar sem velmegun ríkir 
að mestu, mun mannfjöldinn að 
mestu standa í stað. Á þessum 
svæðum verður fólk hins vegar 
æ eldra þannig að hlutfall yngra 
fólks mun lækka.

Mannkyninu hefur reyndar 
fjölgað stöðugt frá árinu 1800 
þegar við vorum „ekki nema“ 
einn milljarður. Tveggja millj-
arða markið náðist árið 1925 en 
næstu áratugina þar á eftir tók 
fjölgunin kipp og árið 1970 var 
mannfjöldinn orðinn fimm millj-
arðar. gudsteinn@frettabladid.is

Milljarðarnir 
að verða sjö
Í lok október nær mannkynið sjö milljörðum. Fyrir 
aðeins tólf árum vorum við sex milljarðar en þurf-
um núna fjórtán ár til að fylla áttunda milljarðinn.

INDVERJUM FJÖLGAR HRAÐAST Um miðja þessa öld má reikna með því að Indverjar 
verði orðnir fleiri en Kínverjar. NORDICPHOTOS/AFP

  
Forvarnarsjóður Reykjavíkur 

 
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt 
er að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum 
eða almennt í borginni.  Hverfisráð veita styrki til 
verkefna í hverfum, en velferðarráð til almennra verkefna 
í borginni að fenginni umsögn samráðshóps um 
forvarnir.  
 
Upplýsingar um úthlutunarreglur, umsóknareyðublöð og 
tengiliði er að finna á vef Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 
 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum 
verða veittir til verkefna sem styðja:  

 
 Forvarnir í þágu barna og unglinga. 
 Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar. 
 Bætta lýðheilsu. 
 Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, 

fyrirtækja og borgarstofnana í þágu forvarna og 
félagsauðs. 

 Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum 
sem borgarstjórn setur hverju sinni. 

 
Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, 
fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að vinna að 
forvörnum í borginni. 
 
Til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum að þessu sinni koma 
alls 10 milljónir króna. Umsóknum skal skilað á vef 
Reykjavíkurborgar eigi síðar en 23. september 2011. 
 



Jóhannes Kjarval að störfum í vinnustofu sinni í Austurstræti um miðja síðustu öld.

Menningarnótt
í Landsbankanum
Við bjóðum fjölbreytta dagskrá í útibúinu 

í Austurstræti 11. Aðalsteinn Ingólfsson 

listfræðingur kynnir gestum og gangandi 

stórkostleg listaverk á göngum bankans  

Landsbankinn hefur verið máttarstólpi 
 

velkomin í skemmtilega menningarlega 

Dagskrá Menningarnætur í Austurstræti 11

12:00, 12:45, 13:30  Listaverkaganga. 

14:30  Skemmtun fyrir börnin. Tinna táknmálsálfur og Sproti. 

15:00  

16:00  

17:00  Jón Jónsson ásamt hljómsveit

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Þingsályktunartillaga um 
Rammaáætlun liggur nú 
fyrir. Þar eru taldir upp 
þeir virkjanakostir sem 
nýta á og hvaða svæði verða 
vernduð. Almenningi gefst 
nú færi á að koma sínum 
athugasemdum á fram-
færi en síðan fer málið fyrir 
þingið. Ljóst er að andstaða 
er innan Vinstri grænna um 
suma virkjanakosti.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra og Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra kynntu í gær 
tillögu til þingsályktunar um vernd 
og nýtingu náttúrusvæða. Í henni 
er að finna vinnu sérfræðinga sem 
vegið hafa og metið virkjanakosti 
með tilliti til nýtingar og verndar.

Á listanum eru sex kostir á 
vatnasviði og sextán jarðhita kostir. 
Verði tillagan að veruleika eru því 
22 virkjanir, eða stækkanir á virkj-
unum, fyrirhugaðar hér á landi 
næstu árin.

Öðrum kostum er skipt í verndar-
kosti, tuttugu talsins, ellefu vatns-
aflsvirkjanakosti og níu í jarðhita. 
Eftir standa 27 kostir sem settir 
eru í biðflokk, þar af eru nítján á 
vatnasviði og átta í jarðvarma.

Hofsjökulsþjóðgarður
Náttúruverndarsinnar hafa 
fagnað tillögunni og sjá í henni 
að mikilvæg svæði hafa verið sett 
í verndar flokk. Þar má nefna allt 
Torfajökulssvæðið, Kerlingarfjöll 
og Norðlingaöldu. Með því skap-
ast færi á að stofna Hofsjökuls-
þjóðgarð sem lengi hefur verið 
draumur margra, en hugmyndina 
um hann má rekja aftur til Hjör-
leifs Guttorms sonar.

Náttúruverndarsamtök Íslands 
sendu frá sér tilkynningu í gær þar 
sem þessu var sérstaklega fagnað. 
Þar segir:

„Við stofnun Náttúruverndarsam-
taka Íslands árið 1997 var stofnun 
þjóðgarðs á miðhálendi Íslands 
meginmarkmið í stefnu samtak-
anna. Þingsályktunar tillagan 
er stórt skref í þá átt. Við blas-
ir að stofnaður verði Hofsjökuls-
þjóðgarður með Þjórsár ver í suðri 
(Norðlingaölduveita hefur loks verið 
slegin af), Kerlingar fjöll í vestri. 
Guðlaugs tungur norðan Hofsjökuls 
hafa þegar verið friðlýstar. Sam-
kvæmt tillögunni verða öll þessi 
svæði vernduð. Næsta skref er að 
bæta við Jökulsám Skagafjarðar 

og Hveravallasvæði, sem sett voru 
í biðflokk.“

Önnur mikilvæg svæði eru 
Jökulsá á Fjöllum, Vonarskarð, 
Ölkelduháls og Gjástykki.

Náttúruverndarsamtökin lýsa 
hins vegar óánægju sinni með það 
að virkjanir í Skjálfandafljóti skuli 
ekki hafa verið slegnar af fyrir 
fullt og allt og settar í verndar-
flokk.

Vannýttir virkjanakostir
Á hinn bóginn eru þeir sem helst 
hafa talað fyrir virkjunum varla 
sáttir við tillöguna heldur. Áður var 
minnst á Ölkelduháls, sem verð-

ur verndaður. Það þýðir að ekk-
ert verður af Bitruvirkjun. Einn-
ig hefur verið horft til Gjástykkis 
sem virkjanakosts, en það er einnig 
í verndarflokki.

Hið sama má segja um Brenni-
steinsfjöll og Grændal, en Orku-
stofnun hefur nýverið gefið út leyfi 
fyrir tilraunaborunum í Grændal.

Þá fagna náttúruverndarsinnar 
því að Norðlingaölduveita sé sleg-
in út af borðinu, en virkjanasinnar 
eru að sama skapi óánægðir með 
það. Umhverfisráðherra hefur lýst 
því yfir að Þjórsárver verði frið-
uð að fullu og nú er ekkert því til 
fyrir stöðu.

Einnig má tína til Hágöngur, en 
Hágöngulón er slegið út af borðinu 
í tillögunni, og Búlandsvirkjun sett 
á bið, en undirbúningur hennar var 
kominn á nokkuð skrið.

Norðlingaalda og Gjástykki voru 
vænlegir virkjanakostir út frá 
nýtingar sjónarmiðum, en verndar-
gildið hefur orðið ofan á.

Erfiðar umræður
Þrátt fyrir að náttúruverndar-
sinnar fagni hlutum tillögunnar er 
ljóst að ekki ríkir full sátt um hana. 
Hún fer nú í opið tólf vikna ferli og 
gefst almenningi færi á að koma 

athugasemdum sínum á framfæri. 
Að því búnu fer hún til þing legrar 
meðferðar. Umhverfisráðherra 
ætlar ekki að tjá sig um einstaka 
virkjanakosti á meðan umsagnar-
ferlið er í gangi.

Ljóst er að virkjanirnar þrjár í 
neðri hluta Þjórsár munu standa í 
mörgum. Fjölmargir hafa gagnrýnt 
þær framkvæmdir og þar með talið 

margir þingmenn Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs. 
Nægir í því samhengi að vitna 
til orða Guðfríðar Lilju Grétars-
dóttur sem hún lét falla á Alþingi 
13. apríl, í umræðum um vantraust 
á ríkisstjórnina. Guðfríður greiddi 
atkvæði gegn vantrausti meðal 
annars með þessum orðum:

„Vonin um að Þjórsárver og 
Þjórsá lifi um ókomin ár mun aldrei 
rætast undir forustu stóriðjuafl-
anna. Vonin um að auðlindum þjóð-
arinnar verði forðað frá braskinu 
mun aldrei rætast undir forustu 
einkavinavæðingarinnar.“ Verði 
tillagan eins og hún lítur nú út er sú 
von um Þjórsá, sem var ein forsenda 
atkvæðis Guðfríðar Lilju, brostin.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að fleiri þingmenn flokks-
ins séu sama sinnis. Það er því ljóst 
að erfiðar samningaviðræður eru í 
gangi um þessar tillögur sérfræð-
inganna.

Erfiðar umræður fram undan um Þjórsá
FRÉTTASKÝRING: Áætlun um virkjunarkosti
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Verndarvæði
12. Arnardalsvirkjun
13. Helmingsvirkjun
14. Djúpá
16. Skaftárveita með 
 miðlun í Langasjó
17. Skaftárveita án 
 miðlunar í Langasjó
20. Hólmsárvirkjun – 
 miðlunar í 
 Hólmsárlóni
22. Markarfljótsvirkjun A
23. Markarfljótsvirkjun B
24. Tungnaárlón

Úr skýrslu þingsályktunartillögu um rammaáætlun
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Nýtingarsvæði
4. Hvalá, Ófeigsfirði
5. Blönduveita
26. Skrokkölduvirkjun
28. Búðarhálsvirkjun
29. Hvammsvirkjun
30. Holtavirkjun

31. Urriðafossvirkjun
61. Reykjanes
62. Stóra Sandvík
63. Eldvörp 
 (Svartsengi) 
64. Sandfell
66. Sveifluháls

69. Meitillinn
70. Gráuhnúkar
71. Hverahlíð
72. Hellisheiði
91. Hágönguvirkjun
97. Bjarnarflag
98. Krafla I – stækkun

99. Krafla II. 1. áfangi
101. Þeistareykir
  –vestur
102. Þeistareykir
103. Krafla II. 2. áfangi
104. Hágönguvirkjun,
 2. áfangi

Biðsvæði
1. Hvítá í Borgarfirði
2. Glámuvirkjun
3. Skúfnavatnavirkjun
6. Skatastaðavirkjun B
7. Skatastaðavirkjun C
8. Villinganesvirkjun
9. Fljótshnúksvirkjun
10. Hrafnabjargavirkjun A
11. Eyjadalsárvirkjun
15. Hverfisfljót
18. Skaftárvirkjun/Búlandsvirkjun
19. Hólmsárvirkjun 
 – án miðlunar
21. Hólmsárvirkjun neðri
34. Búðartunguvirkjun
35. Hauksholtsvirkjun
36. Vörðufell 
37. Hestvatnsvirkjun
38. Selfossvirkjun
39. Hagavatnsvirkjun
65. Trölladyngja
67. Austurengjar
73. Innstidalur
75. Þverárdalur 
 (Ölfusvatnslendur)
76. Ölfusdalur
83. Hveravellir
95. Hrúthálsar
96. Fremninámar

25. Bjallavirkjun
27. Norðlingaölduveita
32. Gígjarfossvirkjun
33. Bláfellsvirkjun
68. Brennisteinsfjöll
74. Bitra
77. Grændalur
78. Geysir
79. Hverabotn
80. Neðri-Hveradalir
81. Kisubotnar
82. Þverfell
84. Blautakvísl
85. Vestur-Reykjadalir
86. Austur-Reykjadalir
87. Ljósártungur
88. Jökultungur
89. Kaldaklof
90. Landmannalaugar
92. Vonarskarð
93. Kverkfjöll
94. Askja
100. Gjástykki

TILLAGAN KYNNT Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra og Svandís Svavarsdóttir 
umhverfisráðherra kynntu þingsályktunartillöguna í Öskju í gær. Með þeim á 
myndinni er Svanfríður Jónasdóttir, formaður verkefnastjórnar um rammaáætlun.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segir tillöguna 
marka þáttaskil í vinnu sem eigi sér áralanga sögu. Hún 
vonast til að vinnan skili nýjum grundvelli í virkjana- og 
umhverfismálum, sem sé mikilvægur þáttur í íslenskri 
stjórnmálasögu.

„Okkar færustu vísindamenn og bestu sérfræðingar 
á þessum sviðum hafa lagt hönd á plóginn og skilað 
þessari tillögu til okkar. Nú gefst almenningi færi á að 
koma sínum athugasemdum á framfæri. Þegar þingið 
er búið að afgreiða málið erum við komin með nýjan 
grunn, ef okkur lánast að afgreiða þetta í sátt.“

Svandís segir ljóst að núningsfletir séu enn á málinu. 
„Ég vona bara að menn nálgist þetta þannig að skoða þann ávinning 
sem það er að komast út úr átakahefðinni sem einkennt hefur þessa hlið 
íslenskrar pólitíkur og yfir í það að skapa nýjan grundvöll um málið.“

Svandís tekur ekki afstöðu til einstakra kosta á þessu stigi málsins, en 
mun gera það þegar málið fer fyrir Alþingi.

Þáttaskil í áralangri sögu

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 2011-2012
stendur yfir frá 22.-26. ágúst.

Athugið að skólinn er að mestu fullskipaður veturinn 2011-2012.
Þó er enn hægt að innritast í eftirfarandi deildir:
1. Nokkrir nemendur fæddir 2005 ( 6 ára) í Forskóla I
2. Örfáir nemendur fæddir 2004 ( 7 ára) í Forskóla II
3. Hægt er að innrita nemendur á aldrinum 8-10 ára á BIÐLISTA á 
 eftrifarandi hljóðfæri:

Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu, víólu, selló og gítar.
Blásturshljóðfæri, þ.e. þverflauta, klarinett og saxófón.
Hljómborðshljóðfæri, þ.e. píanó og harmóníku.
Einnig á ásláttarhljóðfæri og í Fiðluforskóla ( 5-6 ára börn ).

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER MJÖG TAKMARKAÐ.
Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá klukkan 13:00-16:00 virka daga. 
Síminn er  562-8477. Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá 
nemendur í skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.
Til að tryggja endanlega að innritunin sé frágengin er nauðsynlegt að 
innrita nemandann einnig í Rafræna Reykjavík á heimasíðum 
www.reykjavik.is eða www.grunnskolar.is á sama tíma í ágúst.

Skólastjóri



vodafone.is

Menningarupplifun
í boði Vodafone 
Við erum stolt af því að færa ykkur 
Tónaflóð og kraftmikla flugeldasýningu 
á Menningarnótt í Reykjavík.

Hittumst við Arnarhól á 
hápunkti hátíðarhaldanna!
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Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Formaður Sjálfstæðisflokks-
ins hefur lýst þeirri ein-
örðu afstöðu að slíta eigi 
aðildarviðræðum Íslands 

við Evrópusambandið tafarlaust. 
Morgunblaðið hefur skýrt ummæl-
in svo að Sjálfstæðisflokkurinn 
hafi með þessu útilokað hvers kyns 
samstarf við aðra flokka sem ekki 
eru sama sinnis. Sé það rétt hafa 
ummælin afgerandi pólitísk áhrif.

Í fyrsta lagi þrengir þetta stöðu 
Sjálfstæðisflokksins til stjórnar-
myndunar. Að því gefnu að Sam-
fylkingin breyti ekki um afstöðu í 
Evrópumálum á Sjálfstæðisflokk-
urinn út frá málefnalegum sjónar-
miðum aðeins raunhæfan mögu-
leika á að mynda stjórn með VG. 
Endurtekning á tveggja flokka 

stjórn Fram-
sóknarflokks 
og Sjálfstæðis-
flokks er afar 
fjarlægur mögu-
leiki við ríkjandi 
aðstæður.

Í öðru lagi 
opnar þetta þá 
lykilstöðu fyrir 
VG að ríkis-
stjórn verður 

ekki mynduð án þátttöku þess. 
Það styrkir málefnaleg tök VG í 
núverandi samstarfi og gæfi því 
viðspyrnu til að ná málefnalegum 
undirtökum í hugsanlegum samn-
ingum við Sjálfstæðisflokkinn 
eftir að hann hefur útilokað aðra 
möguleika.

Í þriðja lagi léttir þetta 
róðurinn fyrir Samfylkinguna 
fram að kosningum. Frjálslynd-
ir kjósendur hennar eru afar 
óánægðir með samstarfið við VG 
og eigin flokk. Þeir hafa nú minni 
hvata en áður til að yfirgefa Sam-
fylkinguna og kjósa Sjálfstæðis-
flokkinn þegar það getur ekki 
leitt til annars en framlengingar 
á stjórnarsetu VG. 

Virðingarvert er og ærlegt að 
formaður Sjálfstæðisflokksins 
skuli með þessum hætti segja hug 
sinn allan. Hin hliðin á því máli 
er sú að Sjálfstæðisflokkurinn á 
minni möguleika en áður til að 
ná pólitískri samstöðu um önnur 
stefnumál sín. Að því leyti eru 
orðin dýr. 

Dýr orð

Einstaklingar standa ekki 
upp frá samningum án til-
efnis eða gildra raka, hvað 
þá þjóðríki. Óumdeilt er að 

tilefni væri fyrir hendi ef Evrópu-
sambandið hefði þegar á þessu stigi 
sett fram skilyrði sem útilokuðu 
frekari leit að lausnum á sérstöðu 
Íslands. Ekkert slíkt hefur hins 
vegar gerst.

Formaður Sjálfstæðisflokks-
ins segir að forsendur hafi breyst 
fyrir þá sök að nokkur ríki Evrópu-
sambandsins hafa lent í skulda-
vanda rétt eins og Ísland. Eru það 
gild rök? Vissulega er það svo að 

skuldavandi nokkurra Evrópusam-
bandsríkja getur leitt til breytinga, 
rétt eins og staða Íslands er ekki 
söm eftir hrun krónunnar í kjöl-
far misheppnaðrar peningastefnu. 
Við höfum til dæmis þurft að lúta 
ýmsum skilyrðum AGS í peninga- 
og ríkisfjármálum.

Ekki er unnt að útiloka að 
Evrópu sambandið veikist. Hitt er 
líka mögulegt að það styrkist og 
myntbandalagið verði þegar upp 
er staðið öflugri bakhjarl viðskipta 
en áður. Er þessi óvissa efni til að 
slíta viðræðum? Standa ekki skyn-
samleg rök til að halda áfram og 

sjá hvernig mál skipast þegar fram 
vindur? 

Vaxtahækkunin í vikunni er vís-
bending um að krónan sé fallvaltari 
en evran. Er skynsamlegt að útiloka 
evrópska myntbandalagið áður en 
ljóst er hvort endurreisn með krónu 
tekst eða einhver kemur fram með 
raunhæfar tillögur um aðra kosti 
sem geta tryggt atvinnulífinu eðli-
leg samkeppnisskilyrði og launa-
fólki meira öryggi? Það hefur eng-
inn gert. Hvers vegna að brjóta 
allar brýr að baki sér áður en þetta 
skýrist? Horfurnar eru ekki bjartar 
þar að lútandi, eða er það? 

Rökin

Sundurlyndi stjórnar-
flokkanna hefur veikt og 
tafið viðræðuferlið. Þar 
hefur stjórnarandstaðan 

gild rök til gagnrýni. Aðstæður í 
Evrópu gætu líka leitt til tafa. Þó 
að í besta falli megi ljúka samn-
ingum á einu ári er fullkomlega 
eðlilegt og raunhæfara að reikna 
með tveimur árum. Þar til við-
bótar tekur staðfestingarferlið 
að minnsta kosti ár. Síðan kemur 
aðlögunartími áður en unnt er að 
taka upp evruna.

Að þessu virtu hníga öll rök í 
þá veru að láta á það reyna hvort 
finna má lausnir í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarmálum. Það tekur sinn 
tíma. Síðan verður smám saman 
ljósara hver staða myntbandalags-
ins verður til frambúðar. Það gefur 
svigrúm til að meta stöðuna og 
ráða þeim málum til lykta í viðræð-
unum án þess að byggja á getsök-
um einum. Þá fyrst er lokaafstaða 
tekin á Alþingi og í þjóðaratkvæði.

Aðildarviðræðurnar eru ekki 
hluti af valdaátökum líðandi 

stundar. Þær hafa heldur ekkert 
að gera með þá hagsmuni að verja 
pólitíska arfleifð liðins tíma. Þær 
snúast um framtíðarhagsmuni 
Íslands. 

Að halda viðræðunum áfram 
heldur fleiri dyrum opnum um 
skipan peningamála og pólitíska 
stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna. 
Það gefur kjósendum kost á að velja 
frjálslyndari ríkisstjórn en kostur 
er á með VG. Það er því yfirvegaðri 
og skynsamlegri leið en viðræðuslit 
án tilefnis frá gagnaðilanum.

Yfirvegaðri leið

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

T
uttugu þúsund hafa skrifað undir áskorun Hagsmuna-
samtaka heimilanna um afnám verðtryggingarinnar. 
Skiljanlega er fólki í nöp við hana; eftir hrun hafa 
skuldir hækkað um tugi prósenta, greiðslubyrðin þyngzt 
að sama skapi og lífskjörin versnað sem því nemur.

Þó er í raun byrjað á öfugum enda með því að krefjast afnáms 
verðtryggingarinnar. Undirrót hennar og hið raunverulega 
vandamál sem við er að etja er ónýtur gjaldmiðill. 

„Sveigjanleiki“ krónunnar 
er aðallega niður á við. Það má 
sjá með einföldu dæmi. Þegar 
myntbreytingin var gerð 1980 
og tvö núll skorin aftan af krón-
unni eftir margra ára óðaverð-
bólgu var ein íslenzk króna jafn-
gild einni danskri krónu. Nú, 
31 ári síðar, þarf 22 íslenzkar 
krónur til að kaupa eina danska.

Sá sem lánar út peninga, sérstaklega til langs tíma eins og til 
að mynda lán til húsnæðiskaupa, vill auðvitað fá jafnverðmætar 
krónur til baka og hann lánaði upphaflega. Verðtryggingin hefur 
því reynzt ill nauðsyn vegna stöðugrar rýrnunar gjaldmiðilsins. 
Óvíst er að lántakendur væru betur settir án hennar ef ekkert 
annað breyttist. Lánveitendur myndu þá tryggja sig fyrir óviss-
unni með gífurlega háum vöxtum. 

Verðtryggingin er í rauninni aðeins sjúkdómseinkenni í 
efnahags lífinu. Sjúkdómurinn sjálfur er ónýtur gjaldmiðill. Án 
nýs og stöðugri gjaldmiðils er vandamálið áfram til staðar.

Nærtækasta leiðin til að fá nýjan gjaldmiðil er að ljúka aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið og taka upp evru. Nóg er af 
úrtölumönnum þessa dagana sem segja að allt sé í kalda koli á 
evrusvæðinu og evran muni brátt heyra sögunni til. Engin ástæða 
er til að gera lítið úr þeim vanda sem við er að glíma í ýmsum 
ríkjum sem nota evruna. Það vill þó fara framhjá fólki að vandinn 
er ekki gjaldmiðlinum að kenna heldur hallarekstri ríkisins og 
skuldasöfnun í einstökum ríkjum. Í sumum evruríkjum er ástand-
ið ágætt, til dæmis í Eistlandi þar sem ríkisfjármálin voru tekin 
föstum tökum og upptaka evrunnar um síðustu áramót hefur að 
mati Eista sjálfra eflt erlenda fjárfestingu, útflutning og atvinnu.

Hvað sem um vanda evrusvæðisins má segja hefur almenn-
ingur þar ekki lent í því sama og íbúar krónusvæðisins hér á 
Íslandi, að húsnæðisskuldir hafi hækkað um tugi prósenta og 
verðbólgan ætt af stað vegna hruns gjaldmiðilsins.

Sérkennilegt er að stjórnmálamenn sem hafa engar lausnir 
fram að færa í peningamálum vilji nú loka þeirri leið fyrir Íslend-
ingum að eiga kost á nýjum gjaldmiðli í gegnum ESB-aðild. Hvað 
ef evruríkin leysa vanda sinn og verða komin á lygnan sjó eftir 
eitt til tvö ár? Viljum við þá vera búin að skella dyrunum í lás?

Nær væri fyrir þá sem vilja losna við verðtrygginguna að efna 
til undirskriftasöfnunar og fara fram á að viðræður við ESB verði 
kláraðar, þannig að við eigum áfram kost á nýjum gjaldmiðli.

Af hverju þarf að vera verðtrygging á Íslandi?

Byrjað á 
öfugum enda



Vátryggingafélag Íslands hf.   |   Ármúla 3    |   108 Reykjavík   |   Sími 560 5000    |   vis.is

Á Menningarnóttu mannlífið glæðist.
Þá marglitum skrautfjöðrum Reykjavík klæðist.
Borgina ýmis undur byggja
– einkum þegar fer að skyggja.
Okkar hlutverk er að tryggja.



Íslandsbanki óskar öllum 
hlaupurum góðs gengis 
Íslandsbanki óskar hlaupurum góðs gengis og 
hvetur alla til að kynna sér vel upplýsingar um 
hlaupið á marathon.is. Við bendum hlaupurum
á að vera tímanlega á ferðinni í Lækjargötuna. 
Umferð verður þétt og margar götur lokaðar.

Við hvetjum alla til að láta gott af sér leiða 
og heita á þátttakendur á hlaupastyrkur.is.

Tímasetning hlaups í 
Lækjargötu

08.40  Maraþon, hálfmaraþon og boðhlaup

09.30  10 km hlaup

11.45  Upphitun fyrir skemmtiskokk

12.00  Skemmtiskokk 3 km

14.40  Tímatöku hætt

Góða skemmtun í dag!

Opið fyrir áheit á hlaupastyrkur.is til miðnættis á mánudag 



- Stoltur bakhjarl hlaupsins síðan 1997

Latabæjarhlaup – dagskrá
Íþróttaálfurinn og Solla stirða stjórna 
upphitun við rásmark í Sóleyjargötu.

13.30  Blá leið – 1,5 kílómetrar, 6 til 8 ára
13.45  Gul leið – 700 metrar, 4 og 5 ára

14.00  Græn leið – 700 metrar, 3 ára og yngri 

Í ár má vera með kerrur aftast í tveimur seinni ráshópunum

Að loknu hlaupi verður skemmtidagskrá 
á sviði í suðurenda Hljómskálagarðs.
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Kolbeinn Óttarsson Proppé, 
núverandi blaðamaður og fyrr-

verandi varaborgarfulltrúi R-listans 
og oddviti VG í Suður kjördæmi, 
skrifar um mig í Fréttablaðinu sl. 
fimmtudag. Ég kemst ekki hjá því 
að leiðrétta rangfærslur í grein 
hans.

Kolbeinn segir: „Í 
þriggja ára ráðherratíð 
Guðlaugs fór spítalinn 
5,1 milljarð fram úr fjár-
lögum.“ Nú er skemmst 
frá því að segja að ég var 
ráðherra frá 24. maí 2007 
til 1. febrúar 2009. Það 
gerir 20 mánuði. Hvern-
ig hann kemst að þeirri 
niðurstöðu að hallinn 
hafi verið 5,1 milljarður 
er mér hulin ráðgata. Því 
síður skil ég af hverju 
hann er að skamma 
mig fyrir rekstur Land-
spítalans. Kolbeinn veit 
að ég tók á rekstri Land-
spítalans þegar ég var ráðherra. 
Þá hafði verið gríðarlegur halli á 
spítalanum í mörg ár. Ég greip til 
aðgerða og setti m.a. af stað nefnd 
sem þáverandi forstjóri kallaði til-
sjónarnefnd. Í framhaldinu kom ég 
á faglegri stjórn á spítalanum og 
nýr forstjóri var ráðinn eftir aug-
lýsingu, en það hafði ekki verið gert 
áður.

Árangurinn skilaði sér ekki 

eingöngu í betri rekstri heldur 
einnig í meiri afköstum á spítalan-
um. Styttri biðlistum, meiri þjón-
ustu o.s.frv.

Á forsíðu Fréttablaðsins hinn 29. 
ágúst 2008 er frétt um bættan rekst-
ur spítalans og þar kemur fram að 
hallinn eftir sex mánuði var 0,8% 
miðað við 5,5% á sama tíma árið á 
undan. Niðurstaðan var 0,6% halli 
á rekstri en vegna falls krónunn-
ar var heildarhallinn meiri. Land-
spítalinn hefur þá sérstöðu á meðal 
ríkisstofnana að rekstur hans er að 
nokkrum hluta háður gengi krón-

unnar, aðallega vegna 
lyfjakaupa. Það hefur 
enginn mér vitanlega 
haldið því fram að stjórn-
endur spítalans eða ráð-
herra heilbrigðismála 
geti haft stjórn á gengi 
krónunnar.

Það má nefna fleiri 
dæmi um það hvernig 
ég tók á rekstrarvanda 
stofnana og hvernig ég 
vann að sparnaði og 
bættri þjónustu. Ég fór 
óhræddur í þau verk og 
ég fagna því ef fjölmiðlar 
sýna því áhuga og skoða 
verk mín og árangur.

Það að taka á rekstrar-
vanda opinberra stofnana fyrir 
hrun var vanþakklátt og einmana-
legt starf. Ég var gagnrýndur harð-
lega og þá sérstaklega af félögum 
Kolbeins í VG. Gagnrýnin var oft á 
tíðum persónuleg og rætin.

Það sem mér finnst verst við skrif 
Kolbeins er að hann veit betur. Ég 
gaf honum líka tækifæri til að leið-
rétta rangfærslurnar en hann kaus 
að gera það ekki.

Kolbeinn Proppé og 
Landspítalinn

Heilbrigðismál 

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
Alþingismaður

Það að taka á 
rekstrarvanda 
opinberra 
stofnana fyrir 
hrun var van-
þakklátt og 
einmanalegt 
starf.

Svar við athugasemd 
um mannréttindi

Tillögur mannréttindaráðs 
um samstarf skóla, trú-

félaga og lífsskoðunarfélaga 
voru umfjöllunarefni í blaða-
grein sem ég skrifaði og birtist í 
Fréttablaðinu 17. ágúst sl. Kjarni 
þeirrar greinar var að minna á að 
sveitarfélög hafa ótal tækifæri 
til að þróa íbúalýðræði og virkja 
betur áhuga fólks á að taka þátt 
í að móta stefnu sveitarstjórna 
og koma með beinum hætti að 
ákvörðunum. Tillögur mannrétt-
indaráðs eru dæmi um hið gagn-
stæða þar sem þær hafa verið 
unnar án samráðs við þann breiða 
hóp fólks sem boðið hefur fram 
krafta sína til að vinna að sátt í 
þessu viðkvæma máli. Borgarráð 
hefur nú málið til umfjöllunar.

Grein minni svaraði Svanur 
Sigurbjörnsson. Mér þykir miður 
að hann skautar fram hjá aðal-
atriði greinarinnar og snýr út úr 
orðum mínum. Það gerir hann 
með þeim hætti að ég mun ekki 
hirða um að leiðrétta slíkt. 

Einu atriði ætla ég þó að svara. 
Svanur telur reglurnar „ákaflega 
vandaðar“ og vitnar í orð mín um 
að tillögur mannréttindaráðs hafi 
verið settar fram án faglegs undir-
búnings. Fyrr á þessu ári fékk 
borgarráð borgar lögmanni það 

verkefni að fjalla um vinnubrögð 
mannréttindaráðs en borgarráðs-
fulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu 
til að borgarlögmaður fjallaði um 
málið og svaraði nokkrum spurn-
ingum varðandi það. Svarið barst 
í vikunni. Innihald þess ætti að 
taka af allan vafa um það hvernig 
staðið var að verki. 

Í svari borgarlögmanns kemur 
fram að mannréttindaráð gegni 
stefnumarkandi hlutverki á sviði 
mannréttinda og hafi eftirlit 
með framkvæmd mannréttinda-
stefnunnar. Í svari hans stendur 
m.a. : „Hins vegar verði ekki talið 
að innan þess eftirlits hlutverks 

falli almennt að mannréttindaráð 
setji einstökum sviðum og stofn-
unum Reykjavíkurborgar bind-
andi reglur um framkvæmd ein-
stakra verkefna eða gera tillögur 
til borgarráðs þar um. Með því 
móti væri almennt gengið gegn 
því frumkvæðishlutverki sem 
fagráð borgarinnar hafa sam-
kvæmt samþykktum borgarinn-
ar“. Borgarlögmaður bendir á að 
hlutverk mannréttindaráðs sé að 
vekja athygli á því ef það telur að 
fyrirkomulag og skipulag kennslu 
og skólastarfs sé ekki í samræmi 
við mannréttindastefnu borgar-
innar. Hann segir síðan í svari 

sínu: „Heildstæð reglusetning 
um fyrirkomulag kennslu og 
samskipti skóla, trúfélaga og 
lífsskoðunarhópa féll hins vegar 
utan umboðs mannréttindaráðs. 
Breytir þar engu þótt mannrétt-
indaráð hafi sent drög að slíkum 
reglum til umsagnar menntaráðs 
og íþróttaráðs“. Mannréttinda-
ráð fór sem sagt út fyrir valdsvið 
sitt. Með tilliti til þessara niður-
staðna borgarlögmanns er erfitt 
að sjá hvernig borgarráð getur 
afgreitt umræddar tillögur enda 
lögfræðilegt mat borgarlögmanns 
að þær fara í bága við samþykktir 
Reykjavíkurborgar.  

Ég hef hvatt til að fjallað sé 
um samskipti skóla og trúar og 
lífsskoðunarhópa. Það var gert í 
formannstíð minni í menntaráði. 
Slík vinna getur leitt til þess að 
settar verði reglur um þau sam-
skipti en reglur verða að taka 
mið af því hversu fjölbreytilegir 
skólar borgarinnar eru og sam-
setning nemenda ólík. Umfram 
allt má slík vinna ekki mótast af 
andúð og fordómum í garð trú-
félaga, hver sem þau eru. Hún 
þarf að mótast af umburðarlyndi 
og virðingu. Svani ætti auðvitað 
að vera velkomið að taka þátt í 
þeirri vinnu. 

Mannréttindi

Júlíus Vífill 
Ingvarsson
Borgarfulltrúi

Umfram allt má slík vinna ekki mótast 
af andúð og fordómum í garð trúfélaga, 
hver sem þau eru.



Hver er uppáhaldsborgin þín?
Komdu á www.icelandair.is/uppahaldsborg og segðu okkur hver er uppáhaldsborgin 
þín og hvers vegna. Þú gætir verið á leiðinni til hennar í boði Icelandair.

Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallar skattar. Þessi ferð gefur frá 2.400 til 7.200 Vildarpunkta aðra leiðina.
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Þeir skattgreiðendur sem greitt 
hafa vaxtagjöld af lánum, sem 

tekin hafa verið vegna kaupa eða 
byggingar á íbúðarhúsnæði til 
eigin nota, hafa vafalaust í ein-
hverjum mæli fengið endur-
greiðslu frá ríkisvaldinu í formi 
vaxtabóta. Vaxtabætur til einstak-
linga eru misháar, enda taka þær 
mið af efnahag og fjölskyldustöðu 
hvers framteljanda fyrir sig. Í ljósi 
þess hefur einhver hluti íbúðareig-
enda með tekjur yfir viðmiðun-
armörkum réttilega ekki fengið 
vaxtabætur. 

Þeir skattgreiðendur sem greitt 
hafa vaxtagjöld af lánum, sem 
tekin hafa verið vegna kaupa 
eða byggingar á íbúðarhúsnæði 
til eigin nota, hafa vafalaust í 
einhverjum mæli fengið endur-
greiðslu frá ríkisvaldinu í formi 
vaxtabóta. Vaxtabætur til einstak-
linga eru misháar, enda taka þær 
mið af efnahag og fjölskyldustöðu 
hvers framteljanda fyrir sig. Í ljósi 
þess hefur einhver hluti íbúðareig-
enda með tekjur yfir viðmiðun-
armörkum réttilega ekki fengið 
vaxtabætur. 

Eitt af skilyrðum þess að fá 
greiddar vaxtabætur er að vaxta-
gjöldin af lánunum séu vegna 
íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Það 
skilyrði virðist einfalt, og er svo í 
flestum tilvikum, en getur stund-
um verið matskennt og óljóst. Í 
reglugerð um greiðslu vaxtabóta, 
nr. 990/2001, eru eigin not íbúðar 
skilgreind sem svo að húsnæðið 
sé nýtt til íbúðar af eiganda þess 
sjálfum. Svo segir að sérstakar 
tímabundnar aðstæður, sem valdi 
því að eigandi íbúðarhúsnæðis geti 

ekki sjálfur nýtt það til íbúðar, 
leiði þó ekki til þess að hann missi 
rétt til vaxtabóta, ef líklegt sé að 
hann muni innan ákveðins tíma 
taka húsnæðið aftur til eign nota. 

Þetta krefst frekari skýringar. 
Einfalt dæmi væri að eigandi 
íbúðar, sem ákveður að leigja 
hana út og leigja sjálfur aðra 
íbúð, ætti ekki rétt á vaxta bótum 
vegna afborgana lána af íbúð-
inni þar sem hún er þá ekki nýtt 
til eigin nota. En eigandi íbúðar 
sem sökum náms, veikinda eða 
atvinnuþarfa þarf að búa annars 
staðar um nokkurt skeið á rétt 
á vaxta bótum ef um er að ræða 
tímabundnar aðstæður og líklegt 

er að hann taki húsnæðið sitt aftur 
til eigin nota innan ákveðins tíma. 
Þannig á eigandi íbúðar í Búðar-
dal sem stundar nám á Akureyri 
rétt á vaxtabótum meðan á náminu 
stendur ef honum tekst að sann-
færa skattyfirvöld um að líklegt sé 
að hann komi heim að námi loknu. 

Ef maður á tvær íbúðir er 
megin reglan sú að vaxta bætur 
eru einungis greiddar út með 
annarri íbúðinni, þeirri sem telst 
vera nýtt til eigin nota. Í úrskurði 
yfirskattanefndar, nr. 8/2010, kom 
fram að hjón sem sögðust halda tvö 
heimili, annað á lands byggðinni 
og hitt í Reykjavík vegna náms 
og atvinnuþarfa, ættu ekki rétt á 
vaxtabótum vegna húsnæðisins í 
Reykjavík þar sem það gæti ekki 
talist vera eigin not íbúðar. Svipað 
var uppi á teningnum í öðrum ný-
legum úrskurði yfirskattanefnd-

ar, nr. 304/2010. Þar kom fram að 
skráning lög heimilis hefði veru-
lega þýðingu þegar meta þyrfti 
hvar eigandi tveggja íbúða teld-
ist hafa aðaldvalarstað eða fasta 
búsetu. Í tilvikum sem þessum 
þurfa skattgreiðendur að athuga 
hvort undanþágureglan frá vaxta-
bótum af einungis einni íbúð eigi 
við.

Árið 2009 var 5. gr. reglugerð-
ar um greiðslu vaxtabóta breytt á 
þann veg að maður getur átt rétt 
á vaxtabótum vegna húsnæðis í 
byggingu eða kaupa á eldra hús-
næði sem þarfnast endurbóta í 
beinu framhaldi af kaupunum 
þrátt fyrir að eiga aðra íbúð til 

eigin nota. Þá segir að maður geti 
átt rétt á vaxtabótum vegna tíma-
bundins eignarhalds á tveimur 
íbúðum þar sem sala annarrar 
þeirra reynist ómöguleg vegna 
óvenjulegra aðstæðna á fasteigna-
markaði. Þessi undanþágu heimild 
mun gilda í allt að þrjú ár og heim-
ilt er að leigja út aðra íbúðina án 
þess að réttur til vaxtabóta skerð-
ist.

Matskenndar reglur vaxtabóta 
í tekjuskattslögum valda því að 
einhverjir skattgreiðendur eru í 
vafa um hvort skattyfirvöld hafi 
lagt á réttan skatt með hliðsjón af 
rétti til vaxtabóta. Við svo búið er 
full ástæða fyrir skattg reiðendur 
að aðgæta álagningarseðlana 
og ganga úr skugga um að réttri 
skattfjárhæð hafi verið goldið til 
ríkisins. Kærufrestur rennur út 
24. ágúst næstkomandi.

Alveg er deginum ljósara að 
iðnaðarráðherra hefur klúðr-

að framgangi vandaðrar lagasetn-
ingar um vatn sem þó er til í frum-
varpsformi (Vatnalaganefndar) 
falin í skúffu ráðherra. Mikið er 
í húfi því eðli málsins samkvæmt 
varða vatnalög hvert einasta 
mannsbarn á Íslandi um ókomin 
ár og fátt getur fremur ógnað full-
veldi þjóðar en vond vatnalög.

Mörður er fimur karpari og í 
Eyjupistli sínum skautar hann 
ákaft til að dreifa athygli frá klúðri 
Katrínar. Ég met málefnalega orð-
ræðu og einlægan vilja Marðar 
í umhverfismálum ólíkt meira. 
Hann er einn af fáum náttúru-
verndurum á Alþingi Íslendinga 
og jafnvel innan þingmanna eigin 
flokks.

Klúður Katrínar er það að hafa 
hætt við ákaflega efnilegt frum-
varp sem Vatnalaganefnd vann að 
í nokkur ár og hefur að geyma flest 
ef ekki öll verndarákvæði um vatn 
sem nauðsynlegt er að hafa í lögum. 
Þar var líka hugað að almannarétti 
og almannahag. Gallinn við frum-
varpssmíð Vatnalaga nefndarinnar 
var mögu leikinn á að framselja 
vatnsrétt, sem er álíka og að fram-
selja fiskveiðikvóta nema margfalt 
hættulegra. Frumvarp nefndar-
innar var samið af fólki úr mörg-
um áttum samfélagsins, fagfólki á 
ýmsum sviðum – og lofaði góðu. En 
augljóst má vera að orku geirinn, og 
þá sérstaklega Orku stofnun sem nú 
valsar um orkulindir og náttúru-
perlur og gefur úr rannsókna-
leyfi á færibandi með fullum 

stuðningi iðnaðar ráðherra, hefur 
óttast ákvæði um náttúruvernd og 
almannarétt. Þessi óábyrga fram-
ganga forstjóra Orkustofnunar og 
iðnaðarráðherra er ríkisstjórn sem 
heitið hefur að efla náttúruvernd til 
vansa.

Mér leiðist karp en Mörður fer 
með rangt mál þegar hann segir að 
ég finni vatnsfrumvarpi iðnaðar-
ráðherra fyrst og fremst til for-
áttu að þar sé fátt um vatnsvernd. 

Ojæja – lesendur geta kannski 
dæmt sjálfir að fleira er áhyggju-
efni.

En hafi einhver skriplað á 
skötunni þá er það formaður 
umhverfis nefndar Alþingis þegar 
hann vill leiðrétta misskilning 
minn með því að segja að í vor hafi 
Alþingi samþykkt sérstök vatns-
verndarlög og því séu áhyggjur 
mínar af frumvarpinu ástæðu-
lausar. En formanninum til upp-
lýsingar þá eru Lög um stjórn 
vatnsmála (36/2011) EKKI vatns-
verndarlög. Í þeim eru engar efnis-
reglur um vatnsvernd. Þau eru 
einskonar leikreglur um söfnun 
upplýsinga og áætlanir um vernd 
vatns. Afar mikilvægt er að for-
maður umhverfisnefndar Al-
þingis átti sig á því að vatnastjórn 
(aðferðafræðin) er ekki sú sama og 
vatnsvernd (aðhaldið) – a.m.k. áður 
en hann skrifar aðra grein.

Merði láðist einnig að upplýsa 
almenning um að vatnastjórnunar-
áætlunin (aðferðafræðin) mun ekki 
verða tilbúin fyrr en eftir nokkur 

ár en í síðasta lagi 1. janúar 2018 
eins og stendur aftast í lögunum. 
Umhverfisstofnun hefur að vísu 
áform um að ljúka verkinu árið 
2015 þannig að áfram verða rúmar 
heimildir fyrir óábyrga meðferð 
vatnsmála – einmitt það sem Orku-
stofnun vill hafa.

Mörður fullyrðir að vatnalaga-
frumvarp lögfræðinganna sé hið 
ágætasta þrátt fyrir að þar vanti 
öll ákvæði um verndun vatns og 
gefur í skyn að þeir sem hafi gefið 
umsagnir hafi verið jákvæðir og 
lagt ýmislegt gott til. Fyrir fram-
an mig er heill bunki umsagna 
um frumvarpið sem allar eru á 
einn veg og óhætt að gefa því fall-
einkunn samkvæmt þeim. Eflaust 
hefur frumvarpið skánað í með-
ferð iðnaðarnefndar Alþingis, 
skárra væri það nú, en ef vanda 
hefði átt til verka hefði Mörður 
átt að seilast ofan í djúpu skúffu 
iðnaðarráðherra og bursta nýfallið 
ryk af vandaðri vinnu Vatnalaga-
nefndar. Í markmiðslýsingunni 
stendur:

„Markmið laga þessara er að 
kveða á um verndun og nýtingu 
vatns, rétt almennings til vatns og 
vatnsréttindi landeigenda. Lögun-
um er ætlað að stuðla að verndun 
vatnsgæða, lífríkis vatns og vot-
lendis, tryggja greiðan aðgang 
landsmanna að nægu og hreinu 
vatni og stuðla að skynsamlegri 
nýtingu vatnsauðlindarinnar á 
grundvelli sjálfbærrar þróunar.“

Augljóst er að ekki hefur tekist 
pólitísk sátt um vatnalagafrum-
varpið sem nú liggur fyrir Alþingi. 
Sorglega staðreyndin er samt sú 
að iðnaðarráðherra kaus að styðja 
yfirgang Orkustofnunar og iðn-
aðar á kostnað náttúru Íslands og 
almannaheilla og því siglum við 
áfram sofandi að ósi og smíðum 
lög sem vernda ekki viðkvæmustu 
og mestu auðæfi landsins.

Við svo búið er full ástæða fyrir skatt-
greiðendur að aðgæta álagningarseðlana 
og ganga úr skugga um að réttri skattfjár-

hæð hafi verið goldið til ríkisins.

Augljóst er að 
ekki hefur tekist 

pólitísk sátt um vatna-
lagafrumvarpið.

Áttu heima heima hjá þér 
að mati skattyfirvalda?

Skriplað á skötu
Vatnsvernd

Guðmundur Páll 
Ólafsson
náttúrufræðingur og 
rithöfundur

Vaxtabætur

Teitur Björn 
Einarsson
lögmaður

Ný aðalnámskrá fyrir 
grunnskóla tekur gildi nú 

í haust á tímum niðurskurðar í 
skólamálum. Hún gefur skólum 
meira svigrúm um skipulag 
námsins en áður var. Kveðið 
er skýrt á um kennsluskyldu 
og hlutfall ólíkra greina á 
hverju aldursstigi innan skóla-
kerfisins. Mikilvægt er að for-
eldrar kynni sér viðmiðunar-
stundaskrá í aðalnámskrá og 
beri hana saman við stunda-
skrá og skólanámskrá í skóla 
barnsins. Komist foreldrar að 
því að kröfur sem gerðar eru 

í viðmiðunarstundaskrá séu 
ekki uppfylltar þurfa þeir að 
fara fram á úrbætur.

Fyrst er mikilvægt að skoða 
skólanámskrá skólans vel og 
athuga hvort þar sé gert ráð 
fyrir hagræðingu yfir hvert 
tímabil fyrir sig. Til að mynda 
eru kröfur um að hlutfall 
list- og verkgreinakennslu í 
1.-4. bekk sé 17,9% að meðal-
tali. Kennslufyrirkomulagið 
getur verið breytilegt og getur 
hver skóli hagrætt þessu milli 
þeirra fjögurra ára sem um 
ræðir. Þannig getur kennsla 
í smíði til dæmis farið fram 
á einu vikulöngu námskeiði í 
staðinn fyrir að kennt sé jafnt 
og þétt yfir skólaárið. Þá væri 
ef til vill tímabil á næstu þrem-
ur árum á eftir þar sem bætt 
væri upp fyrir þetta minna 
hlutfall fyrsta árið. Aðalatriðið 

er þá að meðaltal verk- og list-
greina sé um 17,9% yfir þetta 
fjögurra ára tímabil. Listavika 
eða aðrir skipulagðir dagar 
inni í skólaárinu geta jafn-
framt komið í staðinn fyrir 
jafna og hefðbundna stunda-
skrá yfir allt árið. Næstu tvö 
tímabil grunnskólans eru 5.-7. 
og 8.-10. bekkur og reiknast 
meðaltalið þá yfir þrjú ár.

Ef skólastjórnendur vilja 
breyta skólanámskrá er það 
á ábyrgð skólans að kynna 
breytingarnar vel fyrir for-
eldrum. Skólaráðsfulltrúar for-
eldra ættu að hafa tækifæri til 
að kynna breytingarnar fyrir 
foreldrahópnum áður en tekin 
er ákvörðun um að framfylgja 
henni. Þess konar samráð er 
hornsteinn lýðræðis í skóla-
starfinu og kemur skýrt fram 
í menntalögunum. Skólaráð 
er samráðsvettvangur skóla-
samfélagsins og þar eiga for-
eldrar tvo fulltrúa sem bera 
ábyrgð á að vera vel tengdir for-
eldrum við skólann, til dæmis í 
gegnum foreldra félagið.

Ef foreldrar komast að því 
við samanburð á viðmiðunar-

stundaskrá og skólanámskrá 
að brotið er á lögbundnum rétti 
barna við skólann þarf að reka 
málið áfram rétta leið. Fyrst 
er reynt að tala við stjórn 
skólans og ef það ber ekki 
árangur þarf að leita til skóla-
nefndar og þaðan upp kerfið 
innan sveitarfélagsins þar sem 
sveitar-/bæjarstjóri er yfir-
maður skólastjóra. Náist ekki 
viðunandi niðurstaða innan 
sveitarfélagsins er næsta skref 
að hafa samband við mennta- 
og menningarmála ráðuneytið, 
sem mun fara fram á umbætur.

Það er ljóst að það er ekki 
óskastaða fyrir neinn að skera 
niður menntun barnanna okkar. 
Það er hins vegar staðreynd og 
því þurfa foreldrar að standa 
vörð um réttindi barna sinna 
eins og núgildandi menntalög 
gefa þeim svigrúm til.

Ný aðalnámskrá 
grunnskóla

Menntamál

Ketill B. 
Magnússon
formaður Heimilis og 
skóla – landssamtaka 
foreldra

Guðrún Jónsdóttir
verkefnisstjóri 
Heimilis og skóla

Náist ekki viðunandi niðurstaða innan 
sveitarfélagsins er næsta skref að hafa 
samband við mennta- og menningar-

málaráðuneytið, sem mun fara fram á umbætur.

Hópþjálfun Gigtarfélgas Íslands
byrjar 5. september

Skáning hefst mánudaginn 22. ágúst

Sjúkraþjálfarar og hjúkrunarfræðingur sjá 
um þjálfun. Fagfólk með áralanga reynslu.

Þægilegt og rólegt umhverfi

Stott–Pilates: Góð aðferð til að styrkja og auka stöðugleika liða og bæta 
líkamsstöðu. Vinsælir tímar. Byrjenda-og framhaldshópar, einnig einstaklingstímar.

Jóga:  Aðlagað einstaklingum með gigt og þeim sem þurfa að fara varlega í 
þjálfu. Áhersla lögð á öndun og slökun

Alhliða leikfimi:  Tímar sem henta vel fyrir þá sem eru að hefja þjálfun eða 
þurfa góða leiðsögn.  Frábærir tímar fyrir gigtarfólk sem og aðra einstaklinga 
með stoðkerfisverki

Leikfimi fyrir karlmenn:  Hressileg liðkandi og styrkjandi þjálfun.  
Hentar jafnt byrjendum sem lengra komnum
 
Vatnsleikfimi: Góð alhliða þjálfun í vatni. Þyngdarleysi í vatninu gerir það 
að verkum að auðveldara er að gera æfingar þar heldur en á þurru landi. 

Nánari upplýsingar undir hópþjálfun á heimasíðunni www.gigt.is
Upplýsingar og skráning á skrifstofu G.Í.

Ármúla 5, sími 5303600



FRÍTT Í STRÆTÓ 
Á MENNINGARNÓTT

Maður tekur strætó 
laugardaginn 20. ágúst

Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu bjóða

Fleiri strætóferðir og aukin 
þjónusta á Menningarnótt

Allir vagnar sem vanalega aka frá Lækjartorgi
aka frá Ráðhúsinu við Vonarstræti eftir kl. 16.00.
Ekið er frá Hlemmi allan daginn og fram eftir kvöldi. 

Akstur hefst eins og venjulega á laugardögum 
kl. 9:00 og munu allar miðbæjarleiðir aka 
samkvæmt tímatöflu á virkum degi.

Um kvöldið aka vagnarnir áfram á hálftíma 
fresti til u.þ.b. kl. 1 eftir miðnætti.

Lokaðar götur og 
breyttar akstursleiðir
Vegna maraþonhlaups verður Sæbraut lokuð 
milli Lækjargötu og Dalbrautar en auk þess 
verða Geirsgata, Mýrargata, Hverfisgata og 
Lækjargata lokaðar allan daginn. Umferð um 
aðrar götur í og kringum miðbæinn breytist 
einnig vegna viðburða dagsins.

Nánari upplýsingar um breytingar á ferðum vegna Menningarnætur færðu á strætó.is ÍS
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Nú eru framundan miklir 
dagar til handa íslenzkum 

útgefendum og rithöfundum: 
bókakaupstefnan stóra í Frank-
furt am Main. Þar skipar Ísland 
heiðurssess þetta árið. Þann 
heiðurssess eigum við sér í lagi 
að þakka íslenzkum fornbók-
menntum eins og fleira gott fyrr 
og síðar. Þær ásamt helztu skáld-
sögum Halldórs Laxness eru einu 
heimsbókmenntirnar í fyllsta 
skilningi sem við getum státað af 
og því er fagnaðarefni að nú skuli 
koma út nýjar þýðingar þessara 
gersema á þýzku.

Óskandi er að vel hafi til tekizt. 
Í því sambandi get ég ekki stillt 
mig um að rifja upp lítilræði:

Síðla hausts 1952 fór ég náms-
maður til Kölnar við Rín, nýbak-
aður stúdent. Ég sté þar út úr 
næturlest frá Hamborg árla 
morguns. Þegar ég kom út á torg-
ið framan við járnbrautarstöð-
ina varð mér litið í glugga bóka-
búðar stutt frá aðalútgöngunni 
og hvað rek ég augun í annað en 
Íslandsklukkuna! Þýzkri þýð-
ingu sögunnar hafði verið stillt 
upp í sýningarglugga þannig að 
hún var auðsæilega ný af nál-
inni. Ég var einn á ferð, kominn 
til stórborgar sem hafði að mestu 
hrunið til grunna í styrjöldinni 
og þessi sjón, Íslandsklukkan 
á fínum stað í glugganum, ylj-
aði mér samstundis um hjarta-
rætur. Samt sem áður kynnti ég 
mér aldrei þýðinguna, en glöggur 
maður tjáði mér veturinn eftir að 
hún væri víst síður en svo galla-
laus, til dæmis hefði þýðandinn 
ekki skilið orðið Ólafsvíkingar (á 
Snæfellsnesi) og snúið því þannig 
að Ólsararnir urðu að víkingum 
Ólafs helga Noregskonungs. Slíkt 
og þvílíkt hendir á beztu bæjum í 
þýðingabransanum og skyldi eng-
inn gera sig digran. 

Ekki mun skekkjan sú, né ef 
til vill aðrar sem ég kann ekki 
skil á, hafa truflað Nóbels-
höfundinn Hermann Hesse. 
Hann las Íslandsklukkuna í þess-
ari þýðingu og birti lofsamlegan 
dóm um söguna í blaði eða tíma-
riti, man ekki hvort heldur var, 
rakst á grein hans fyrir tilviljun. 
Hesse var lengi einhver virtasti 
umsagnarmaður í bókmennta-
heiminum þýzka.

Nú heyrist í fréttum að þýdd 
hafi verið á þýzku gomma af 
íslenzkum bókmenntum í tilefni 
kaupstefnunnar í Frankfurt. Þar 
má búast við ýmiss konar „Ólafs-
víkingum”, en ekki er til neins að 
gera sér rellu út af því. Þetta fer 
allt saman vel að lokum.

Mig rámar í að Knut Hamsun 
héldi því fram að norrænir höf-
undar mættu einungis þakka það 
þýzka bókamarkaðinum hafi þeir 
náð alþjóðlegri frægð. Sennilega 
er talsvert til í þessu. Þýzki bóka-
markaðurinn, þar sem prentlistin 
hófst, hefur löngum verið öflugur 
og þó aldrei sem nú. Ég las fyrir 
skemmstu í „Frankfurter Allge-
meine Zeitung“ að síðastliðinn 
áratug hefði viðskiptaveltan hjá 
þýzkum útgefendum og bóksölum 
numið 9-10 milljörðum evra ár 
hvert og skarað fram úr veltunni 
á öðrum sviðum menningar og 
mennta, svo sem kvikmynda, tón-
listar og leikjaframleiðslu. Næst-
liðið ár var sérstaklega hagstætt 
bókamarkaðinum í Þýzkalandi, 
þá voru bækur og fagtímarit seld 
þar fyrir samtals 9,7 milljarða 
evra og nýir titlar fleiri en áður, 
urðu 84.351 stóð í blaðinu. 

Inn á þennan risamarkað göng-
um við Íslendingar nú í halarófu, 
tökum ofan lambhúshetturnar 
og segjum „guten Tag“. En ég er 

þess fullviss þrátt fyrir allt og 
allt að Halldór Guðmundsson, rit-
stjóri íslenzkra bókmennta í heild 
að fornu og nýju, muni vel fyrir 
sjá. Og vitaskuld gerir maður sér 
vonir um að skoðun Hamsuns, sú 
sem vísað var til, sanni gildi sitt 
og einhverjir höfundar ríði feit-
um hesti frá kaupstefnunni. 

Það hlýtur að teljast sjálfsagð-
ur hlutur að forseti lýðveldisins, 
Ólafur Ragnar Grímsson, sá 
kunni Evrópusinni og ágæti 
náttúruvísindamaður, einkum á 
sviði jöklafræði, eldfjallafræði 
og loftslagsfræði, mæli nokkur 
orð þarna í Frankfurt, í fæðing-
arborg Goethes og höfuðstöðvum 
evrunnar. Glamuryrði forsetans 
um okkur Íslendinga eru jafnan 

vel þegin bæði hér heima og utan-
lands. Þau laga sig að vísu hverju 
sinni eftir aðstæðum, jafnt fyr-
irhrunsglamrið sem eftirhruns-
glamrið, enda er forseti lýðveld-
isins búinn einum af mörgum 
merkilegum kostum Óðins. Í Yng-
lingasögu segir Snorri um Óðin 
„að hann kunni þær íþróttir, að 
hann skipti litum og líkjum á 
hverja lund, er hann vildi“.

Það ætti einkar vel við að for-
seti lýðveldisins talaði í Frank-
furt um heimsbókmenntirnar. Í 
fyrsta lagi vegna þess að á uml-
iðnum árum hefur hann sérhæft 
sig í að setja alla atburði og öll 
atvik, sama hversu smá þau voru, 
í heimssögulegt ljós; í annan stað 
fyrir þá sök að Goethe, nafn-
kenndasti sonur Frankfurtborg-
ar, bjó til hugtakið heimsbók-
menntir („Weltliteratur”). Ég segi 
fyrir mína parta að ég treysti 
engum manni betur en forseta 
lýðveldisins til að gera sér mat 
úr hugtaki Goethes, okkur öllum 
til frægðar og frama.

Frægð og frami

Í grein hér í blaðinu 3ja ágúst 
síðastliðinn gerði ég tilraun til 

að meta gjaldeyriskostnað tengd-
an útflutningi lambakjöts að 
verðmæti 2,75 milljarða króna á 
árinu 2010. Í samhljóma aðsend-
um greinum í Fréttablaðinu og 
Bændablaðinu gerir for-
stöðumaður félagssviðs 
Bændasamtaka Íslands 
tilraun til að bæta ágisk-
anir mínar í þessum 
efnum.

Forstöðumaður félags-
sviðs Bændasamtaka 
Íslands hefur aðgang að 
betri og fyllri upplýsing-
um um framleiðslukostn-
að lambakjöts en ég hef 
sem aðeins hef prentuð 
gögn frá Bændasamtök-
unum að styðjast við. Það 
ætti því að vera hægur 
vandi að laga og bæta 
grófa útreikninga mína. 
Það gerir forstöðumaður-
inn ekki. Forstöðumaður-
inn gefur sér að kindakjöt 
sé flutt út í grisjupokum í 
heilum skrokkum og kíló-
verð útflutnings þannig sambæri-
legt við kílóverð til bænda. Þetta 
er ekki rétt. Það eru betri bitar 
sem eru fluttir út. Þess vegna er 
kílóverð sem Hagstofan gefur upp 
í útflutningsskýrslum hærra en 
kílóverð þegar bændur selja í heil-
um skrokkum til afurðastöðva.

Tilkostnaður við að fram-
leiða kindakjöt sem gefur af sér 
2,75 milljarða króna í útflutn-
ingstekjur er umtalsverður. Sé 
stuðst við tölur úr búreikningum 
Bændasamtakanna er kostnað-
ur vegna aðfanga (olía, áburður, 

rúlluplast, þjónusta dýralækna 
o.s.frv.) um 2,7 milljarðar króna. 
Reiknuð laun bónda, vaxtagjöld 
og afskriftir tækja og bygginga 
nemur samkvæmt sömu heimild 
um 2,6 milljörðum króna. Bein-
greiðslur eru á bilinu 0,4 til 1,1 
milljarður króna. Þessi útflutn-
ingsstarfsemi er rekin með 1,5 
til 2ja milljarða tapi þrátt fyrir 
stuðning skattgreiðenda. Tapið 
er fjármagnað af afskriftasjóði 
bænda og af fjármálastofnun-
um. Ekki er í þessum útreikn-
ingum tekið tillit til kostnaðar 
vegna grasnytja utan heimalanda. 

Kostnaður vegna upp-
græðslu og landabóta 
á afréttum lendir að 
mestu leyti á skatt-
greiðendum og er 
umtalsverður.

Í grein minni gisk-
aði ég á að ríflega 
40% aðfanga væri 
erlendur að upp-
runa. Sumir kolleg-
ar mínir hafa gagn-
rýnt þá ágiskun og 
telja að um vanmat sé 
að ræða. En 40% af 
2,7 milljörðum er 1,1 
milljarður. Forstöðu-
maður félagssviðs 
BÍ reiknar erlendan 
tilkostnað með hlið-
sjón af söluverðmæti 
afurðanna. Söluverð-
mætið er um helm-

ingur framleiðslukostnaðarins. 
Það ætti að vera vel þekkt á 3ju 
hæðinni á Hótel Sögu. Benda má 
forstöðumanninum á grein eftir 
Jónas Bjarnason hjá Hagþjónustu 
landbúnaðarins frá 2008 sem ber 
heitið: „Stuðningur við sauðfjár-
rækt nam 61% af verðmætasköp-
un í greininni 2006“, sjá http://
www.hag.is/pdf/annad_utgefid/
Studn_vid_saudfjarr2006.pdf. 
Aðferðafræði forstöðumannsins 
felur því í sér um helmings van-
mat á erlendum tilkostnaði við 
framleiðslu útflutts kindakjöts.

Hæpinn gjaldeyris-
ávinningurMenning

Hannes 
Pétursson
rithöfundur

Börn eru blessun heimsins. 
Allt sem lýtur að velferð 

þeirra og lífshamingju hlýtur að 
koma okkur við.“ (Vigdís Finn-
bogadóttir). Börnin okkar eru 
það dýrmætasta sem við eigum 
og við viljum aðeins það besta 
fyrir þau. Leikskólakennarar og 
aðrir starfsmenn innan leikskól-
anna vinna mikið ábyrgðarstarf, 
það vitum við öll sem eigum börn. 
Leikskólar eru ekki geymslu-
kassar fyrir börnin okkar þar 
sem markmiðið er að „geyma“ 
börnin meðan við foreldrar sinn-
um vinnu okkar. Leikskólar eru 
ákveðið samfélag þar sem litl-
ir einstaklingar ráða ríkjum en 
leikskólakennarar hafa ákveðna 
sérþekkingu á því hvernig byggja 
megi upp leikskólasamfélag þar 
sem þarfir barnanna eru hafðar í 
fyrirrúmi. Á leikskólum er unnið 
út frá hugmyndafræðilegum bak-
grunni sem hver leikskóli vinn-
ur út frá en börnin okkar fá að 
þroskast og dafna út frá leiknum.

Störf leikskólakennara eru  
mikilvæg, mjög mikilvæg. Við 
leggjum traust okkar á starfs-
menn leikskólanna, við treystum 
þeim fyrir sólargeislunum í lífi 
okkar. Við vitum að það er unnið 
metnaðarfullt starf á leikskól-
unum en leikskólakennarar hafa 
menntað sig til þess að byggja 

upp kærleiksríkt leikskólasam-
félag þar sem börnin okkar fá að 
þroskast og dafna í. Verðmæt-
in sem leikskólakennarar hafa í 
höndunum eru börnin okkar og 
því er þetta starf afskaplega dýr-
mætt. Verðmiðinn á starfinu er 
því miður ekki í samræmi við þá 
menntun sem starfið krefst og þá 
ábyrgð sem lögð er á  herðar leik-
skólakennara og annarra starfs-
manna innan leikskólanna. Ef 
starf snýst um peninga hækk-
ar verðmiðinn á starfinu en ef 

ég hef barn í höndunum læ kkar 
verðmiðinn. 

Laun leikskólakennara eru til 
skammar, það er alveg ljóst. Þeir 
eiga langt í land með að fá þau 
laun sem samræmast menntun 
þeirra og ábyrgð. Núna eru þeir 
að berjast fyrir litlu skrefi í átt 
að því sem þeir eiga skilið að fá 
fyrir starf sitt. Ég styð leikskóla-
kennara í baráttu sinni og ég 
vona að aðrir foreldrar geri slíkt 
hið sama því við vitum öll hvar 
verðmætin í samfélaginu er að 
finna.

Áfram leikskóla-
kennarar!

Ég segi fyrir mína parta að é treysti eng-
um manni betur en forseta lýðveldisins 
til að gera sér mat úr hugtaki Goethes, 

okkur öllum til frægðar og frama. 

Söluverð-
mætið er um 
helmingur 
framleiðslu-
kostnaðarins. 
Það ætti 
að vera vel 
þekkt á 3ju 
hæðinni á 
Hótel Sögu. 

Landbúnaður

Þórólfur 
Matthíasson
prófessor í hagfræði

Kjaramál

Guðný Hrund 
Rúnarsdóttir
þroskaþjálfanemi

Ég styð leikskóla-
kennara í baráttu 

sinni og ég vona að aðrir 
foreldrar geri slíkt hið 
sama því við vitum öll 
hvar verðmætin í sam-
félaginu er að finna. 

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til 
að lesa. Ný Prentmiðlakönnun Capacent Gallup 
staðfestir að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa 
sér lengri tíma til að lesa Fréttablaðið en 
Morgunblaðið. Við hlökkum til að færa ykkur 
fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa 
sér góðan tíma 
í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.
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Á vef Ríkisskattstjóra má senda 
inn beiðni um endurgreiðslu 

virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar 
vinnu við íbúðar- eða frístunda-
húsnæði. Húseigandi skráir sig inn 
á vefinn með kennitölu sinni og vef-
lykli og fyllir út umsókn um endur-
greiðslu virðisaukaskatts. Kvittanir 
þarf svo að senda í pósti. Á umsókn-
inni er fyllt út hvort um endurbætur 
eða viðhald sé að ræða eða vinnu 
vegna nýbyggingar svo og tegund 
húsnæðisins. Næst eru fylltar inn 
upplýsingar um aðkeypta vinnu, 
tegund hennar og útlagðan kostnað 
með og án VSK. Að því loknu eru 
skráðar upplýsingar um verktaka/
fyrirtæki sem vann vinnuna og upp-
lýsingar um skiptingu kostnaðar.

Frumrit greiddra sölureikninga 
þarf síðan að senda skattinum til 
að umsókn sé afgreidd. Senda má 
frumrit í pósti eða skila til skattsins 
en ekki virðist vera boðið upp á að 

skanna frum-
ritið og senda 
á rafrænu 
formi.

Umsóknar-
ferli þetta 
er til fyrir-
myndar og 
einfaldar 
beiðni hús-
eigandans 
um endur-
greiðslu VSK 
vegna vinnu 
við hús-
næði hans. 
En, má nýta 
þetta ferli 
til að hvetja 
fólk til að 
hafna svartri 
vinnu? 
Ef svo er, 

hvernig má gera það?
Tillaga mín er eftirfarandi: Fast-

eignaeigendur skili inn umsókn um 
endurgreiðslu VSK. RSK afgreiðir 
málið og varðveitir síðan upp-
lýsingarnar um viðhaldsverkið um 
ókomna tíð. Þessar upplýsingar 
geti fasteignaeigandi nálgast æ 
síðan er hann eða seinni eigendur 
fasteignar innar vilja skoða við-
haldssögu hennar. 

Í beiðnina um endurgreiðslu á 
VSK væri hægt að setja inn nokkr-
ar viðbótarupplýsingar sem væru 
gagnlegar fyrir umsækjandann. 
Svo dæmi sé tekið, að hægt væri að 
setja inn mynd af kvittunum bæði 
fyrir efni og vinnu og inn kæmu 
nokkrir textareitir (staðlaðir eða 
opnir) til að skrá frekari upplýs-
ingar um verkið og þann sem vann 
það. Nefna má símanúmer verktak-
ans eða hversu ánægður húseigandi 
var með verkið. 

Kæru fasteignaeigendur, er 
þetta ekki mikilvægt mál fyrir 
okkur? Væri ekki dýrmætt að hafna 
svartri vinnu og geta í staðinn 
gengið að skjalfestum gögnum um 
viðhaldsverk á eign okkar þegar 
okkur hentar?

Viðhaldssaga 
og virðisauki

Að vera leikskólakennari er 
skemmtilegasta starf sem 

ég hef unnið við enda starfaði ég 
sem leikskólaliði í níu ár áður en 
ég hóf nám í Kennaraháskólanum 
árið 2003. Ég hef þar af leiðandi 
mikla reynslu af öllu því metnað-
arfulla starfi sem unnið er í leik-
skólanum. Þetta starf er svo fjöl-

breytt og gefandi að mér finnst 
heiður að hafa fengið að starfa 
með öllu þessu flotta samstarfs-
fólki og nemendum sem hafa 
farið í gegnum leikskólann minn 
í öll þessi ár. 

Hlutverk mitt sem leikskóla-
kennari felst m.a. í þeirri gef-
andi vinnu að taka á móti og 
aðlaga í leikskólann það mikil-
vægasta sem foreldrar eiga, sem 
eru börnin þeirra: Ég er sálu-
hjálpari á erfiðum tímum í lífi 
barnanna, er fyrsta hjálp þegar 
þau skrapa á sér hnén eftir elt-
ingaleik, traustur vinur þegar 
einhvað bjátar á og þeirra helsti 

stuðnings aðili þegar yfirstíga 
þarf hindranir. Í staðinn fæ ég 
faðmlög, ómælda gleði í hjartað 
og fullkomið traust nemenda 

minna. Þetta er einungis brot 
af vinnu leikskólakennara, því 
okkar hlutverk er að standa vörð 
um nám og velferð okkar nem-
enda. 

Með námi á ég við fjölþætta 
aðalnámskrá leikskóla sem við 
vinnum eftir og kemur inn á 
fjölmörg svið s.s. náttúru og 
umhverfismennt, heilbrigði og 
velferð, málrækt, lýðræði og 
svona mætti lengi telja. Þetta 
vinnum við með í gegnum leik 
og starf allt árið um kring, þrátt 
fyrir niðurskurð og góðærið sem 
aldrei kom inn í leikskólann. Í 
góðærinu átti leikskólinn erf-

itt uppdráttar því launin voru 
svo lág að fólk sótti ekki um þau 
störf sem voru laus. Í kreppunni 
er þetta ekkert betra, við vinnum 
undir miklu álagi þar sem flest 
sveitarfélög hafa skorið niður 
afleysingar og velta álaginu 
yfir á starfsfólk og kennara sem 
standa þó alltaf sína plikt sama 
hvað sem á bjátar. Sem 35 ára 
leikskólakennari með deildar-
stjórn ber ég ábyrgð á 23 tveggja 
ára nemendum og fjórum starfs-
mönnum. Fyrir það fæ ég 209.409 
kr. í vasann eftir skatta og launa-
tengd gjöld. Ég hef ekki lengur 
efni á að vinna með gleði í hjarta.

Ég hef ekki efni á því að vinna með gleði í hjarta!
Kjaramál

Helga C. 
Reynisdóttir
leikskólakennari

Fyrir það fæ 
ég 209.409 kr. í 

vasann eftir skatta og 
launatengd gjöld. Ég hef 
ekki lengur efni á að 
vinna með gleði í hjarta.

Viðhald fasteigna

Þóra 
Jónsdóttir
fasteignaeigandi

Væri ekki 
dýrmætt að 
hafna svartri 
vinnu og geta í 
staðinn gengið 
að skjalfestum 
gögnum um 
viðhaldsverk 
á eign okkar 
þegar okkur 
hentar?
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B
ókin er loksins á leið-
inni, útgáfupartíið 
verður 25. ágúst,“ 
segir Tobba Mar-
inós og á þá að sjálf-
sögðu við framhald 

metsölubókarinnar Makalaus, 
sem fengið hefur nafnið Lýtalaus. 
Blaðamanni þykir orðinu loksins 
eiginlega ofaukið, því aðeins er 
rétt rúmt ár síðan Makalaus kom 
út og í millitíðinni gaf Tobba út 
bókina Dömusiði. „Lýtalaus átti 
að koma út síðasta vor en svo datt 
ég í vinnuna við sjónvarpsþættina 
Makalaus þannig að hún frestað-
ist aðeins. Svo er ég auðvitað að 
vinna fulla vinnu,“ segir Tobba og 
viðurkennir að hún sé dugnaðar-
forkur.

„Foreldrar mínir eru ótrúlega 
dugleg bæði, þau hafa alið þenn-
an metnað upp í mér þótt þau séu 
reyndar núna stundum að segja 
mér að slaka á,“ segir Tobba, sem 
er alin upp í Kópavoginum af þeim 
Marinó Björnssyni, sölustjóra hjá 
Heklu, og Guðbjörgu Birkis Jóns-
dóttur sem er heimavinnandi sem 
stendur. 

Mamma er fyrirmyndin
„Mamma er ein helsta fyrir-
mynd mín, hún fer fyrst á fætur 
og síðust að sofa og er alltaf að. 
Ég á þrjú systkini, eldri bróður 
og tvær yngri systur. Sú næst-
yngsta er langveik þannig að það 
er nóg að gera en mamma hefur 
ekkert verið að vorkenna sér. Svo 
segi ég stundum að það sé pabba 
og mömmu að kenna hvað ég er 
klikkuð. Til dæmis læsti mamma 
pabba einu sinni úti þegar hann 
hafði beitt háþrýstidælu á blóm-
in í garðinum, hann átti nefnilega 
að vökva þau. Þá sprautaði hann 
á hana inn um gluggann. Hún var 
ekki ánægð,“ segir Tobba og hlær.

Tobba ætlaði sér að verða fræg 
þegar hún var lítil. „Ég ætlaði að 
verða leikkona en svo snerist mér 
hugur. Í staðinn ákvað ég að fara 
til Bretlands í fjölmiðlafræði. Ég 
lærði í Háskólanum í Derby þar 
sem fjölmiðlafræðin var mjög 
praktísk, mikið af verkefnum 
af ýmsu tagi,“ segir Tobba, sem 
hefur haldið því áfram eftir námið 
að fást við fjölbreytileg verkefni. 
„Núna er ég kynningarstjóri Skjás 
eins, var að ljúka bókinni og er að 
undirbúa sjónvarpsþáttinn sem 
ég og Ellý Ármanns verðum með 
í vetur.“

Óréttmæt gagnrýni
Sjónvarpsþátturinn hefur þegar 
verið gagnrýndur vegna þess 
sem haft var eftir stallsystrunum 
í Fréttatímanum að hann fjallaði 
um allt sem konur hafa hafa áhuga 
á, kynlíf, heilsu og börn. „Já við 
fengum mjög hörð viðbrögð. Sem 
mér finnst svolítið skrítið vegna 
þess að þátturinn er ekki byrjaður 
og við enn að undirbúa hann. Það 
getur vel verið að við fjöllum líka 
um pólitík og ofbeldi. En okkur 
langar líka til þess að fjalla um 
það sem er jákvætt og skemmti-
legt. Það er bara svo vanmetið að 
skemmta sér. Auðvitað þurfum 
við allar að díla við vandamál en 
við verðum að fá tíma til að kúpla 
okkur frá þeim. 

Ég hef verið 
skömm-

uð fyrir 
að segj-
ast vera 

femínisti en ég hef komist langt 
í því sem ég er að gera, búið til 
mína peninga sjálf og staðið mig 
vel, er það ekki bara góð barátta? 
Mér finnst fínt að sumar konur 
vilja bródera og aðrar mótmæla, 
en ég vil bara fá að vera ég sjálf,“ 
segir Tobba. 

Sjóuð í að taka gagnrýni
„Svo vorum við Ellý að auglýsa 
eftir konum til að taka þátt í heilsu-

átaki í þáttunum. Vildum fá konur 
sem eiga við vandamál að stríða og 
strax fyrsta sólarhringinn höfðu 
um 40 konur haft samband. Mér 
finnst frábært ef við getum bæði 
hjálpað þremur konum til að breyta 
lífi sínu til batnaðar og kannski 
hvatt konur sem sitja heima og 
fylgjast með til þess að gera það 
líka. En við erum líka búnar undir 
gagnrýni á þennan dagskrárlið og 
ásakanir um að við séum að ýta 

undir staðalímyndir,“ segir Tobba.
Tekurðu gagnrýnina nærri þér? 

„Ég er nú orðin nokkuð sjóuð. Ég 
held að maðurinn minn [Karl Sig-
urðsson] og mamma mín taki allt 
þetta umtal miklu nær sér en ég 
geri. Mamma getur orðið alveg 
brjáluð, það þarf að taka netið úr 
sambandi hjá henni svo hún fari 
ekki að verja mig úti um allt,“ 
segir Tobba, sem hefur verið 
umtöluð síðan hún hóf bloggskrif 
þar sem meðal annars var fjallað 
á opinskáan hátt um samskipti 
kynjanna.

Vantaði íslenskar stelpubækur
Þau skrif voru aðdragandi að bók-
inni Makalaus en Tobba fór á fund 
Egils Jóhannssonar hjá Forlaginu 
og sýndi honum hvað bloggið var 
mikið lesið. „Ég las mjög mikið af 
svona chick-lit eða stelpubókum 
þegar ég var í náminu í Bretlandi. 

Og mig langaði til þess að færa 
þær yfir til Íslands, að söguhetj-
urnar væru að hittast á Kaffitári 
í staðinn fyrir Starbucks. Setja 
smá íslenska lúðastemningu yfir í 
þessar bækur,“ segir Tobba. Hug-
myndinni var tekið vel á Forlaginu 
og Tobba settist við skriftir. „Það 
var mjög erfitt. Ég er lesblind eins 
og oft hefur komið fram og svo er 
eitt að skrifa smá blogg en annað 
að búa til bók. En ég fékk aðstoð 
hjá vönu fólki á Forlaginu og svo 
þegar ég var komin með samning 
og „deadline“ þá var ekkert annað 
að gera að setjast niður og skrifa.“ 

Vinkonurnar uppspretta sagna
Líf Tobbu og vinkvenna hennar 
er innblástur margra sagna sem 
sagðar eru af söguhetju bókarinn-
ar Makalaus, Lilju Sigurðar dóttur 
og vinkvenna hennar. „Þessar 
sögur eru allar meira og minna 
sannar, enda of fáránlegar stund-
um til þess að hægt væri að finna 
þær upp. Vinkonur mínar eru líka 
farnar að segja við mig stundum, 
ekki setja þetta í bókina, þegar við 
erum að spjalla,“ segir Tobba og 
skellir upp úr. 

Makalaus seldist í fimm þúsund 
eintökum og því óhætt að segja að 
lesendur hafi tekið henni opnum 
örmum. „Ég var dauðstressuð 
þegar hún var væntanleg, pantaði 
mér far til New York og ætlaði að 
láta mig hverfa. Þau hjá Forlag-
inu sannfærðu mig um að ég yrði 
að vera á staðnum. Og bókin gekk 
vel, það kom aldrei neitt voða-
legt diss eins og ég bjóst jafnvel 
við,“ segir Tobba, sem hefur feng-
ið mörg bréf frá aðdáendum sem 
þakka henni fyrir bókina og bíða 
spenntir eftir framhaldinu.

Margir með minnimáttarkennd 
„Bókin hefur líka leitt mig víða, 
ég var til dæmis fengin til að 
koma í tíma í bókmenntafræð-
inni í Háskólanum til að ræða 
um bókina á námskeiði Dagnýjar 
Kristjánsdóttur um ástarsögur. 
Þar fékk ég harða gagnrýni fyrir 
það hversu mikið Lilja hugsar um 
kílóin og makaleitina. En svo stóð 
önnur stelpa í kúrsinum upp og 
spurði þessa gagnrýnu hvort hún 
ætti mann og þegar sú játaði þá 
sagði þessi sem stóð upp að hún 
ætti ekki mann og vildi líka gjarn-
an vera 10 kílóum léttari. Hún 
hugsaði mjög mikið um þessi mál, 
ef ekki öllum stundum og spurði 
hvort hún væri þar með kjánaleg,“ 
segir Tobba og bætir við að enginn 
vilji vera með komplexa en veru-
leikinn sé sá að margir séu haldn-
ir minnimáttarkennd. 

Sjálf er hún nokkuð sátt við sína 
galla. „Ég hef alltaf verið þessi 
þykka týpa en er sátt við það í 
dag hvernig ég lít út. Svo veit ég 
að það eru stundum villur í textan-
um mínum og það veður á mér. Ég 
hef fengið póst þar sem fólk er að 
leiðrétta textann minn og póst þar 
sem kom fram að ég væri óalandi 
og óferjandi en yrði eflaust ágæt 
ef ég tæki smá tilsögn. Ég svaraði 
því nú þannig að gallarnir mínir 
væru það persónulegasta sem ég 
ætti,“ segir Tobba. 

Við víkjum talinu aftur að 
endur komu Lilju Sigurðardóttur 
og nýju bókinni Lýtalaus. Tobba 
viðurkennir að það sé stressandi 
að bíða viðbragða við nýju bókinni 
en hún vonar að aðdáendur verði 
ekki fyrir vonbrigðum. „Það eru 
meiri væntingar núna og margir 
sem þekkja söguhetjuna og vini 
hennar. Ég var ekki einu sinni 
viss um að ég gæti skrifað fram-
hald af Makalaus, en svo þegar 
ég var búin með Lýtalaus var ég 
strax komin með titil og hugmynd 
fyrir næstu bók. 

Svo vonast ég til þess að fleiri 
stelpur fari að skrifa stelpu-
bækur, ég hef engan áhuga á að 
eiga markaðinn ein,“ segir Tobba 
að lokum.

Mér finnst fínt að sumar konur vilja bródera og aðrar 
mótmæla, en ég vil bara fá að vera ég sjálf.

Langaði mest til að flýja land
Tobba Marinós ætlaði varla að þora að vera viðstödd þegar fyrsta bók hennar, Makalaus, kom út. Hún sló í gegn og dyggir aðdá-
endur hafa innt Tobbu reglulega eftir framhaldinu. Hún bíður nú spennt eftir því að Lýtalaus komi úr prentun og vonar að lesend-
ur taki bókinni vel, sagði hún Sigríði Björgu Tómasdóttur í spjalli þar sem frægðina, femínisma og fordóma bar einnig á góma.

METSÖLUHÖFUNDUR  Þriðja bókin hennar á rúmu ári er væntanleg í lok mánaðarins, þær fyrri seldust samanlagt í 10.000 
eintökum og vonast Tobba Marinós til að lesendur taki þeirri nýju jafn vel. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Oprah ótrúlega flott
„Ég hef alltaf haldið mikið upp á Opruh Winfrey,“ segir Tobba þegar hún er spurð um 
fyrirmyndir utan fjölskyldunnar. „Hún er ein af valdamestu konum í heimi, getur talað 
um allt og tekur sjálfa sig ekki allt of hátíðlega. Ég man alltaf eftir þætti þar sem hún 
birtist ómáluð til að sýna áhorfendum hvernig hún liti út fyrir og eftir förðun. Svo er 
hún ekki með staðlað útlit og er bara mjög flottur persónuleiki. Þar fyrir utan hefur hún 
starfað mikið í góðgerðarmálum, sem ég dáist að.“ 
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Á
standið var svo 
skelfilegt að maður 
getur varla áttað 
sig á því,“ segir 
Egill Þórðarson, 
sem kom til bæj-

anna Miyako og Kesennuma 
ásamt eiginkonu sinni Yoko. 

„Við gengum lengi um heilu 
hverfin og sáum hvergi neitt fólk. 
Það var allt farið, enda enga þjón-
ustu að fá lengur. Hver einasta 
búð farin, skólar og stofnanir og 
allt. Svo er rafmagnskerfið ónýtt, 
símakerfið ónýtt, vatnslagna-
kerfið að miklu leyti ónýtt, hol-
ræsakerfið líka, það virkar ekkert. 
Sums staðar eru bæjarskrifstofur 
farnar með öllum skjölum, bankar 
farnir með öllum reikningum.Fólk 
getur ekkert verið þarna.“

Einsdæmi í Japan
Jarðskjálftinn mikli 11. mars, 
sem átti upptök sín skammt úti 
af norðausturströnd Japans, hratt 
af stað flóðbylgju sem var stærri 
en Japanar hafa áður kynnst, og 
eru þeir þó ýmsu vanir úr þeirri 
átt. Víða varð flóðið um tíu metra 
hátt en dæmi eru þess að vatns-
hæðin hafi ná 38 metrum, sem er 
álíka hátt yfir sjó og flugturninn 
á Reykjavíkurflugvelli.

Á örskammri stund var nánast 
öll byggð á 600 kílómetra langri 
strandlengju lögð í rúst. Þarna 
voru tugir blómlegra útgerðar-
bæja. Sjómenn sigldu drekkhlöðn-
um skipum að landi á hverjum 
degi og fiskmarkaðir iðuðu af lífi. 

„Þetta svæði í Japan minnir 
mjög á Ísland,“ segir Egill. „Við 
hittum þarna nokkra karla á 
bryggjunni og það var mjög þægi-
legt að spjalla við þá. Ofar í land-
inu eru líka hólar og hæðir sem 
svipar mjög til landslagsins hér 
á Íslandi. Það er engin stórborg-
armenning þarna eins og sunnar 
í Japan þar sem malbikið þekur 
allt. Að koma þangað norður frá 
Tókíó var svolítið eins og að koma 
í annan heim.“

Mikið verk fram undan
Þau Egill og Yoko voru í Japan í 
júní, komu til Miyako 15. júní þar 
sem þau fengu hvergi gistingu og 
létu sér nægja að skoða sig um, 
héldu síðan til Kesennuma 27. 
júní, dvöldu þar í þrjá daga og 
tóku þátt í sjálfboðaliðastörfum 
við hreinsun bæjarins. 

Þau fengu það verkefni að 
hreinsa ljósmyndir. Heill salur í 
stóru íþróttahúsi hafði verið tek-
inn undir þetta afmarkaða verk-
efni, sem var að flokka, skrá og 
hreinsa eftir bestu getu þær ljós-
myndir sem fundist höfðu í braki 
húsanna í Kesennuma, bæjar-
félags þar sem 70 þúsund manns 
bjuggu fyrir aðeins hálfu ári.

„Af þessu er kannski hægt að 
gera sér örlitla mynd af umfangi 
þessa gríðarmikla verkefnis. 
Við vorum bara í því að hreinsa 
ljósmyndirnar. Svo voru alls 
konar skjöl annars staðar sem 
líka þurfti að hreinsa og flokka. 
Svona fara þeir í gegnum allt 
brakið skref fyrir skref. Allt sem 
þeir sjá að er persónulegt eða geti 
skipt máli, því halda þeir til haga. 
Það er einhver sem á þetta allt og 
þá er ekki hægt að sópa þessu 

bara upp og henda því. Fólk á 
sinn rétt.“

Uppbygging varla hafin
Þau segja umfangið vera miklu 
meira en þau hefðu nokkurn tím-
ann getað gert sér í hugarlund.

„Til dæmis eru ónýtir bílar út 
um allt. Þeir þurfa að finna út 
hverjir eiga bílana og vita hvað 

eigendurnir vilja gera við þá. Og 
lóðirnar, það tekur engin íbúðar-
lóð og lætur bara einhvern fá 
hana þó að húsið sé farið. Það er 
einhver sem á lóðina. Þetta er 
réttarríki og yfirvöld koma ekki 
bara með jarðýtur og moka öllu 
burt.“

Japanar hafa ætlað sér þrjú ár 
í þetta hreinsunarstarf en þá er 

öll uppbyggingin eftir og hún er 
varla farin af stað, enda taka Jap-
anar sér góðan tíma til að skoða 
hvort óhætt sé að byggja á ný á 
þessum stöðum.

„Fyrst þarf að gera áhættumat 
og ákveða á hvaða forsendum þeir 
byggja aftur. Svo þarf að endur-
skipuleggja bæina. Það tekur allt 
rosalegan tíma,“ segir Helgi.

Kýs frekar neyðarskýlin
Á meðan fást ekki byggingarleyfi 
til að byggja nokkurn skapaðan 
hlut, hvorki verslanir né skóla, 
jafnvel þótt fólk myndi vilja flytja 
aftur. Þangað til eru byggðirn-
ar við strandlengjuna sannkölluð 
draugabyggð. Fólkið er flutt til 
ættingja eða kunningja eða farið 
að leita sér að vinnu annars staðar. 
Enn eru nærri 90 þúsund manns 
í neyðarskýlum, en það er helst 
eldra fólk sem hefur í engin önnur 
hús að venda.

„Til bráðabirgða átti að reisa 60 
til 70 þúsund neyðaríbúðir fyrir 
utan sjálf hamfarasvæðin, en 
það eru hálfgerð gámahús og fólk 
hefur verið tregt til að flytja inn í 
þetta. Þetta er eignalaust fólk með 
litlar tekjur og á ekki bíla þannig 
að það myndi bara sitja í húsun-
um einangrað og atvinnulaust og 
allslaust. Margir vilja þá heldur 
þrauka í neyðarskýlunum þó erfitt 
sé því þar fær fólk þó að minnsta 
kosti að borða.”

Þakklæti
Þau Yoko og Egill segja íbúana 
á hamfaraslóðunum afar þakk-
láta fyrir þann áhuga sem þeim 
er sýndur. „Fólk er ennþá í áfalli. 
Það fer ekki á milli mála,“ segir 
Egill.

„Mikilvægast er samt að fá að 
tala,“ segir Yoko. Þau hittu ein-
staklinga sem höfðu lent í ótrú-
legum hremmingum og tóku því 
fegins hendi að fá að segja frá 
raunum sínum. Eina konu hittu 
þau í verslun skammt frá húsi sem 
þau gistu í, ræddu góða stund við 
hana og gáfu henni tátiljur sem 
móðir Egils hafði prjónað. „Hún 
ætlaði aldrei að hætta að hneigja 
sig,“ segir Yoko. „Hún var svo 
þakklát fyrir að fá að tala og 
heyra að fólki er ekki sama.“

Orkuskortur
Annars staðar í Japan, þar sem 
þau Egill og Yoko komu, virðist 
hins vegar sem fólk forðist að 
ræða eyðilegginguna og tjónið á 
flóðasvæðunum.

„Stóra hitamálið er kjarnorkan 
og orkuskorturinn,“ segir Egill. 
„Um það eru allir að þrasa og 
þrasa, bæði í stjórnmálum og ann-
ars staðar. Annað kemst ekki að. 
Þá hverfur harmleikurinn fyrir 
norðan svolítið í skuggann.“

Eitt kjarnorkuver eyðilagðist í 
hamförunum og annað var tekið 
úr notkun. Um það munar í landi 
þar sem kjarnorka er meginorku-
gjafinn. Alls staðar í Japan finn-
ur fólk fyrir því að rafmagnið er 
naumt skammtað og sífellt verið 
að hvetja fólk til að draga úr orku-
notkun.

Á sjö systkini í Kyoto
Þau Egill og Yoko stöldruðu lengst 
við í Kyoto, þar sem Yoko er fædd 
og þar á hún sjö systkini. „Ég þarf 
alltaf að heimsækja þau öll þegar 
ég kem,“ segir hún.

Hún kynntist Agli í Lond-
on árið 1971 þar sem þau voru 
bæði í enskunámi. Árin 1977 til 
1979 bjuggu þau í Kyoto en hafa 
síðan búið hér á landi. Þau halda 
góðum tengslum við Japan og 
reyna að fara þangað eins oft og 
þau geta.

■ ULLARVÖRUR OG NÝ SÖFNUN

Miyako

Kesennuma

Tokyo

Kyoto

■ HAMFARASVÆÐIN Í JAPAN

Jarðskjálfti sem mældist 9 stig varð tæplega 
130 kílómetra út af norðausturströnd 
Honshu-eyjar, sem er stærsta eyja Japans. 
Skjálftinn hratt af stað flóðbylgju sem var 
nærri 10 metra há þar sem hæst var og 
komst upp í nærri 38 metra hæð yfir sjávar-
máli þar sem hún fór hæst í borginni Miyaki. 

Látnir og slasaðir
Staðfest dauðsföll:15.709
Enn saknað: 4.926
Slasaðir: 5.717

Skemmdir á húsum
Alhrunin: 113.812
Hálfhrunin: 150.229
Brunnin: 284
Vatnsskemmdir: 24.949
Aðrar skemmdir: 533.446

o

Jarðskjálfti 11. mars 

Flóðbylgjan
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Ullarvörurnar sem söfnuðust á Íslandi, alls 260 kassar 
af sokkum, vettlingum, treflum, húfum og peysum sem 
munu koma sér vel í kuldanum næsta vetur, voru sendar 
til tveggja bæja á hamfarasvæðunum í Japan, Miyako í 
Iwate-héraði í og Kesennuma í Miyagi-héraði. 

Það var til þessara tveggja staða sem Egill og Yoko 
ferðuðust í sumar til að kynnast ástandinu af eigin raun.

Í Miyako bjuggu tæplega 60 þúsund manns fyrir rúmu 
hálfu ári og rúmlega 70 þúsund í Kesennuma. Þeir sem 
ekki létu lífið eru flestir farnir á brott, þótt væntanlega 
snúi margir aftur þegar byggðin hefur verið endurreist.

Í Miyako reis flóðið einna hæst og fór upp í nærri 38 
metra hæð yfir sjávarmáli en í Kesennuma varð tjónið 
meira og víðtækara en víðast hvar annars staðar. 

Konurnar sem efndu til söfnunarinnar hér á landi, með 
Yoko Þórðarson og séra Miyako Þórðarson í fararbroddi, 
eru afar þakklátar þeim fjölda Íslendinga sem prjónuðu 
og gáfu ullarvörur til að senda út.

3. september næstkomandi verður aftur efnt til 
söfnunar, að þessu sinni meðal fyrirtækja og er ætlunin 
að nota afraksturinn í þágu barna á hamfarasvæðunum, 
sem enn eiga erfitt með að takast á við álagið. 

Japanar á Íslandi og ýmis samtök ætla þennan dag 
að efna til japanskrar íþrótta- og menningarhátíðar í 

Háskóla Reykjavíkur við Nauthólsvík, bæði til að vekja 
athygli á söfnuninni og til að sýna Íslendingum þakklæti 
fyrir samhug og stuðning vegna hamfaranna.

EGILL Í HÓPI SJÁLFBOÐALIÐA Í borginni Kesennuma tóku 
þau Yoko og Egill þátt í sjálfboðastarfi við hreinsun ljós-
mynda.  MYND/EGILL OG YOKO ÞÓRÐARSON

Fólk er enn í áfalli
Eyðileggingin á hamfarasvæðunum í Japan er gríðarleg, eins og hjónin 
Yoko og Egill Þórðarson kynntust af eigin raun þegar þau voru þar á ferð 
nýverið. Guðsteinn Bjarnason ræddi við þau.
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YOKO ÞÓRÐARSON OG EGILL ÞÓRÐARSON 
Þau kynntust í London árið 1971, búa í 

Hafnarfirði en hafa jafnan haldið góðum 
tengslum við Japan.



www.ossur.com

Starfsfólk Össurar mun einnig leggja sitt af mörkum og hlaupa 
samanlagt um 1200 km til styrktar Íþróttasambandi fatlaðra.
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Þ
að var of einfalt 
að velja bara hefð-
bundnar landslags-
myndir og of mikil 
klisja,“ segir banda-
ríski ljósmyndafræð-

ingurinn Celina Lunsford, sem er 
myndritstjóri bókarinnar Ný nátt-
úra – myndir frá Íslandi. Bókin er 
gefin út í tengslum við sýningu á 
verkum íslenskra samtímaljós-
myndara og samtímalistamanna 
sem nota ljósmyndir í verkum 
sínum í Frankfurter Kunstverein 
í Frankfurt am Main í Þýskalandi. 
„Við sýnum einungis myndir sam-

tímaljósmyndara þar en í bókinni 
er fjöldi eldri mynda sem sýna 
hvernig íslenskt 
landslag hefur verið 
myndað frá því að 
ljósmyndun hófst 
á Íslandi fyrir 140 
árum. Í henni kemur 
glöggt fram hvernig 
borgarlandslag er 
orðið mikilvægur 
hluti af íslenskum 
landslagsmyndum.“

Celina kom til Íslands og 
valdi myndirnar í bókina úr fjölda 
mynda íslenskra ljósmyndara. 

Tveimur myndum er teflt saman 
á hverri opnu, hvorri eftir sinn 

ljósmyndarann og hvorri frá 
sínu tímabilinu, rétt 
eins og dæmin hér 
að ofan sýna. „Mig 
langaði ekki til þess 
að búa til enn eina 
bókina sem væri of 
hefðbundin, ég vildi 
búa til bók sem endur-
speglaði Ísland eins 
og ég upplifði það; 
Forvitnilegt land þar 

sem býr áhugavert fólk með kald-
hæðinn húmor, þar sem melankólía 

helst í hendur við sköpunargleði og 
hvatvísi.“

Í bókinni eru yfir 140 myndir 
eftir 50 íslenska ljósmyndara. For-
lagið Crymogea gefur bókina út en 
ensk/þýska útgáfan er í samstarfi 
við Kehrer Verlag. 

Í dag gefst tækifæri til að skoða 
hluta myndanna sem komið hefur 
verið fyrir í miðbænum í tengslum 
við Menningarnótt. Upplýsing-
ar um sýninguna er að finna á 
vef Crymogeu www.crymogea.is. 
Bókin er til sýnis í bókaverslunum 
Eymundsson en kemur í sölu eftir 
helgi. 

Hundrað andlit íslenskrar náttúru
1. Spessi, 1999. Úr myndaröðinni Bensín. 2. Magnús Ólafsson, 1930. Bifreiðastöðin og bensínsalan Bifröst við Hverfisgötu í Reykjavík. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 3. Anna Schiöth, 1878-1885. Við Pollinn á Akureyri. 
4. Ólöf Nordal, 2005. Íslenskt dýrasafn – Hrafn. Diasec prentun. 5. Einar Falur Ingólfsson, 2009. Kirkjufell í Grundarfirði (27.06.2009). 6. Guðmundur Ingólfsson, 1983. Myndir eru birtar með leyfi Crymogeu.Ljósmyndarar
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Íslenskum náttúruljós-
myndum úr 140 ára sögu 
ljósmyndunar á Íslandi er 
safnað saman í væntan-
legri bók sem ber heitið 
Ný náttúra – myndir 
frá Íslandi. Celina Luns-
ford sagði Sigríði Björgu 
Tómas dóttur frá því 
hvernig bókin varð til.



Pottaplöntu-

útsala 

25-50%
afsláttur

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

POTTAPLÖNTU-
ÚTSALAN

laugardag og sunnudag

Krýsi og liljur

UPPSKERUHÁTÍÐ 

Í SKÚTUVOGI UM HELGINA 

Glænýjar ísl. kartöflur  249kr/kg 

     (helgartilboð aðeins þessa helgi)   

Tómatar, gúrkur, rófur, sveppir, blómkál, 

jarðarber, kínakál, spergilkál, hnúðkál, 

hvítkál og broddur 0,5L – beint frá býli

ÁSTARELDUR
 999kr

NÝTT ÍSLENSKT 

GRÆNMETI

1.190kr
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Samskiptaöpp

Facebook    
Facebook í símann er mikilvægur 
þáttur þegar kemur að því að fullnýta 
kosti snjallsímans. Hér getur þú gert 
allt sem þú getur gert í tölvunni þinni 
í fullkomnu appi frá Facebook.

Twitter     
Tvítaðu á ferðinni. Manni dettur margt 
merkilegt í hug þegar maður er ekki 
fyrir framan tölvuna. Deildu staðsetn-
ingu þinni, myndum og hugsunum 
með vinum þínum úti um allt!

Google+   
Um leið og Google+ opnaði fyrr á 
árinu voru komin forrit fyrir snjall-
síma. Þetta er ómissandi app fyrir 
þá sem vilja vera með puttann á 
púlsinum alltaf, alls staðar.

Foursquare   
Deildu staðsetningu þinni með vinum 
þínum og segðu frá á Facebook og 
Twitter! Vinsælt app fyrir þá sem vilja 
láta vita af sér. Gott fyrir börn sem 
eiga foreldra sem alltaf vilja vita hvar 
maður er.

Skype   
Skype í símanum gerir allt sem Skype 
í tölvunni gerir og meira til. Með for-
ritinu getur þú hringt venjuleg símtöl í 
venjuleg símanúmer. Svo er alltaf gott 
að geta tekið eitt gott myndsímtal.

Vinnu- og hugmyndaöpp

Evernote     
Bráðsnjallt app sem hjálpar þér að 
koma hugmyndum þínum á blað. 
Taktu mynd af einhverju sniðugu, 
bókmerktu vefsíður eða skrifaðu 
glósur. Deildu svo með félögum 
innan forritsins og fáðu þeirra álit.

Dropbox   
Dropbox er frábært app sem býður 
upp á gagnahýsingu yfir internetið. 
Í Dropbox getur þú hlaðið niður 
hverskonar skjöl í símanum þínum og 
vistað þau yfir vefinn.

Remember the milk   
Mundu eftir öllu! Þetta forrit hjálpar 
þér, eða þeim sem þú deilir færslunni 
með, að muna að kaupa mjólk eða 
sækja börnin úr pössun. Hægt er að 
nálgast færslurnar í forritinu á vefnum 
eða í póstforritinu á tölvunni.

Myndaforrit

Instagram/Lightbox Photos   
Instagram og Lightbox Photos eru 
myndavélar sem hlaða myndunum 
þínum á vefinn um leið og þú tekur 
þær. Þú getur sett alls konar filmur 
yfir myndina og deilt á Facebook og 
Twitter.

Hipstamatic/FxCamera  
Hipstamatic og FxCamera eru svip-
aðar og Instagram nema hér þarftu 
að velja flass, filmur og annað áður 
en þú tekur myndina. Hægt er að ná 
mjög flottum myndum úr þessari vél 
og senda beint á vefinn.

Flickr   
Flickr er frábært fyrir ljósmyndara sem 
þurfa að fá innblástur fyrir myndirnar 
sínar og vilja skoða hvað aðrir eru 
að gera. Hægt er að hlaða myndum 
beint af símanum inn á Flickr-síðuna 
þína.

Photoshop   
Þarftu að vinna myndirnar þínar 
á ferðinni eða finnst þér bara 
gaman að leika þér í Photoshop? 
Þetta er snilld fyrir ljósmyndara, 
áhugamenn eða byrjendur.

Fréttaöpp

PressReader   
Fyrir fréttasjúka sem vilja skoða 
nýjustu erlendu og innlendu 
dagblöðin. Hér getur þú fengið 
nánast öll dagblöð í heimi frítt 
eða á kostnaðarverði. Hægt er að 
fá dagblöð sjálfvirkt í símann um 
leið og þau eru gefin út.

Pulse  
Forrit sem safnar saman frétta-
þráðum um allt alnetið. Þú velur 
svo hvaða þræði þú vilt helst skoða. 
Frábært fyrir þá sem vilja fá fjöl-
breyttar fréttir í einu forriti.

Reeder  
Í þessu forriti getur þú safnað saman 
RSS þráðum sem þú vilt fylgjast 
með. Forritið lítur fáránlega vel út 
og uppfærir sig sjálfkrafa svo þú ert 
alltaf með ferskar fréttir í lófanum.

BBC News   
Breska ríkisútvarpið er ein virtasta 
fréttastöð í heiminum og í forritinu 
má finna helstu fréttir hvaðan að úr 
heiminum. Í forritinu er svo hægt að 
hlusta á BBC World News útvarps-
stöðina yfir netið.

New York Times   
Lestu The New York Times í símanum 
þínum. Ítarlegar fréttir og greinar 
úr öllum heimshornum. Ef þú vilt 
ekki fréttir þá er hægt er að velja sér 
lesefni um allt mögulegt með einu 
poti á skjáinn.

Áhugamála- og íþróttaöpp

LiveScore   
Fáðu stöðuna í fótboltaleiknum 
uppfærða beint í símann þinn. For-
ritið sýnir stöðuna, markaskorara 
og annað markvert úr öllum helstu 
leikjum í heimi. Íslenska deildin fær 
meira að segja að vera með. 

IMDB   
Mikilvægasta forritið í sófanum 
þegar þú veist ekki hvaða leikari er á 
skjánum eða þegar þú ert að reyna 
að velja þér bíómynd úti á leigu. 
IMDB í allri sinni dýrð í lófanum 
þínum.

Golfshot   
Mikilvægt á golfvellinum þegar þú 
þarf að átta þig á hvernig flötin liggur. 
Forritið býður upp á íslenska velli 
ásamt 35.000 öðrum völlum um 
heim allan. 

NBA Game Time   
Mikilvægt fyrir þá sem fylgjast með 
NBA. Hér getur þú séð stöðuna í 
leiknum, hvernig aðrir leikir fóru og 
hvaða leikir eru á dagskrá. Þetta er 
opinbert forrit frá NBA og kemur nýtt 
út fyrir næsta tímabil.

RunKeeper   
Þetta forrit eltir þig með GPS-hnitum 
þegar þú hleypur, skráir hlaupalengd-
ina og hversu lengi þú hljópst. Þú 
getur síðan skoðað ítarlegar upp-
lýsingar um hlaupið á leiðarenda og 
deilt á vefnum.

Google-öpp

GoogleMaps   
Aðstæðurnar þar sem landakorts er 
þörf eru of margar til að telja upp hér. 
Þetta er algerlega ómissandi forrit í 
hvaða síma og spjaldtölvu sem er. 
Spurðu vegar, finndu staðsetningu 
eða, ef einhver vafi er á, athugaðu 
hvar þú ert staddur.

Translate   
Þýddu allt mögulegt á öll helstu 
tungumál í heiminum. Frábært app 
ef þú þarft að gera þig skiljanlegan 
í útlöndum en kannt ekki tungu-
málið. Appið talar meira að segja flest 
tungumálin!

Docs   
Alger snilld fyrir þá sem þurfa að 
vinna á ferðinni. Google Docs gerir 
þér kleift að vista Word-, Excel- eða 
Powerpoint-skjöl á Google-aðgang-
inum og breyta og bæta á netinu. 
App sem allir verða að prófa.

Youtube   
Það er ótrúlega margt skrítið og 
skemmtilegt á Youtube. Einhver 
mundi segja að Youtube-appið væri 
nauðsynlegt fyrir alla. Það getur 
allavega verið hentugt þegar maður 
þarf að drepa tímann …

Hagnýtar upplýsingar og 
ferðalög

AccuWeather   
Allir Íslendingar þekkja mikilvægi þess 
að vita hvernig veðurhorfurnar eru. 

Það er erfitt að fara á vedur.is í sím-
anum og of langt að bíða eftir veður-
fregnum í útvarpi en mikið betra að 
taka skeytin í fullkomnu veðurappi.

Wikipedia   
Hafsjór fróðleiks í lófanum þínum. 

Það er hægt að villast langar leiðir 
inn í óendanlega vitneskju 

alnetsins um allt mögulegt. 
Lærðu meira á ferðinni 
með þessu nauðsynlega 

forriti.

World Factbook   
Bandaríska leyniþjónustan er með 
upplýsingar um allt. Hún vill samt 
ekki deila öllu en deilir þó upp-
lýsingum sínum um þjóðir heims. 
Allt frá flatarmáli landa til helstu 
atvinnugreina má finna hér.

TripAdvisor   
Skipuleggðu ferðalagið þitt frá grunni 
með þessu appi. Pantaðu flugfar 
og hótel, leigðu bíl og finndu þér 
eitthvað að gera áður en þú finnur 
þér veitingastað í fjarlægum heims-
hornum.

Expedia   
Bókaðu hótelgistinguna á ferðinni með 
Expedia-forritinu. Ótrúlega flott app 
sem leiðir þig alveg inn í anddyri með 
innbyggðu korti og leitarvél svo þú 
finnir herbergið sem hentar þér best.

Afþreyingaröpp

Kindle  
Kindle-appið fyrir Android-síma er 
gott fyrir þá sem vilja taka framtíðinni 
opnum örmum og lesa af snjall-
símanum. Með forritinu fylgir aðgangur 
að risastóru Amazon-bókabúðinni.

iBooks  
Í öllum spjaldtölvum og snjallsímum 
frá Apple er þetta app innbyggt og 
býður upp á aðgang að risastórri 
bókabúð á iTunes. Íslenskur aðgangur 
dugar þó ekki til að versla í bókabúð 
Apple.

TuneIn Radio   
Gott netútvarp sem býður upp á 
yfir 50.000 útvarpsstöðvar. Meðal 
mögulegra stöðva eru allar þær 
íslensku. Þægilegt flokkunarkerfi gerir 
leit að áhugaverðu efni mjög einfalda.

Slacker Radio   
Í þessu appi kaupir þú þér aðgang að 
ótrúlegu magni af tónlist. Þú getur 
valið þér stöðvar til að hlusta á eða 

búið þér til lagalista sjálfur. Rús-
ínan í pylsuendanum er að 

þetta app býður þér upp á 
að hlusta þótt þú sért ekki 
í netsambandi!

Íslensk öpp

KR Reykjavík  
KR er eina knattspyrnuliðið 
á Íslandi sem er með app 
í iPhone. Hér er hægt að 
skoða stöðuna í KR-leiknum 
og deildinni. Svo ekki sé 
minnst á að hlusta á KR-
útvarpið.

Tónlist.is   
Fullnýttu aðgang þinn að Tón-
list.is með þessu appi. Skráðu 
þig bara inn og hlustaðu á 
íslensku lagalistana þína í sím-
anum. Styrkjum íslenska tónlist! 
Íslenskt, já takk!

Leikir

Angry Birds   
Einn vinsælasti leikur fyrir 
snjallsíma í heimi enda ótrúlega 
ávanabindandi. Skjóttu fuglum 
úr teygjubyssu til að drepa grænu 
svínin sem stálu eggjunum frá þér! 
Í þessum leik má týna sér hvar og 
hvenær sem er. 

The Heist  
Þrautir og heilabrot fyrir alla 
aldurshópa. Markmiðið er að opna 
harðlæsta stálhurð með gáfum og 
útsjónarsemi. Fjórar gerðir þrauta og 
endalaust af borðum.

Doodle Jump   
Gamaldags en virkar. Þú þarft að 
hoppa á milli palla eins hátt og þú 
kemst og passa að detta ekki niður. 
Endalaust skemmtilegur og ávana-
bindandi leikur!

Flight Control   
Stjórnaðu flugumferðinni á flug-
vellinum. Það er endalaust umferð 
um flugvöllinn hjá þér og þú þarft 
að stýra öllum flugvélunum á rétta 
flugbraut án þess að þær klessi 
hver á aðra. Þetta er erfiðara en það 
hljómar.

Fruit Ninja   
Verkefnið í þessum leik er að skera 
eins mikið af ávöxtum í einni sveiflu 
og hægt er. Hver ávöxtur gefur þér 
stig. Mjög skemmtilegur og spenn-
andi leikur fyrir alla.

ÖPPÖPP

HVAÐ ER APP?

Forritin sem við hlöðum í símana 
okkar eru „öpp“. Í þessari upp-
talningu er aðallega talað um öpp 
frá þriðja aðila, það eru forrit sem 
ekki eru innbyggð í símana eða 
stýrikerfið. 

Til eru mörg fyrirtæki sem 
framleiða öpp, selja eða gefa á 
app-mörkuðum á netinu. Í fríum 
öppum þarf þó yfirleitt að borga 
fyrir notkun af, kaupa áskrift 
að þjónustu eða sætta sig við 
blikandi auglýsingaborða.

Öppin eru þó flest á frekar góðu 
verði og eru ekki dýr nema stór 
og flókin séu. Photoshop er t.d. 
dýrasta appið á listanum hér.

Fyrir þá sem hafa góða hug-
mynd og aðstöðu til að búa 
til gott app þá eru að verða til 
ótrúleg sölutækifæri.

■ HEIMSKULEG FORRIT
Drunk Dialer  
Þetta er app sem passar að þú 
hringir ekki í fyrrverandi þegar þú 
er að skemmta þér. Tölurnar hoppa 
á skjánum og sértu ekki edrú getur 
verið erfitt að láta hlutina ganga 
upp. Alveg pirrandi!

iFart   
Sértu í vafa þá er þetta app með 
fullt af prumphljóðum. Gæti verið 
skemmtilegt í kennslustund í 
skólanum en færir þér á endanum 
öruggan miða inn á teppið hjá 
skólastjóranum.

Ultimate SoundBox   
Forrit með fullt af mjög ólíkum en 
tilgangslausum hljóðum. Ekkert 
merkilegra en það.

Fake-an-Excuse   
Ef þú hittir einhvern sem þú nennir 
ekki að tala við rífur þú upp símann. 
Hér getur þú spilað alls konar hljóð 
sem gætu skotið stoðum undir 
annars valta afsökun.

Hold the Button   
Tilgangslausasta og örugglega 
leiðinlegasta appið á markaðnum. 
Það gengur út á að halda rauðum 
takka inni eins lengi og þú nennir. 
Ekkert meira merkilegt en það.

Talking Tom Cat   
Kötturinn Tommi er alveg pirrandi 
því hann hermir eftir þér með 
grínrödd. Þú getur samt kýlt hann 
í magann! Hver vill samt kýla sæta 
kisu ef maður getur bara strokið 
henni og heyrt hana mala?

 fyrir öll 
tækifæri

SKÝRINGAR Á TÁKNUM

 Við mælum sérstaklega 
með þessu 

  App fyrir Android-síma
 App fyrir iPhone-síma

Það sem greinir snjallsíma frá öðrum símum er að í 
þá er hægt að hlaða öppum. Í kringum þessar furðu-
legu vörur hafa skapast risastórir markaðir sem velta 
ótrúlegum upphæðum á ári. Birgir Þór Harðarson tók 
saman nytsamlegustu öppin.
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M
ér líður afskap-
lega vel hér á 
Íslandi. Ég hef 
ferðast töluvert 
um Skandin-
avíu en aldrei 

komið hingað fyrr og vissi í raun 
ekki við hverju ég ætti að búast. 
Landið er fallegt og ég hef lært 
smá íslensku, núna kann ég að 
segja „jæja“ og „förum að veiða“. 
Svo skilst mér að hér sæki fleiri 
leikhús en í Ástralíu miðað við 
höfðatölu, sem er hið besta mál,“ 
segir ástralska leikskáldið og 
látbragðsleiksþjálfarinn Glynn 
Nicholas, sem var staddur hér á 
landi í vikunni í tengslum við upp-
setningu verksins Alvöru menn, 
sem verður frumsýnt í Austurbæ 
hinn 16. september næstkomandi.

Dvöl Nicholas á Íslandi byrjaði 
þó ekki vel. Þegar hópurinn sem 
stendur að leikritinu brá sér í sjó-
ferð til að æfa atriði sem gerist 
um borð í báti vildi ekki betur til 
en svo að báturinn varð vélarvana 
og rak að klettunum á vesturodda 
Viðeyjar. Allt fór þó vel að lokum 
og leikskáldið metur hrakningana 
sem gott innlegg í reynslubank-
ann. „Við dóum næstum því. Það 
var frábært!“ segir hann og glott-
ir.

Áherslan á líkamlegu hliðina
Nicholas samdi verkið Alvöru 
menn, sem á ensku kallast Certi-
fied Male, árið 1998 ásamt koll-
ega sínum Scott Rankin. Leikrit-
ið var frumsýnt á Listahátíðinni í 
Melbourne ári síðar og hlaut strax 
frábærar undirtektir, svo góðar 
að síðan hefur Nicholas ferðast 
til margra landa, meðal annarra 
Bretlands, Nýja-Sjálands og Sví-
þjóðar, og ýmist leikstýrt eða 
aðstoðað við uppsetningu verksins.

Helsta ástæðan fyrir komu hans 
til landsins nú var að hjálpa leik-
stjóranum, Gunnari Helgasyni, 
og leikhópnum sem samanstend-
ur af Agli Ólafssyni, Jóhanni G. 
Jóhannssyni, Jóhannesi Hauki 
Jóhannessyni og Kjartani Guð-
jónssyni við undirbúning hinnar 
líkamlegu hliðar gamanleiksins, 
sem Nicholas segir nokkuð flók-
inn viðfangs.

„Það tók okkur langan tíma 
að útfæra þessi líkamlegu atriði 
þegar við settum verkið fyrst upp 
í Ástralíu, en þessi leið virkar full-
komlega. Það er því hagkvæmt að 
ég komi til landsins og hjálpi til, 
því annars gæti leikstjórinn þurft 
að eyða mörgum vikum í það sem 
ég get kennt leikhópnum á mjög 
stuttum tíma,“ útskýrir Nicholas.

Það kemur ekki á óvart að höf-
undurinn leggi mikla áherslu á 
hina líkamlegu hlið gamanleiks-
ins, því á áttunda áratugnum og 
fram á þann níunda var hann 

farand listamaður sem ferðað-
ist um allan heim og skemmti á 
götum úti. Auk þess að leika á allt 
að þrjú hljóðfæri samtímis skipaði 
látbragðsleikur stóran sess í sýn-
ingum Nicholas, ásamt uppistandi 
og allsherjar gríni. 

Fjórir stressaðir karlmenn
Í stuttu máli fjallar Alvöru menn 
um fjóra menn sem notið hafa 
mikillar velgengni í starfi. Allir 
eiga þeir sameiginlegt að vera vel 
stæðir og þjást af miklu stressi. 
Einn þeirra er yfirmaður hinna og 
býður þeim með sér í stutta ferð 
á framandi slóðir, en lætur þá þó 
vita að einn þeirra muni missa 

vinnuna áður en dvölin er úti 
vegna endurskipulagningar fyrir-
tækisins sem þeir vinna hjá. 

„Þegar þessir fjórir menn eru 
samankomnir á afskekktum stað 
grípur þá mikill keppnisandi, jafn-
framt því sem áhorfendur verða 
vitni að þeirri miklu hræðslu sem 
hrjáir þá alla hið innra,“ segir 
Nicholas. „Þeir þurfa að takast á 
við ýmis mál sem karlmenn gera 
lítið af að tala um. Karlmenn geta 
verið svo einangraðir, meðan 
konur tala um og deila fleiri hlut-
um sín á milli. Þetta eru mál eins 
og samskipti þeirra við maka sína, 
börn og ekki síst feður sína. Óupp-
gerð mál sem naga þá að innan.“

Nicholas segir síðastnefnda 
atriðið einna veigamest í fram-
vindu verksins, sem og í lífi vest-
rænna karlmanna almennt. „Óupp-
gerð mál milli feðga eru hrikalega 
algeng og við erum flestir ringl-
aðir. Í raun bara drengir í karl-
mannsfötum. Sjálfur leysti ég 
ekki úr mínum málum við pabba 
minn fyrr en ég var orðinn 45 ára 
gamall. Þá loksins gat ég talað við 

hann eins og jafningja um ákveðna 
hluti sem gerðust þegar ég var tíu 
ára. Þetta er nauðsynlegt til að 
menn séu ekki hræddir við feður 
sína allt sitt líf og beri í kjölfarið 
kala til eldra fólks almennt.“

Þörf á manndómsvígslum
Hann telur þetta vandamál eiga 
við stærstan hluta karlmanna í 
hinum vestræna heimi og nefnir 
óeirðirnar í Bretlandi sem dæmi 
um óbeinar afleiðingar þess. „Í 
Englandi eru strákar á aldrinum 
fjórtán til sautján ára þeir sem 
flestir eru hræddir við. Þeir eiga 
kannski ekki fjölskyldu og búa sér 
til sína eigin fjölskyldu með því að 

ganga til liðs við gengi og sýna að 
þeir séu alvöru menn með því að 
ræna, lemja og drepa. Öll sú orka 
og sköpunargáfa sem ætti að nýt-
ast til jákvæðra hluta beinist í nei-
kvæðar áttir.“

Hann segir vestræn samfélög 
tilfinnanlega skorta einhvers 
konar manndómsvígslur, eins og 
tíðkast víða í frumbyggjaþjóð-
félögum. „Þar sem ég ólst upp í 
Ástralíu felst þessi manndóms-
vígsla í því að detta í það, stunda 
kynlíf í baksæti á bíl og spreyja 
á veggi. Hjá frumbyggjum eru 
drengirnir teknir frá mæðrum 
sínum og meiddir á einhvern hátt. 
Þannig verða þeir að manni og 
bera örið til að minna sig á það. 
Við á Vesturlöndum höfum ekkert 
slíkt.“

Konurnar skemmta sér best
Nicholas segir helsta styrkleika 
Alvöru manna þó fyrst og fremst 
felast í gamanseminni.

„Verkið er hrikalega fyndið, en 
það snertir líka fólk. Persónurnar 
hafa allar klúðrað lífi sínu á ein-

hvern hátt, en samt finna áhorf-
endur til með þeim og þykir vænt 
um þær. Í leikritinu er ekki ein ein-
asta kona og við gættum okkar vel 
á því að tala ekki niður til kvenna 
í handritinu. Þegar við frumsýnd-
um leikritið kom það mér nokkuð 
á óvart að konurnar í áhorfenda-
hópnum virtust skemmta sér best 
af öllum. Það er mikið um að kon-
urnar gefi eiginmönnum sínum 
olnbogaskot þegar þær kannast við 
ýmislegt í fari þeirra í persónum 
leikritsins. Þegar við settum verk-
ið upp í Sydney gekk ég framhjá 
hópi kvenna eftir sýninguna og 
þær sögðu mér að nú skildu þær 
maka sína miklu betur en áður. 
En svo bætti ein þeirra við að þær 
myndu samt ekki koma betur fram 
við þá,“ segir Nicholas og hlær.

Spurður hvort nokkur líkindi 
séu með Alvöru mönnum og hinu 
vinsæla verki Hellisbúanum eftir 
Rob Becker, sem einnig fjallar 
um eðli karlmanna á gaman-
saman hátt og hefur notið gríðar-
legra vinsælda víða um heim, 
segir Nicholas svo ekki vera. 
„Hellisbúinn er gott leikrit, en við 
völdum að fara í aðrar áttir til að 
koma sjónarmiðum okkar á fram-
færi. Við vitum að karlar eru frá-
brugðnir konum. Það þarf ekki að 
taka það fram aftur.“

Krefst mikils af leikurunum
Aðspurður segist Nicholas hafa 
hrifist mjög af leikhópnum sem 
stígur á svið í Alvöru mönnum í 
Austurbæ í september.

„Þetta er frekar einfalt verk. Við 
erum ekki að breyta heiminum og 
þetta er ekki Tsjekov, en þetta er 
góð saga sem sögð er á óvenju-
legan hátt. Verkið krefst mikils af 
leikurunum. Þeir þurfa fyrst og 
fremst að vera afar færir leikarar 
til að geta túlkað berskjaldaða ein-
staklinga, en líka að geta grínast  
og sungið. Það er ekki lítið mál. Þú 
lofar að segja þeim ekki frá því, en 
þessir leikarar eru mjög góðir, gáf-
aðir og vinnusamir. Og Egill Ólafs-
son syngur betur en flestir aðrir 
sem ég hef séð fara með hlutverkið 
hans. Það verður ekki þurrt auga 
í húsinu. Svo skilst mér að Egill sé 
einn helsti hjartaknúsari landsins, 
svo líklega verður ekki þurrt sæti 
í húsinu heldur,“ segir Nicholas og 
skellir upp úr að lokum.

Erum drengir í karlmannsfötum
Ástralska leikskáldið og látbragðsleikarinn Glynn Nicholas var staddur hér á landi í vikunni í tengslum við uppsetningu verks 
hans Alvöru menn í Austurbæ. Hann sagði Kjartani Guðmundssyni frá verkinu, gríninu og óuppgerðum málum karlmanna.

ALVÖRU MENN Glynn Nicholas, höfundur verksins Alvöru menn sem frumsýnt verður í Austurbæ í september, lofar áhorfendum gríni, tárum og þó nokkrum typpa-
bröndurum. Að baki honum er hópurinn sem stendur að sýningunni: Gunnar Helgason leikstjóri, Pálmi Sigurhjartarson tónlistarstjóri og leikararnir Jóhann G. Jóhannsson, 
Egill Ólafsson, Jóhannes Haukur Jóhannesson og Kjartan Guðjónsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjálfur leysti ég ekki úr mínum 
málum við pabba minn fyrr en 
ég var orðinn 45 ára gamall. Þá 

loksins gat ég talað við hann eins og jafningja 
um ákveðna hluti sem gerðust þegar ég var 
tíu ára. 
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E
vrópuþingið sam-
þykkti árið 2009 
að gera 23. ágúst 
að minningardegi 
fórnar lamba komm-
únismans og nasism-

ans. Valið á deginum var engin til-
viljun. Stalín og Hitler gerðu hinn 
alræmda griðasáttmála sinn 23. 
ágúst 1939. Þar skiptu þeir með sér 
Mið- og Austur-Evrópu og hleyptu 
af stað seinni heimsstyrjöld. Þótt 
gyðingaofsóknir hefðu verið stund-
aðar í Hitlers-Þýskalandi allt frá 
valdatöku nasista í janúar 1933, 
færðust þær nú í aukana, og hel-
förin hófst, skipulögð útrýming 
gyðinga í Evrópu. Talið er, að um 
20 milljónir manna hafi týnt lífi af 
völdum nasista. Samkvæmt Svart-
bók kommúnismans, sem kom út 
á vegum Háskólaútgáfunnar árið 
2009, hafa líklega um 100 milljón-
ir manna fallið í valinn af völdum 
kommúnista, og munar þar mest 
um allt það fólk, sem svalt til bana 
undir stjórn Stalíns í Rússlandi og 
Úkraínu og Maós í Kína.

Griðasáttmálinn og Ísland
Strax eftir að griðasáttmáli Stal-
íns og Hitlers var gerður, bloss-
uðu upp deilur um hann í hinum 
nýstofnaða Sósíalistaflokki á 
Íslandi. Benjamín Eiríksson hag-
fræðingur skrifaði greinar, sem 
hann sendi málgagni flokksins, 
Þjóðviljanum, um það, að vinstri 
menn ættu ekki að fara eftir hags-
munum Ráðstjórnarríkjanna sem 
stórveldis, heldur hagsmunum 
hins alþjóðlega verkalýðs. Hann 
fékk greinar sínar ekki birtar 
fyrr en eftir mikið þóf. Halldór 
Kiljan Laxness, sem var þá ein-
dreginn stalínisti, fékk hins vegar 
umsvifalaust birtar greinar, þar 
sem hann sagði efnislega, að eftir 
griðasáttmálann þyrftu sósíalist-
ar ekki að hafa neinar áhyggjur af 
fasismanum. Hitler væri orðinn 
„spakur seppi“.

Í samræmi við griðasáttmálann 
lagði Stalín undir sig Eystrasalts-
ríkin og beitti þar hinu mesta harð-
ræði. Tugþúsundir manna voru 
ýmist teknar af lífi eða sendar 

í útlegð til Síberíu. Þeir Hitler 
skiptu með sér Póllandi, og mátti 
ekki á milli sjá, hvor beitti meiri 
grimmd á yfirráðasvæði sínu. Stal-
ín réðst einnig á Finnland í nóvem-
berlok 1939, og þegar meiri  hluti 
flokksstjórnar Sósíalistaflokks-
ins neitaði að fordæma árás hans, 
klofnaði flokkurinn. Var flokkur-
inn eftir það jafnan fylgispakur 
Stalín og eftirmönnum hans, uns 
hann var lagður niður 1968. Varði 
hann alla tíð kúgun kommúnista í 
Mið- og Austur-Evrópu. Fáir sem 
engir urðu hins vegar til þess hér 
á landi að mæla Hitler bót, eftir 
að ódæði nasista urðu lýðum ljós 
í stríðinu og eftir það.

Nasismi og kommúnismi af sama 
meiði 
Við Íslendingar horfðum á tuttug-
ustu öld forviða og stundum skiln-
ingsvana á hamfarirnar úti í Evr-
ópu. Árið 1945 urðu hér þó harðar 
deilur um boðskap austurríska 
hagfræðingsins Friedrichs von 
Hayek í Leiðinni til ánauð-
ar. Þar hélt hann því fram, 
að nasismi og kommún-
ismi væru frekar hliðstæð-
ur en andstæður. Þetta 
væru tvær greinar af sama 
meiði, enda kenndu nasist-
ar sig ekki síður við sósíal-
isma (orðið nasismi er stytt-
ing á nasjónal sósíalismi) en 
kommúnistar. Hvorki komm-
únistar né nasistar vildu 
leyfa fólki að vaxa og dafna eftir 
eigin eðli og lögmáli, heldur átti 
hver og einn að þjóna ríkinu, allir 
að þramma saman í fylkingu. Bæði 
kommúnistar og nasistar skil-
greindu óvini, sem kenna mætti 
um allt böl, kommúnistar borgara-
stéttina, nasistar gyðinga. 

Í þessum ritdeilum hélt Ólafur 
Björnsson hagfræðingur sköru-
lega uppi merki Hayek. Og vissu-
lega fetuðu nasistar og fasistar 
um margt í fótspor kommúnista. 
Til dæmis lærði áróðursstjóri 
Hitlers, Jósep Göbbels, eflaust 
margt af áróðursmeistara komm-
únista, Willi Münzenberg, sem var 
góðkunningi stalínistanna Hall-
dórs Kiljans Laxness, Brynjólfs 
Bjarnasonar og Einars Olgeirs-
sonar. Hvorir tveggja, kommúnist-
ar og nasistar, stefndu að alræði, 
þar sem ekkert svið mannlífsins, 
jafnvel ekki fjölskyldan, svo að 
ekki væri minnst á íþróttir, vís-
indi og listir, var talið óháð hinum 
þunga hrammi ríkisins. Fróðlegt 
var einnig, að sumir kunnir fas-
istar höfðu áður verið sósíal istar, 
til dæmis Benito Mussolini á Ítalíu 
og Jacques Doriot í Frakklandi. 
Raunar snerust tveir ungir komm-
únistar frá Norðurlöndum, sem 
íslenskir kommúnistar hittu iðu-
lega á þingum Alþjóðasambands 
kommúnista í Moskvu á þriðja 
áratug, þeir Nils Flyg í Svíþjóð og 
Sverre Krogh í Noregi, síðar til 
fasisma.

Tvö fórnarlömb
20 milljónir. … 100 milljónir. … 
Eitt sér segir þetta okkur lítið, 
enda blæðir tölum ekki, eins og 
ungverski rithöfundurinn Arthur 
Koestler kvað að orði. Við þurf-
um að sjá fórnarlömbin, heyra 
nöfn þeirra, skilja örlög þeirra. 
Ég minnist á sum þeirra í væntan-
legri bók um íslenska kommúnista 
1918–1998. Eitt var Witold Pilecki, 
hugrakkur, pólskur liðsforingi, 
sem laumaði sér inn í Auschwitz 
til að komast að því, hvað þar væri 
um að vera, og smyglaði fyrstu 
upplýsingunum til umheimsins 
um hinn hræðilega bálköst, sem 
Hitler hafði þar búið gyðingum. 
Eftir stríð handtóku kommúnist-
ar hann, því að þeir vissu, að hann 
yrði ekki þægur þjónn, og myrtu 
árið 1948. 

Annað fórnarlamb var þýski 
rithöfundurinn Margarete Buber-
Neumann. Maður hennar var einn 
af foringjum þýska kommún-
istaflokksins, og flýðu þau eftir 
valdatöku Hitlers til Ráðstjórnar-
ríkjanna. Þar var maður hennar 
handtekinn í hreinsunum Stal-
íns og síðan líflátinn. Sjálf var 
Margarete einnig handtekin 1938 
sem „kona föðurlands óvinar“ og 
send í fangabúðir í Karaganda í 
Kasak stan (á sama stað og Vera 
Hertzsch, barnsmóðir Benja-
míns Eiríkssonar). Eftir að Stalín 
gerði griðasáttmálann við Hitler, 

afhenti hann Hitler marga þýska 
kommúnista, sem voru flótta-
menn í Ráðstjórnarríkjunum, þar 
á meðal Margarete. Var hún send 
rakleiðis í fangabúðir nasista. Hún 
bar vitni í frægum réttarhöldum 
í Frakklandi 1949, sem snerust 
um það, hvort fangabúðir væru 
til í Ráðstjórnarríkjunum. Stefán 
Pjeturs son ritstjóri, sem komst 
sjálfur naumlega hjá því að vera 
sendur í slíkar fangabúðir, sneri 
bók hennar um þessi meinlegu 
örlög á íslensku, Konur í einræðis-
klóm, sem kom út 1954.

Gasklefar og prammar
Alræðisherrar tuttugustu aldar 
kunnu mörg ráð til að taka menn 
af lífi. Hitler leiddi gyðinga inn í 
gasklefa, Stalín setti stéttaróvini 
út á pramma á Volgufljót, þar sem 
þeim var sökkt, Maó svelti þá til 
bana. Með samþykktinni um minn-
ingardag fórnarlambanna hafa 
Evrópuþjóðir strengt þess heit að 
gleyma þessu ógæfusama fólki 
ekki. Einnig verður að hugsa til 
allra þeirra, sem urðu áratugum 
saman að þola undirokun og horfa 
í þögulli angist á ævi sína líða hjá, 
til dæmis í Eystrasaltslöndum og 
Austur-Þýskalandi. Og þótt nas-
istar séu fyrir löngu horfnir, ráða 
raunverulegir kommúnistar enn 
Norður-Kóreu og Kúbu og eiga sér 
málvini og jafnvel verjendur sums 
staðar á Vesturlöndum.

Fórnarlamb-
anna minnst
23. ágúst árið 1939 gerðu Stalín og Hitler hinn 
alræmda griðasáttmála sinn. Þar skiptu þeir með 
sér Mið- og Austur-Evrópu og hleyptu af stað 
seinni heimsstyrjöld. Hannes Hólmsteinn Gissurar-
son, prófessor í stjórnmálafræði, rifjar upp voða-
verkin sem framin voru í nafni kommúnisma og 
nasisma í tilefni minningardags fórnarlambanna 
sem haldinn er 23. ágúst.

UPPLÝSTI UM HELFÖRINA 
Witold Pilecki var fyrst 
fangi nasista í Auschwitz, 
þar sem hann smyglaði út 
ómetanlegum upplýs-
ingum um helförina. Síðan 
var hann fangi kommúnista 
í Varsjá og tekinn af lífi 
1948. 
 MYND: SVARTBÓK KOMMÚNISMANS

SAT Í FANGABÚÐUM STALÍNS OG HITLERS Margarete Buber-Neumann sat fyrst í 
fangabúðum Stalíns og síðan í fangabúðum Hitlers.  MYND/DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK

GRIÐASÁTTMÁLINN UNDIRRITAÐUR Joachim von Ribbentrop undirritar griðasáttmálann, sem Hitler gerði við Stalín 23. ágúst 
1939. Stalín brosir breitt.  MYND/BUNDESARCHIV
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Vandaðir innanhússíþróttaskór. 
Stærðir: 28-38 2/3.

Hettupeysa úr bómull.  
Stærðir: 128-176.

Íþróttasett. Stuttbuxur og bolur úr ClimaLite-efni
með öndun. Stærðir: 128-176.
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Tígrisdýr, býflugur 
og gömul sófasett
Knattspyrnuáhugamenn hafa oft og tíðum afar ákveðnar skoðanir 
á treyjunum sem leikmenn eftirlætisliðanna þeirra klæðast. Kjartan 
Guðmundsson rifjaði upp nokkrar fótboltatreyjur sem skiptar skoðan-
ir hafa verið um í gegnum tíðina, en þó aðallega á tíunda áratugnum.

TREYJA 
TÍGURSINS 
Aðalbúningur 
Hull City árið 
1992 var 
innblásinn 
af gælunafni 
liðsins, 
„tígrarnir“. 
Hönnunin 
vakti óhug 
hjá flestum 
knattspyrnu-
aðdáendum.

SÆTIR Í BLEIKU Hinir skærbleiku varabúningar Everton 
á síðustu leiktíð voru umdeildir. Einhverra hluta vegna 
sætta margir knattspyrnuunnendur sig illa við þennan 
tiltekna lit. NORDICPHOTOS/AFP

ENGAR ERMAR Frá örófi alda hafa knatt-
spyrnumenn leikið í treyjum með ermum. 
Kamerúnar reyndu að breyta reglunum í 
undanfara HM 2002 en FIFA bannaði liðinu 
að spila í ermalausu búningunum sínum á 
mótinu. Gripið var til þess ráðs að sauma 
þröngar svartar ermar á treyjurnar, sem 
losnuðu auðveldlega af í hita leiksins.

NORDICPHOTOS/GETTY

TILRAUNASTARFSEMI Varatreyja Arsenal 
frá 1991, sem hlaut viðurnefnið „kreisti 
bananinn“, lét jafnvel goðsagnir á borð við 
markahrókinn Ian Wright líta illa út á velli.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Á rin í kringum 1980 voru gullöld fótboltatreyjanna en á tíunda áratugnum 
hófst mikið hnignunartímabil. Ljótu treyjurnar frá þeim áratug eru svo 

margar að það er varla hægt að velja eina úr,“ segir Eiríkur Gunnsteinsson 
lögfræðingur, sem er mikill áhugamaður um fótboltatreyjur og hefur safnað 
þeim í áraraðir.

Hann segir treyjuna sem hann valdi sem þá ljótustu, búning bandaríska 
knattspyrnuliðsins Colorado Caribous frá síðari hluta áttunda áratugarins, 
í raun vera svo fáránlega ljóta að hún fari hringinn og verði flott aftur. „Á 
þessum tíma voru ótalmargar flottar treyjur á boðstólum, meira að segja 
í gömlu bandarísku deildinni NASL {North American Soccer League), sem 

lognaðist reyndar út af um miðjan níunda áratuginn. En svo tókst Colorado Caribous að bera 
þetta viðrini á borð. Líklega hefur þetta kögur um miðjan búninginn átt að vera svakalega 
töff, en gerir það að verkum að treyjan líkist helst gömlu sófasetti. Efri hlutinn er hvítur 
og neðri hlutinn er húðlitaður, með kögrinu á milli, þannig að hvítu leikmennirnir í hópnum 
líta út eins og magadansmeyjar. Þetta er algjörlega magnað fyrirbæri og ég gæfi aðra hönd-
ina fyrir að eiga upprunalega útgáfu af svona treyju,“ segir Eiríkur.

■ ALGJÖRLEGA MAGNAÐ FYRIRBÆRI

Mexíkóski landsliðs-
maðurinn Jorge Campos er 
einn af litríkari leikmönnum 
fótboltasögunnar í bók-
staflegum skilningi. Ekki 
var nóg með að hann væri 
jafnfær um að spila stöðu 
markmanns og sóknar-
manns, jafnvel í einum 
og sama leiknum, heldur 
hannaði hann sína eigin 
markmannsbúninga sem 
vöktu athygli um allan heim 
fyrir litadýrð og óvenjulega 
sídd á ermunum. 

Á HM í Frakklandi árið 
1998 var Campos að venju 
skrautlegur í marki mexí-
kóska liðsins. Útileikmenn-
irnir klæddust hins vegar 
stórfurðulegum treyjum sem 
á voru myndir sem vísuðu í 
þjóðararfinn. Kannski hefur 
ætlunin verið að hræða líf-
tóruna úr andstæðingunum 
á þennan óvenjulega hátt.

■ SKRAUTLEGIR MEXÍKÓAR

JORGE CAMPOS OG LUIS HERNÁN-
DEZ Í leik með Mexíkó á HM ´98.
 NORDICPHOTOS/GETTY & AFP

Það vakti gríðarlega athygli þegar KR-ingar stigu í fyrsta sinn 
út á völlinn í Býflugnatreyjunni svokölluðu sumarið 1989, þar 
sem hvítu röndunum í hinum fræga KR-búningi hafði verið 
skipt út fyrir gular. Þótti mörgum samsetningin jaðra við guð-
last eða þaðan af verra, meðan öðrum fannst treyjan minna 
fullmikið á Skagamenn og enn aðrir býsnuðust hreinlega yfir 
fagurfræðilegum eiginleikum treyjunnar. Býflugnabúningurinn 
hefur skotið upp kollinum á leikjum KR-liðsins af og til í 
gegnum tíðina og hefur öðlast eins konar „költ-status“ meðal 
margra stuðningsmanna liðsins.

■ „VIÐ ERUM SVARTIR, VIÐ ERUM GULIR!“

L íf Magneu-
dóttir vara-

borgarfulltrúi 
telur annan vara-
búning Manch-
ester United, sem 
liðið klæddist af og til á 
árunum 1992 til 1994, 
fremur bjánalegan. 
„Þessi treyja minnir 

helst á eitthvað sem írskir barþjónar 
gætu klæðst á degi heilags Patreks. 
Það vantar bara klunnalega háhattinn 
með smáranum. Þessi gula og græna 
tvískipting er líka dálítið trúðsleg. 
Auk þess hljóta þessar reimar í háls-
inn að vera óþægilegar,“ segir Líf.

■ TRÚÐSLEGUR BARÞJÓNABÚNINGUR

Bæði þessi búningur [sem sést á mynd-
inni] og sá sem íslenska landsliðið leikur 

í núna eru mjög líklega ljótustu búningar 
sem ég hef séð,“ segir fatahönnuðurinn 
Guðmundur Jörundsson þegar hann er 
beðinn um að nefna fótboltatreyju sem 
er honum lítt að skapi. „Búningar 
geta verið ljótir á skemmtilegan hátt, 
en þessi er einhvern veginn leiðinlega 

ljótur. Ef þessi búningur væri mann-
eskja myndi hann búa í Svíþjóð, svo leiðinlegur er 
hann. Það sér hvert mannsbarn að lið í þessum bún-
ingi mun tapa, líklega illa. Einnig mættu treyjurnar 
vera nálægt því að vera í réttri stærð. Sjálfur myndi 
ég halda landsliðsþjálfaranum. Liðið kemst á EM 

2012 í nýjum búningum, ekki með nýjum þjálfara,“ 
segir Guðmundur.

■ LIÐ Í SVONA BÚNINGI TAPAR ILLA

Hinn goðsagnakenndi grái 
varabúningur Manchester United 
leiktíðina 1995 til 1996 var 
hannaður með það fyrir augum 
að passa vel við gallabuxur, enda 
vinsældir ensku deildarinnar á 
hraðri uppleið um allan heim og 
fótboltatreyjur orðnar ásættan-
legur hluti af hversdagsklæðnaði 
fólks. 

Frægt varð þegar stjórinn Alex 
Ferguson fann upp á hugsanlega 
verstu afsökun allra tíma, þegar 
hann skipaði piltunum sínum 
að skipta úr gráu treyjunum yfir í 
bláar í hálfleik þegar liðið var 3-0 
undir gegn Southampton vegna 
þess að leikmennirnir gætu ekki 
séð hver annan á vellinum í gráu 
búningunum. Southampton 
vann leikinn 3-1 og leikmenn 
Manchester United klæddust 
treyjunum aldrei aftur, sem vakti 
úlfúð meðal foreldra sem höfðu 
eytt stórfé í treyjurnar handa 
börnum sínum.

■ ÓSÝNILEGI VARABÚNINGURINN

NORDICPHOTOS/GETTY
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Ég geri þennan eplasafa stundum úr 
eplum sem eru annars flokks hjá 
okkur. Síðan set ég smá hunang út í. Ég 

geri í raun og veru ekkert annað,“ segir Þor-
steinn Sigmundsson, bóndi í Elliðahvammi, 
sem ræktar meðal annars epli, stikilsber, 

sólber, rifsber og jarðarber. „Síðan erum við 
með kirsuber, plómur og krydd.“ Þorsteinn 
framleiðir yfir eitt hundrað kíló af hunangi 
á ári og nú eru um þúsund epli í gróðurhúsi 
hans. Safinn er því að öllu leyti hans eigin 
framleiðsla en í hann notar hann þrjátíu til 

fjörutíu epli og um sjö prósent hunang. „Við 
fjölskyldan þurfum þá bara minna að fara 
í Bónus.“

Þorsteinn þurrkar einnig epli úr fram-

ágúst 2011

Rómantík í 
New York 
Nanna Teitsdóttir 
bloggar um elda-
mennsku og lífið í New 
York. Hún gefur les-
endum Fréttablaðsins 
uppskrift að lambalæri 
sem kryddað er með 
íslensku blóðbergi, 
rjúpnalaufum og 
berjum.
SÍÐA 6

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Þurrkuðu eplin mikið sælgæti
Þorsteinn Sigmundsson, bóndi í 
Elliðahvammi, ræktar epli og býr 
til eplasafa og eplasælgæti úr 
framleiðslunni.

Ræktunin er 
ástríða 
Freyja Hilmisdóttir byrjaði á matjurta-
rækt fyrir nokkrum árum og 
getur ekki hætt. Hún 
gefur uppskrift að 
morgunverðar-
skonsum 
úr heima-
ræktuðum 
kartöflum. 
SÍÐA 2

SAMSUNG GB2 500GB FLAKKARI
BETRA
ALLTAF

VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX 
VERSLANIR2.5”

9.990
500GB PASSAR 

Í VASA
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Hvunn-
dags

Hvunndags/til 
hátíðabrigða

Annað kjöt 
en fuglakjöt

Græn-
meti Heitt

S

S Smá-
réttir

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. 
Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Forsíðumynd: Anton Brink Pennar: Marta María Friðriksdóttir, Ragnheiður Tryggvadóttir, 
Vera Einarsdóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir
Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is

Hægt er að nálgast uppskriftir úr blaðinu á Vísi

250 g hveiti
200 g soðnar og afhýddar kartöflur
30 g púðursykur
300 ml AB-mjólk
2 tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
1½  msk. ferskt og fínt saxað rósmar-
ín (minna af þurrkuðu)

FLJÓTLEGAR KARTÖFLUSKONSUR

Ég hef mjög gaman af 
sjálfsþurftarbúskap,“ 
segir Freyja Hilmisdótt-

ir en hún ræktar kartöflur og 
kál í garði sem hún leigir af 
Akureyrarbæ. Auk þess rækt-
ar hún myntu og jarðarber, 
baunir, spínat og klettasalat 
á svölunum og kryddjurtir 
í eldhúsglugganum. „Svo er 
ég með annað eins í garðin-
um hjá foreldrum mínum á 
Hauganesi. Það er samvinnu-
verkefni okkar pabba. Hann 
smíðaði gróðurhús og tengdi 
þangað rafmagn og hitaveitu. 
Þetta er orðið að ástríðu hjá 
okkur,“ segir hún og hlær. 
„Við erum að prófa okkur 
áfram með hindber og sólber 
og höfum verið með rifsber í 
nokkur ár.“ 

Sjálf segist Freyja ekki 
sulta mikið, frysta eða sjóða 
niður, best sé að borða berin 
strax og tína baunirnar og 
kálið beint á matarborðið. 
Kartöflurnar séu líka bestar 
glænýjar á borðið, með smjöri 
og salti. Hún lumar þó á upp-
skrift að morgunverðarskons-
um úr kartöflum sem hún 
segir alla ráða við.

„Skonsurnar eru mjög ein-
faldar, þéttar í sér og góðar 
með smjöri, og sultu. Ég baka 
þær í muffinsformi og það 
eina sem þarf að passa er að  
setja ekki of mikið í hverja 
holu því þá verður hún of 
blaut í miðjunni.“

 - rat

Orðið að ástríðu
Freyja Hilmisdóttir gefur uppskrift að morgunverðarskonsum úr heimaræktuðum 
kartöflum. Hún byrjaði á matjurtarækt fyrir nokkrum árum og getur ekki hætt.

Freyja Hilmisdóttir lumar á góðri uppskrift að morgunverðarskonsum úr kartöflum.
 MYND/HEIDA.IS

LÍFRÆNN MARKAÐUR Á LÆKJARTORGI

Frá miðjum júlí hefur Ari Hultquist boðið 
vegfarendum að kaupa glænýtt lífrænt 
ræktað grænmeti í sölubás á Lækjartorgi. 
„Markaðurinn er á vegum Græna hlekksins,“ 
útskýrir Ari en Græni hlekkurinn er fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í dreifingu á lífrænum 
afurðum, bæði íslenskum og erlendum. Hjón-
in Karólína Gunnarsdóttir og Þórður G. Hall-
dórsson á lífrænu garðyrkjustöðinni Akri 
standa að baki fyrirtækinu.

Á lífræna markaðnum á Lækjartorgi selur 
Ari mest íslenskt grænmeti sem hann fær 
frá öllum helstu bændum sem stunda lífræna 
ræktun. Þá er hann einnig með eitthvað af líf-
rænum ávöxtum sem eru þá innfluttir. „Hér 
er mjög fjölbreytt úrval af grænmeti. Ég fæ 
það ferskt daglega frá bændum og oft býð ég 
grænmeti sem ekki fæst í verslunum,“ segir Ari og nefnir sem dæmi næpur, blaðlauk og grænkál. 

Hann segir fólk hafa tekið mjög vel í framtakið. „Margir stoppa og spjalla og eru ánægðir með 
markaðinn. Þeir vilja sjá fleiri slíka á Lækjartorgi, til dæmis með blóm,“ segir Ari. Hann segir að 
kokkar bestu veitingastaða bæjarins líti einnig iðulega við og grípi með sér brakandi ferskt græn-
metið. 

Markaðurinn er opinn frá 11 til 17 frá þriðjudögum til laugardags en Ari hefur leyfi til að vera 
á Lækjartorgi út september. Rigning og kuldi hefur engin áhrif á Ara sem stendur vaktina í öllu 
veðri. „Rokið er hins vegar verra og ég þarf að víkja ef vindurinn verður of mikill.“

Ferskt grænmeti daglega

Kartöflur gróflega stappaðar, öllu blandað saman og 
bakað í 30-40 mín við 180° eða þar til fallega ljósgullið.

Ég nota silíkon-muffinsmót og tæplega hálf-
fylli hverja holu af deigi. 

Að sjálfsögðu er hægt að skipta 
kryddinu út fyrir nánast hvað sem 
hugurinn girnist.

Lífræn og 
sykurlaus 
tómatsósa

Fæst í öllum helstu verslunum á höfuðborgarsvæðinu

Hún er frábær með grillmatnum og 

hollt meðlæti fyrir alla, unga sem aldna.

Þegar þú vilt sameina gæði, hollustu og 

gott bragð, veldu þá Rapunzel.
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leiðslu sinni. Hann sker eplin í 
skífur og setur í bakaraofn á blást-
ur við vægan hita. „Við setjum 
þurrkuðu eplin í krukkur og bjóð-
um sem sælgæti á veturna. Krökk-
unum finnst það voðalega gott. Svo 
má líka nota þau út á grauta,“ segir 
Þorsteinn. Hann notar skrælara 
sem hann fékk úti í París í fyrra-
sumar til að skræla eplin. „Ég fór 
í búsáhaldaverslun og keypti þrjá 
skrælara handa fjölskyldunni.“

Þorsteinn segist hafa farið að 
gera meira úr eplaframleiðslu 
sinni á þessu ári heldur en oft 
áður. „Og einmitt úr þessum ann-
ars flokks eplum sem eru eitt-
hvað gölluð,“ upplýsir Þorsteinn. 
Auk þess að matreiða eplin sjálf-

ur selur hann þau á heimili sínu í 
Elliðahvammi.

Ávaxtaræktunin hófst fyrir um 
tíu árum að sögn Þorsteins. Inntur 
eftir því hvenær besti eplatíminn 
sé á Íslandi segir hann: „Næstu 
tvær til þrjár vikur eru uppskeru-
tíminn hjá okkur. Þau fyrstu eru 
að koma núna með sæt og bragð-
góð epli,“ segir Þorsteinn „Núna 
erum við að undirbúa að fá meira 
af góðum yrkjum frá Finnlandi, 
epla- og kirsuberjatré sem ætluð 
eru fyrir norræna svæðið. Einn 
mesti gúrú Evrópu er búinn að 
vera hér í nokkra daga með nám-
skeið og við erum að læra hjá 
honum,“ upplýsir Þorsteinn og 
bætir við að hægt sé að sjá fyrir 
sér á Íslandi fullt af eplarækt og 
býflugnarækt. 

- mmf

Þorsteinn ræktar nokkrar tegundir af eplum í Elliðahvammi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eplaskrælarinn sker epil í skífur sem Þorsteinn þurrkar svo.

Skrælarann fékk Þorsteinn á ferð sinni um París í fyrrasumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þorsteinn Sigmundsson gerir eplasafa úr framleiðslu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vinberin eru girnileg í gróðurhúsi 
Þorsteins.

Fjölbreytt ávaxtaræktun er í Elliðahvammi.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Allt sem þú þarft

N1 þjónustustöð, Aðalstöðinni, Keflavík
10-11, Keflavík
N1 verslun, Keflavík
Olís, Básinn, Reykjanesbæ
Samkaup Strax, Reykjanesbæ
10-11, Leifsstöð
Eymundsson, Leifsstöð
Tíu ellefu Hraðkaup, Reykjanesbæ

*Meðan birgðir endast

Nettó, Grindavík
Samkaup Strax, Sandgerði
Samkaup Strax, Garði
Bónus, Fitjum, Njarðvík

Þú færð Fréttablaðið á 12 stöðum á Suðurnesjum.

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt 

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða 

spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða fengið það sent 

með tölvupósti daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurnesjum

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið



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

Norræna félagið,  að Óðinsgötu 7, býður börnum upp á fönd-
uraðstöðu á Menningarnótt. Þar geta þau búið til vinabönd og 

armbönd og teiknað og skreytt Múmínálfa. Þá verða tónleikar 
á Óðinstorgi frá 14-21, veitingasala frá Brauðbæ og markaðs-

torg á vegum Endurskoðenda borgarinnar.

Gréta Morthens tekur lagið með Bubba föður sínum á stórtónleikum Rásar 2 við Arnarhól í kvöld:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Meiri Bubbi 
en Brynja
É

g tek undir hvert orð í laginu 
og vil meina að ástin sé 
háskaleikur; sérstak-
lega þegar maður 

er ungur. Þá er allt svo 
dramatískt, stórfenglegt, 
merkilegt og æðislegt,“ 
segir Gréta Morthens 
sem syngur vinsælasta 
lag þjóðarinnar með 
föður sínum Bubba 
Morthens. 

„Ég þekki ekki 
annað en að vera dóttir 
Bubba. Áður fyrr var 
ég oft í hnút og 

4

TOPPVÖRUR

Haustið nálgast kuldinn bítur Úff, Úff.

Næg bílastæðivið búðarvegginn
ÖRUR

g

N

Dúnkápur/vattkápur 

50% afsl. o.m.fl.
r 

TOPPÞJÓNUSTA

ÚTSALAN Á FULLU,  
ALLT Á AÐ SELJAST. 

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp-upplausn með greiðara og 
einfaldara aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. horfðu, hlustaðu og fylgstu með 
öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

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



Gríski listamaðurinn Konstantin-
os Zaponidis mun halda námskeið 
í málun íkona í septemberbyrjun. 
„Íkonamálun tengist trú sterkum 
böndum. Hún var þekkt á svæði 
grísk-kaþólsku eða rétttrúnaðar-
kirkjunnar, en Jesús og María 
voru oftast myndefnið,“ segir 
Zaponidis og bætir við að íkon-
arnir hafi oft verið í kirkjum. 

Íkonamálun á sér langa sögu 
en að sögn Zaponidis hófst hún 
á fjórðu öld og er stunduð enn 
þann dag í dag. „Íkonamálun er 
sérstakt afbrigði myndlistar með 
ákveðnum stíl. Það er hægt að 
nota stílinn til að gera venju legar 
myndir líka,“ útskýrir Zaponidis 
þegar hann er inntur eftir því 
hvort myndefni íkona tengist allt-
af trú. „En þetta eru oftast trúar-
tákn.“

Hvernig er íkonamálun frá-
brugðin öðrum tegundum málara-
listar? „Athyglinni er auðvitað 
meira beint að trúarlegum mál-
efnum, svo íkonamálunin er þar 
af leiðandi strangari. Áherslan 
er ekki á raunsæistúlkunina eins 
og fegurð fólksins eða smáatriði 
andlitanna heldur beinist athyglin 
að trúarlegu hliðinni.“

Zaponidis er reyndur íkona-
málari, en hann hefur fengist 
við þá list frá árinu 1981. „Ég hef 
kennt íkonamálun í Grikklandi en 
einnig myndlist,“ segir Zaponid-
is, sem lærði listir í París. Hann 
hefur einnig lært að gera við 
listaverk, þeirra á meðal íkona. 
„Ég er líka sjálfur impressjónísk-
ur málari,“ segir Zaponidis, sem 
sýnir verk sín um þessar mundir 
í L51 Artcenter á Laugavegi 51. 
Sýning hans mun standa til 31. 
ágúst.

Zaponidis er inntur eftir því 
hvort námskeiðin séu bæði fyrir 
byrjendur og lengra komna mál-
ara. „Allir geta komið, það er 
fyrir alla sem vilja læra. Ég mun 
fara bæði yfir kenningar að baki 
íkonamálun og svo kenni ég líka 
málun íkonanna.“ Zaponidis hóf 
að kenna einum nemanda í byrjun 
síðustu viku en langar að kenna 
stífari námskeið sem varað gætu 
í um mánuð, ef áhugi er fyrir því 
hér á landi.

Nánari upplýsingar um nám-
skeiðin og skráningu er hægt að 
fá með tölvupósti á artinicons@
gmail.com eða í síma 897-0231.

martaf@frettabladid.is

Námskeið í 
íkonamálun
Námskeið í íkonamálun fer fram hér á landi í byrjun september. 
Gríski listamaðurinn Konstantinos Zaponidis stefnir á að halda 
mánaðarnámskeið í málun íkona og kenningum að baki þeirri list.

Konstantions Zaponidis mun kenna íkonamálun á Íslandi í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Námskeið  í heimavinnslu mjólkurafurða með áherslu á einfalda osta-
gerð verður haldið á vegum Ólafsdalsfélagsins í Tjarnarlundi, Saurbæ, 
laugardaginn 3. september. Sjá nánar á á www.olafsdalur.is.

„Þetta er mun lengra nám í nálastungum en áður 
hefur þekkst hér á landi, enda er það sem fyrir er 
hvorki fugl né fiskur. Tekur jafnvel bara átta til tíu 
daga,” segir Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir, kennari í 
Skóla hinna fjögurra árstíða. Hún segir nálastungu-
lækningar vera fjögurra ára háskólanám annars 
staðar í heiminum og hennar skóli sé að taka skref í 
átt að því. „Þetta er ein tegund læknisfræði og á allt 
öðrum grunni en sú vestræna.“  

Arnbjörg Linda segir námið í hennar skóla ætlað-
an þeim sem eru með grunnþekkingu í líffæra- og 
sjúkdómafræði, svo sem hjúkrunarfólki, sjúkralið-
um og sjúkraþjálfurum. „Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
viður kennir nálastungur sem part af læknisfræði og 
fer fram á 1.000 bóklega tíma og 1.500 verklega tíma 
áður en fólk getur unnið við nálastungulækningar. Ég 
er að fara í þessa átt og bjóða upp á 500 klukkutíma 
grunnnám og svo kúrsa með erlendum kennurum 
sem fólk getur tekið síðar eftir hentugleikum.“ Nánari 
upplýsingar eru á www.nalastungur.is. - gun

Nýtt nálastungunám 
SKÓLI HINNA FJÖGURRA ÁRSTÍÐA Á SKÓLAVÖRÐUSTÍG 
16 BÝÐUR UPP Á 10 MÁNAÐA GRUNNNÁM Í KÍN-
VERSKRI LÆKNISFRÆÐI OG NÁLASTUNGU.

„Námið er ætlað þeim sem eru með grunnþekkingu í líffæra- og 
sjúkdómafræði,” segir Arnbjörg Linda nálastungulæknir.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FJARNÁM
Skráning á haustönn fer fram 30. ágúst til 6. september

á slóðinni www.fa.is/fjarnam
Lækkað verð

Office Skills Programme for OffiOff
Foreign Students 

Office Skills Programme for students, over the age of 20, not having Icelandic as their Offi Progra
mother tongue. The courses are taught both in basic Icelandic and English.ue. 
Time: Mondays, Tuesdays and Wednesdays from 17:30 to 20:30. See mk.is or contact 
Inga Karlsdóttir í 5944000/8244114.

NOKKUR SÆTI LAUS!
Skrifstofubraut I

Er tveggja anna hagnýt braut þar sem höfuðáhersla er lögð á viðskipta- og
samskiptagreinar. 
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00.  og einnig 12:35 – 16:35. Kennsla hefst 24. ágústúst

Brautin er einnig kennd í fjarnámi – sjá mk.is

Skrifstofubraut II - rekstrarfulltrúi
Tveggja anna framhaldsnám á skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi. 
Mikil áhersla er lögð á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar. 
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og tölvunotkun.n.vunotku
Þeir nemendur sem lokið hafa námi af skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi ganga ngavogi gaKópaólans í K
fyrir um skólavist. 
Kennslutími: Kl. 8:20 – 13:00. Kennsla hefst 24. ágúst
Upplýsingar veitir Inga Karlsdóttir fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina - og fjárm reina málag
í síma 594 4000/8244114 eða í inga.karlsdottir@mk.is
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„Ítalíuferðin er tækifæri fyrir 
okkur og áríðandi skref í því 
að koma okkur á framfæri við 
umboðsmenn og ráðandi fólk í 
tónlistarlífi á Ítalíu,“ segir Una 
Dóra Þorbjörnsdóttir sópransöng-
kona, ein fjögurra nemenda Krist-
jáns Jóhannssonar söngvara sem 
munu koma fram á tvennum tón-
leikum á Ítalíu í næsta mánuði. 
Hinir eru Unnur Helga Möller 
sópran, Aðalsteinn Már Ólafsson 
barítón og Kristján Jóhannesson 
bassabarítón. Þau eru mislangt 
komin í námi. Kristján skemmst, 
enda er hann yngstur í hópnum, 
verður 19 ára annan sunnudag. 

Þetta mun vera í fyrsta sinn 
sem ferð af þessu tagi er farin 
með söngnemendur héðan. „Það 
verður gaman að fylgjast með 
hvernig við stöndum í saman-

burði við aðra sem þarna koma 
fram,“ segir Aðalsteinn. Unnur 
Helga tekur undir það. „Það sem 
Kristján er að gera er hreint frá-
bært. Hann er að leiða okkur að 
stökkpallinum.“ „Já, það er heið-
ur að hann skuli hafa þessa trú á 
okkur,“ bætir Una við. Kristján 
yngri er líka ánægður með nafna 
sinn og segir hann leggja mikinn 
metnað í kennsluna. „Ólíkt flest-
um öðrum kennurum hefur hann 
verið að kenna í allt sumar.“ „Frí 
er ekki til í hans orðabók,“ botnar 
Aðalsteinn. 

Aðrir tónleikarnir á Ítalíu eru 
á vegum Associazione Soldano, 
tónlistarfélags og umboðsskrif-
stofu í Brescia. Þeir bera nafn-
ið Le voci del Nord. Hinir eru í 
Modena og eru minningartón-
leikar um Sergio Pagliani sem 

hjálpaði mörgu ungu fólki að taka 
sín fyrstu skref í tónlistarheimin-
um. Hann bauð Kristjáni Jóhanns-
syni til dæmis fyrstur manna inn 
á alþjóðlegt svið.

Teymið ætlar að halda tvenna 
tónleika á Íslandi áður en það held-
ur utan og afla fjár fyrir ferðina. 
Þar verða fluttar söngperlur eftir 
íslensk og erlend tónskáld. Fyrri 
tónleikarnir verða í sal Söngskóla 
Sigurðar Dementz að Skógarhlíð 
10, 25. ágúst og þeir seinni í Ketil-
húsinu á Akureyri 28. ágúst. 

 Kristján kennir fólki ekki bara 
söng heldur líka tjáningu og að 
njóta þess að vera á sviði. „Þetta 
er nýi tíminn,“ segir hann. „Ég vil 
líka að íslenskir söngvarar séu til-
búnir í góð hús erlendis yngri en 
tíðkast hefur hingað til.“ 

  gun@frettabladid.is

Þetta er nýi tíminn
Fjórir nemendur Kristjáns Jóhannssonar óperusöngvara eru á leið til Ítalíu ásamt meistara sínum til að 
syngja á tvennum tónleikum. Spenna og tilhlökkun ríkir í hópnum en þó einkum heiðurstilfinning.  

Það er gaman hjá söngvurunum sem ætla að sigra hjörtu áheyrenda á Ítalíu á næstunni, Kristjáni, Unu, Aðalsteini, Unni og 
Kristjáni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Endur-

mennt-

unarskóli 

Tækniskól-

ans býður upp á 

fjölda námskeiða fyrir 

almenning ásamt sér-

hæfðum námskeiðum 

fyrir starfsfólk ólíkra 

atvinnugreina. 

Meðal námskeiða 

má nefna gítarsmíði, 

olíumálun, silfursmíði, 

steinslípun, húsgagna-

viðgerðir, tímastjórnun, 

og teiknimyndagerð.

Námskeiðin eru 

styrkhæf hjá flestum 

fræðslusjóðum stétt-

arfélaga.

Heimild: tskoli.
is/namskeid

u n g t   f ó l k

6 - 12  á r a 

sími 551-1990  á skrifstofutíma mán-fim kl.13-17 og fös kl.13-16

w w w . m y n d l i s t a s k o l i n n . i s

Grafarvogur / Bakkastaðir   4  -  16  ára

ALMENN NÁMSKEIÐ

k e r a m i k

m á l u n  -  v a t n s l i t u n -  e n d u r m e n n t u n  ofl.

l j ó s m y n d u n

i n d e s i g n  -  p h o t o s h o p

VETRARNÁMSKEIÐ

www.myndlistaskolinn.is

t e i k n i n g

f o r m  -  r ý m i  

2011 - 2012

15.15-17.00 þri.   4 - 5 ára Myndlist Guðrún Vera Hjartardóttir
10:15-12:00 lau.  4 - 5 ára Myndlist  Sigríður Helga Hauksdóttir
12:30-14:15 lau.  4 - 5 ára Myndlist  Sigríður Helga Hauksdóttir

15.15-17.00 má.   6 - 9 ára Myndlist Brynhildur Þorgeirsdóttir
15:15-17:00 má.   6 - 9 ára Myndlist Ína Salóme Hallgrímsdóttir
15.15-17.00 þri.    6 - 9 ára Myndlist Ína Salóme Hallgrímsdóttir
15.15-17.00 mi.    6 - 9 ára Myndlist NN
15:15-17:00 fim.   6 - 9 ára Myndlist  NN
15:15-17:00 fim.   6 - 9 ára Myndlist NN
15:15-17:00 fös.   6 - 9 ára Myndlist NN
10:15-12:00 lau.   6 - 9 ára Myndlist NN
15.00-17.15 má.   8 - 11 ára Arkitektúr Hildur Steinþórsdóttir
15.00-17.15 fim.   8 - 11 ára Leirrennsla og mótun / Guðbjörg Káradóttir
15.00-17.15 þri.  10 - 12 ára Stuttmyndagerð / Kolbeinn H. Höskulds.
15.00-17.15 mið.10 - 12 ára Myndlist-Handverk-Hönnun / NN
15:00-17:15 fim. 10 - 12 ára Teikning-Málun-Grafík / Þorbjörg Þorvaldsd.
15.00-17.15 fös. 10 - 12 ára Myndasögur / Jean Posocco
10.00-12.15 lau. 10 - 12 Leir og Skúlptúr  / Guðbjörg Kárad.og Anna Hallin

15:15-17:00 má.   4 - 5 ára Myndlist - Bakkastöðum /Guðrún Vera Hjartard.
15.15-17.00 þri.    6 - 9 ára Myndlist - Bakkastöðum / Brynhildur Þorgeirsd.
15:00-17:15 mið.10 - 12 ára Myndlist - Bakkastöðum /Brynhildur Þorgeirsd.
15.00-17.55 fim. 13 - 16 ára Myndlist - Bakkastöðum / Kristín Reynisdóttir

18.00-20.55 þri.  13 - 16 ára Stuttmyndagerð / Kolbeinn Hugi Höskuldsson
18.00-20.55 fim. 13 - 16 ára Teikning-Málun-Grafík / Þorbjörg Þorvaldsd.
16.00-18.55 fös. 13 - 16 ára Leirmótun / Guðný Magnúsd. og Anna Hallin
10:00-12.55 lau. 13 - 16 ára Myndasögur / Jean Posocco

17:30-21:30 mán. Teikning 1  Sólveig Aðalsteinsdóttir
17:30-21:30 mið. Teikning 1  Eygló Harðardóttir
17:30-21:30 þri. Teikning 2    Sólveig Aðalsteinsdóttir
09.00-11.45 fim. Teikning 1 morguntímar Katrín Briem
09.00-11.45 mið. Teikning 2 morguntímar Katrín Briem
17:45-21:30 mán. Módelteikning  Margrét H.Blöndal
09.00-11.45 mán. Módelteikning morguntímar Katrín Briem
17:45-20:30 mið. Módelteikning framhald Katrín Briem
09.00-11.45 þri. Listnám 60+  NN
09.00-11.45 mið. Listnám 60+ / Bakkastöðum Brynhildur Þorgeirsdóttir

17.30-20.15 mán. Málun 1        Birgir Snæbjörn og Sigurður Árni
17.30-20.15 fim.   Málun 2       Sigtryggur B. Baldvinsson 
17:30-20:15 mið.  Málun 3       Einar Garibaldi Eiríksson  
17.30-20.15 þri.    Málun 4        Einar Garibaldi Eiríksson 
13.15-16.00 fös.   Frjáls málun      Sigtryggur B.Baldvinsson
17:30-21:40 mán. Litaskynjun        Eygló Harðardóttir  
09.00-11.45 þri.    Málun 1 morguntímar  Birgir Snæbjörn og Sigurður Árni
08.45-11.30 fös.   Málun 2 morguntímar Sigtryggur B. Baldvinsson
09.00-11.45 mið.  Málun 3 morguntímar Einar Garibaldi Eiríksson 
10.00-12.45 lau.   Málun 4 Módel- og Portrettmálun
              Birgir Snæbjörn Birgisson og Karl Jóhann Jónsson 
17.30-20.15 þri.    Vatnslitun framhald  Hlíf Ásgrímsdóttir 
09.00-11.45 mið.  Vatnslitun -Teikning morgunt. Hlíf Ásgrímsdóttir 
13.30-17.00 þri.   Tilraunastofa í myndlist fyrir hreyfihamlaða. 
   Margrét H.  Blöndal og Eygló Harðardóttir
09.00-11.45 fös.   Vinnustofa Aflagranda   NN
13.00-16.30 þri.    Vinnustofa Hvassaleiti   Kristinn G. Harðarson
13.00-16.30 fös.   Vinnustofa Hvassaleiti  Kristinn G. Harðarson
10.00-16.00 lau.   Endurmenntun fyrir Leikskólakennara 
  Elsa Dóróthea Gísladóttir og Hildigunnur Birgisdóttir

17:30-20:40 fim.   Form, rými og hönnun  
                    Hildur Bjarnad., Sólveig Aðalsteinsd. og Guja Dögg Hauksd.
17:30-20:40 þri.    Gróðurhús hugmyndanna.
              Hildur Steinþórsdóttir og Eygló Harðardóttir

17.30-20.15 mán.  Leirkerarennsla   Guðbjörg Káradóttir
17.30-20.25 þri.  Leirmótun og rennsla    Guðný Magnúsdóttir
18:00-22:00 mið. Grundvallaratriði í keramiki - KEV173 
  Guðný Magnúsdóttir og Guðbjörg Káradóttir

lau og þri     Ljósmyndun svart/hvít     Erla Stefánsdóttir og Vigfús Birgisson
lau og þri     Ljósmyndun svart/hvít II  Erla Stefánsdóttir og Vigfús Birgisson
mán og lau  Ljósmyndun stafræn       Vigfús Birgisson
mán og lau  Ljósmyndun stafræn II    Vigfús Birgisson

5 daga    InDesign-Photoshop    Magnús Valur Pálsson

INNRITUN stendur yfir 

BARNA- OG UNGLINGANÁMSKEIÐ 
4 - 5  á r a

STÖKK TIL FRAMTÍÐARSTÖKK TIL FRAMTÍÐAR
INNRITUN ER HAFIN Í KLASSÍSKA LISTDANSSKÓLANN  

Grensásvegi 14 & Álfabakka 14a  s: 534 9030 mail: info@ballet.is

Inntökupróf

26. ágúst

WWW.BALLET.ISWWW.BALLET.ISWWW.BALLET.ISWWW.BALLET.IS

ÖNNUR NÁMSKEIÐ:
FRANKLIN METHOD 22. -25. ÁGÚST

BALLET 2X Í VIKU
OG MARGT MEIRA

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU SKÓLANS 

NÁMSKEIÐ Í BOÐI FYRIR 3 ÁRA OG ELDRI
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skammaðist mín rosalega fyrir 
hann, en í dag er ég afar stolt af 
honum og lít mikið upp til hans,“ 
segir Gréta sæl og þakklát föður 
sínum fyrir ósk hans um þátttöku 
hennar í hinu vinsæla lagi, Háska-
leik. „Mér brá dálítið yfir viðtök-
unum en þeim fylgir afar góð til-
finning. Ég hef aldrei heillast 
af frægðinni einni sér, en það 
skemmtilegasta sem ég geri er að 
syngja frammi fyrir áhorfendum. 
Ég hef verið sísyngjandi síðan ég 
var smástelpa og stundum klöpp-
uðu nærstaddir fyrir mér, sem 
mér fannst æði,“ segir Gréta í ein-
lægni.

Á vori komanda lýkur hún stúd-
entsprófi frá Fjölbrautaskólanum 
í Garðabæ og þaðan liggur leiðin 
út í söngnám. 

„Mig dreymir um að gera söng-
inn að ævistarfi en á eftir að finna 
réttu leiðina. Ég hef einnig mjög 
gaman af leiklist og dansi, og 
söngleikjalínan heillar eftir að 
hafa horft ótal sinnum á uppfærslu 
Litlu hryllingsbúðarinnar þar 
sem pabbi lék plöntuna þegar ég 
var lítil,“ segir Gréta sem í kvöld 
stígur á svið með Bubba og Sól-
skuggunum frammi fyrir stærri 
áhorfendaskara en nokkru sinni, 

auk áheyrenda útsendingar tón-
leikanna á Rás 2.

„Ég er miklu meira spennt en 
stressuð að fara á svið. Ég veit að 
það er alltaf til fólk sem hefur mis-
jafnar skoðanir á manni, rétt eins 
og pabba mínum, en ég tek það 
ekki nærri mér. Sjálf er ég einn 
af hans mestu aðdáendum, finnst 
hann gera æðislega tónlist og 
texta, og upphefð að því að syngja 
með honum frammi fyrir alþjóð,“ 
segir Gréta stolt. 

Þekktar eru fjölmargar laga-
smíðar Bubba til móður henn-
ar, Brynju, bæði þegar þau voru 
saman og eftir skilnaðinn.

„Ég er víst miklu meiri Bubbi en 
Brynja,“ segir Gréta hlæjandi. „Ég 
er miklu líkari pabba en mömmu, 
rokkari í eðlinu og uppreisnar-
gjörn, en ekki eins ýkt og pabbi. 
Ég er villingur en orðin stilltari 
eftir að hafa verið erfið gelgja,“ 
segir hún og brosir blítt yfir tvö-
földum café latte með karamellu-
sírópi.

„Ég er mikil kaffimanneskja 
og held mig aðallega á kaffihús-
um miðbæjarins um helgar. Ég 
vil meina að ég sé menningarlega 
sinnuð og reyni að kynna mér það 
helsta á öllum sviðum mannlífs og 
menningar um helgar, enda mikil 
félagsvera og finnst gaman að vera 
með fólki.“

thordis@frettabladid.is

Árlegur búningadagur Árbæjar-
safns verður haldinn á morgun. 
Þá verður sýning á íslenskum 
barnaþjóðbúningum og kynning á 
námskeiðum í gerð þeirra. Einn-
ig munu börn frá Þjóðdansafé-
lagi Reykjavíkur dansa og kynnt 
verða námskeið í barnadönsum 
sem fram undan eru hjá félaginu. 

Eydís Gauja Eiríksdóttir er eitt 
þeirra barna sem ætla að dubba 
sig upp á sunnudaginn til að taka 
þátt í þjóðdönsum við Árbæjar-
safnið. Hún kveðst oft hafa komið 
í safnið áður og tekið þátt í mörgu 
skemmtilegu en man ekki til þess 
að hún hafi dansað þar fyrr. „Ég 
ætla sko að prófa það núna,“ segir 
hún full tilhlökkunar.  

Eydís Gauja er átta ára og á 
heima á Álftanesinu. Mamma 
hennar, Oddný Kristjánsdótt-
ir, kennir þjóðbúningasaum hjá 
Heimilisiðnaðarfélaginu og er 
alger sérfræðingur í þeirri teg-
und fata. Það kemur því ekki 
á óvart að Eydís Gauja 
svarar játandi þegar 
hún er spurð hvort hún 
eigi búninginn sem hún 
ætlar að dansa í. „Ég 
er nú búin að eiga 
dálítið marga því ég 
er alltaf að stækka. 
Þann fyrsta fékk ég 
þegar ég var eins árs,“ 
segir hún eins og ekk-
ert sé sjálfsagðara. 
„Ég er sko  búin að 
venjast svona bún-
ingum og get alveg 
leikið mér í þeim 
og svoleiðis. Svo 
finnst mér bara 

svo gaman að vera í 
þeim því þá er ég svo 
fín.“  

Þar sem Eydís 
Gauja er með sítt 
hár segir hún húf-
una festast vel í 

því, hvort sem hún sé 
með það slegið eða í 

fléttum. En hefur 
hún einhverntíma 

dansað í íslensk-
um búningi? 
„ Nei ,  bara 
snúið mér í 

hringi og þá fer 
pilsið út og líka svunt-
an og skúfurinn.“

 Það verður örugg-

lega pilsaþytur við Árbæjarsafn-
ið þegar litlu dömurnar mæta 
margar saman og snúa sér í 
hringi í þessum þjóðlegu klæð-
um. En hvað um herrana. Þekkir 
Eydís Gauja einhverja stráka sem 
eiga hnébuxur, viðeigandi treyj-
ur og uppháa sokka? „Ég hef bara 
hitt tvo stráka í svoleiðis fötum, 
annar er frændi minn og hinn var 
einhver sem ég hitti á safninu,“ 
segir hún. En býst hún ekki við 
að stíga dans við einhvern þannig 
klæddan á sunnudaginn? „Ég veit 
það ekki,“ svarar hún einarðlega. 
„Það fer eftir því hvað kennarinn 
vill. Hann hlýtur að stjórna og þá 
geri ég bara eins og hann segir.“ 

gun@frettabladid.is

Fékk fyrsta búninginn 
þegar hún var eins árs
Börn frá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur mæta í þjóðbúningum við Árbæjarsafn á morgun og stíga dans á 
torginu milli klukkan tvö og þrjú. Öllum börnum er velkomið að taka þátt, læra sporin og dansa með.

Eydís Gauja Eiríksdóttir átta 
ára í þjóðbúningi að leika 

sér og dansa.

Eydís Gauja er meðal þeirra sem ætla að læra að dansa við Árbæjarsafnið á morgun 
og gera eins og kennarinn segir.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ráðstefnan Radical Love  með Heidi Biker, sem er þekkt fyrir öflugt starf í þágu 
fátækra og munaðarlausra barna um allan heim, heldur fyrirlestra í Fjölbrautaskóla 
Garðabæjar um helgina. Hún býr í Mósambík ásamt eiginmanni sínum en þau eru 
stofnendur hjálparsamtakanna Iris Ministris. Sjá nánar á facebook undir HEIDI BAKER - 
RADICAL LOVE CONFERENCE

Inndjúpsdagurinn verður haldinn í fyrsta skipti í dag en þá verður efnt til 
fjölskylduhátíðar með miðaldaívafi við innanvert Ísafjarðardjúp. Inndjúps-
dagurinn er samstarfsverkefni fræðimanna sem starfað hafa við fornleifa-
uppgröft í Vatnsfirði, aðila í ferðaþjónustu við innanvert Ísafjarðardjúp og 
Súðavíkurhrepps. Ýmislegt verður í boði. Miðaldahlaðborð með hirðdans-
leik, miðaldaleikir, spennandi fornleifaleiðsögn og frumsaminn leikþáttur 
um Björn Jórsalafara, hinn mikla höfðingja sem bjó í Vatnsfirði með hirð 
sinni.

Vatnsfjörður við Ísafjarðardjúp er einn af merkustu sögustöðum landsins 
en allt frá landnámsöld og fram yfir siðaskipti var Vatnsfjörður stórbýli og 
höfðingjasetur. Undanfarin átta ár hafa farið fram umfangsmiklar fornleifa-
rannsóknir í Vatnsfirði en elstu mannvistarleifar sem fundist hafa þar eru 
frá því snemma á 10. öld og segja má að þar hafi fundist eina heildstæða 
víkingaþorpið á Íslandi. Boðið verður upp á ókeypis leiðsögn um fornleifa-
leitarsvæðið í Vatnsfirði í dag klukkan 13 og 15 og kl. 11 á morgun. 

Í Heydal við Mjóafjörð, skammt frá Vatnsfirði, verður efnt til miðalda-
dagskrár á Inndjúpsdeginum í anda Björns Jórsalafara (1350-1415). Í kvöld 
verður boðið upp á hlaðborð með miðaldaívafi í Heydal og að því loknu 
verður efnt til hirðdansleiks þar sem meðal annars verða kynntir miðalda-
dansar. Þá gefst börnum og unglingum tækifæri á að taka þátt í miðalda-
leikjum á hátíðinni í Heydal og að fara í stutta reiðtúra gegn vægu gjaldi. 

Fyrsti Inndjúpsdagurinn

Fjölskylduhátíð með miðaldaívafi við innanvert Ísafjarðardjúp.

Gréta Morthens segir Meskalín vera í mestu dálæti af lagasmíðum föður síns. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af forsíðu

Haustvörurnar komnar frá  
París, London og New York 

20% afsláttur í dag 
Opið 11 - 21 

Léttar veitingar milli 18 og 21 

Menningarnótt í Flash 



 buseti@buseti.is    www.buseti.is

Hefur þú kynnt þér búseturétt ?

Öryggi  Hagkvæmni 

   

Frelsi

 

    “Þriðja leiðin” 
 á húsnæðismarkaðnum.    
   

www.buseti.is 

       
      Við byggjum
       til framtíðar 

 

        Fylgstu með !

   93,9% 
     mæla með Búseta
 

Vissir þú að . . .



Bragagata 34a
101 Reykjavík
Glæsileg - endurnýjuð íbúð 

Stærð: 100,5 fm
Fjöldi herbergja: 2-3

Byggingarár: 1935
Fasteignamat: 1.933

Verð: 34.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna algjöra perlu í miðborginni!
Falleg og vel innréttuð íbúð á 3 hæðum. Komið er inn í forstofu/hol sem opnast inn í bjart eldhús með hvítri
Alno-eldhúsinnréttingu með stál eldhústækjum, borðplötur og gluggaáfellur eru úr graníti. Úr eldhúsi er gengið
út í bakgarð. Baðherbergi er rúmgott með baðkari og upphengdri sturtu, flísar á veggjum eru úr marmara en
granít  á  gólfum,  tengt  er  fyrir  þvottavél.  Á  annari  hæð  er  opin  og  björt  stofa/borðstofa  með  hvíttuðu
eikarparketi og hlöðnum arni. Úr stofu er gengið út á skjólgóðar svalir sem snúa í suð/vestur. Í risi er svefnloft
með  2  þakgluggum  og  haganlega  smíðuðum  skápum  sem  mynda  höfðagafl.  Íbúðin  hefur  verið  mikið
endurnýjuð,  m.a.  rafmagn,  skólp,  gluggar,  gólfefni  og  innréttingar.  Sér  inngangur  er  í  íbúðina  bæði  frá
Bragagötu og í gegnum bakgarð með aðkomu frá Haðarstíg. Þar eru tvö bílastæði sem tilheyra íbúðinni. Þetta
er sérstaklega sjarmerandi og vönduð íbúð. Allar frekari upplýsingar um eignina gefur Þóra í s. 777-2882 eða
thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 22. ágúst kl.18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Tjarnarból 6
170 Seltjarnarnes
5 herbergja íbúð með útsýni

Stærð: 128,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 22.750.000

Verð: 26.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna rúmgóða, 5 herbergja íbúð á 4hæð með miklu útsýni til suðurs.
Íbúðin  skiptist  í  hol,  eldhús  með  borðkrók  og  búri,  stofu,  borðstofu,  hjónaherbergi,  3  barnaherbergi  og
baðherbergi.Nánari  lýsing;  Komið er  inn í  opið  hol  með skápum, á  hægri  hönd er  eldhús með upprunalegri
innréttingu og borðkrók og geymslu innaf eldhúsi er með hillum. Stofa og  borðstofa eru með stórum gluggum
og  miklu  útsýni  í  suður,  út  úr  stofu  eru  góðar  svalir.  Á  svefnherbergisgangi  eru  skápar  og  gengið  inn  í
svefnherbergin og  baðeherbergi sem er flísalagt með baðkari og tengt fyrir þvottavél. Barnaherbergin eru þrjú
þar  af  eru  tvö  með  skápum,  hjónaherbergi  er  með  skápum.Gólfefni;  Hol  og  svefnherbergisgangur  eru  með
parketi. Stofa  er með gegnheilu eikar-parketi, eldhús og barnaherberg með kork.
Unnið hefur verið að endurnýjun þaks, glugga og fleiri þátta utan húss og húsið því í góðu ástandi.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  gefur  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Brúnastaðir 4
112 Reykjavík
Fallegt parhús á einni hæð

Stærð: 166 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 33.150.000

Verð: 44.900.000

RE/MAX SENTER kynnir:  Fallegt og vel skipulagt raðhús á vinsælum stað í Grafarvogi. Húsið er byggt árið
1999. Húsið er vel skipulagt með mikla lofthæð og stóran og fallegan garð. Alls 166,1 fm + ca. 16fm milliloft.
Nánari lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu.  Þaðan er gengið inn í opið rými sem telur stofu, borðstofu,
eldhús og milliloft sem nær yfir eldhúsið og nýtist sem skrifstofu/tómstundarrými.
Hjónaherbergið  er  rúmgott,  hátt  til  lofts  og  með  miklu  skápaplássi,  barnaherbergin  eru  2  og  einnig  með
skápum. Baðherbergið er flísalagt hólf og gólf með hornbaðkari, sturtu, handklæðaofni og upphengdu wc og
góðri innréttingu. Einnig er góð geymsla yfir baðherberginu.
Eldhúsið  er  stórt  með  gashelluborði,  miklu  skápa  og  borðplássi,  flísar  á  gólfi.  Gengið  er  inn  í  þvottahús  úr
eldhúsinu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 17:00 - 17:30.

899 6753

8622001

Brekkugata 8
600 Akureyri
Gistiheimili í hjarta Akureyrar

Stærð: 278,6 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1925

Fasteignamat: 24.250.000

Verð: Tilboð
RE/MAX Senter og Þóra kynna fullbúið gistiheimili í góðum rekstri í hjarta Akureyrar.
Um er að ræða hús með 9 herbergjum, borðstofu, eldhúsi, baðherbergjum og öllum búnaði til rekstrar
gistiheimilis.
Húsið er rekið í nafni Gulu villunnar við góðan orðstýr.
Gott tækifæri fyrir hjón eða aðila til að vinna í lifandi umhverfi og skapa sínar eigin tekjur.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru 

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

0

7772882

Þingvallastræti 14
600 Akureyri
Gistiheimili í fullum rekstri 

Stærð: 251,1 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1933

Fasteignamat: 25.150.000

Verð: Tilboð
RE/MAX Senter og Þóra kynna fullbúið gistiheimili í góðum rekstri á móti Sundlaug Akureyrar.
Húsið er með 8 herbergi, baðherbergi, eldhús og allan búnað til rekstrar gistiheimilis. Húsið er leigt út
allan ársins hring og býður upp á góða tekjumöguleika fyrir aðila sem vilja vinna sjálfstætt í lifandi
umhverfi. Húsið er rekið í nafni Gulu villunnar ásamt eigninni við Brekkugötu 8.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Þóra Birgisdóttir

777 2882

Vönduð og góð þjónusta
Hringdu núna!

thora@remax.is

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
arg@remax.is

Hafnarstræti 15
600 Akureyri
Fallegt hús í hjarta Akureyrar

Stærð: 184,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 20.000.000

Verð: 31.000.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna fallegt einbýlishús í hjarta Akureyrarbæjar.
Um er að ræða stílhreynt og vel viðhaldið einbýlishús með 3 stórum svefnherbergjum, 2 stofum,
eldhúsi, 2 baðherbergjum, stóru þvottahúsi og góðri geymslu. Bílskúr og stór garður fylgja eigninni.
Húsið hefur fengið gott viðhald, rafmagn, gluggar og gler og frárennslislagnir hafa verið endurnýjuð á
síðustu 10-15 árum.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2011

Tæknisvið Símans leitar 
að VAS sérfræðingi

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Starfið felur í sér rekstur og þróun myndskilaboðakerfa, MobileTV 
kerfa og stillingakerfa handtækja, auk mikilla samskipta við innlenda 
og erlenda sérfræðinga.

Menntun og reynsla:
• Menntun í rafmagns- eða tölvunarfræði
• JAVA forritun eða annað forritunarmál
• Þekking á Linux/Unix rekstrarumhverfi
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
   farsímakerfum auk brennandi áhuga á 
   farsímum og nýjustu tækni
• Góð enskukunnátta 

Persónueiginleikar:
• Frumkvæði og framsýni
• Mikil samskiptalipurð
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni

Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is) 
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is
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sími: 511 1144

S: 511 1144

Rekstrarvörur
réþðemanniv-
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Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2011

Fullkomin vinna með skóla!
Ert þú metnaðarfullur einstaklingur sem vill vinna á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað? Þá viljum við þig í vinnu í úthringiver okkar!

• 2-4 kvöld í viku
• Sveigjanlegar vaktir
• Söluþjálfun
• Miklir tekjumöguleikar

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Úthringiverið er frábær staður fyrir námsmenn sem vilja nýta helgarnar 
í annað en vinnu.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is) 
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

Heiðdís Björnsdóttir, 
hópstjóri

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
7

7
7

9



20. ágúst 2011  LAUGARDAGUR6

Háskólatorgi, 3. hæð   Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   fs@fs.is   www.fs.is

AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI 
OG MATRÁÐUR
Leikskólar stúdenta eru forystuskólar 
á vettvangi High/Scope stefnunnar.

Við leitum að aðstoðarleikskólastjóra sem hefur áhuga á að taka 
þátt í metnaðarfullu frumkvöðlastarfi og mótun nýrrar stefnu fyrir 
leikskólann Sólgarð, sem er fyrir börn á aldrinum sex mánaða til 
tveggja ára.  

Auglýsum einnig eftir matráði á leikskólann Mánagarð sem er fyrir 
tveggja til sex ára.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Stephensen, 
leikskólafulltrúi í síma 570-0888 eða sigridur@fs.is

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignar-
stofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Að 
henni standa stúdentar við Háskóla Íslands, 
HÍ og menntamálaráðuneytið. Auk Leikskóla 
rekur FS Bóksölu stúdenta, Stúdentagarða, 
Kaffistofur stúdenta, Stúdentamiðlun og 
Hámu. Starfsmenn FS eru um 120 talsins.

Félagsstofnun stúdenta á og rekur 
leikskóla fyrir börn stúdenta við Háskóla 
Íslands. Leikskólarnir eru Leikgarður, 
Mánagarður og Sólgarður. FS er með virka 
starfsmannastefnu. Starfsfólk leikskólanna 
nýtur sömu kjara og starfsfólk almennra 
leikskóla og að auki sömu hlunninda og 
annað starfsfólk FS. Í skólanum stendur 
nú yfir vinna við að innleiða High/Scope-
stefnuna sem leggur ríka áherslu á virkt nám.

www.lyfja.is

Atvinnutækifæri hjá Lyfju um allt land

Við leitum að lyfjatæknum og sölu- 
og afgreiðslufólki í okkar frábæra 
starfsmannahóp.

Störfin felast í ráðgjöf til 
viðskiptavina um val á vörum í 
verslun, afgreiðslu á kassa, 
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausasölulyfjum og 
ráðgjöf um val og notkun þeirra. 

Bæði er um að ræða full störf og 
hlutastörf í apótekum okkar á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott 
vinnuumhverfi, samkeppnishæf laun 
og möguleiki á starfsþróun. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu 
lyfseðla auk þess sem hann veitir 
viðskiptavinum og starfsfólki faglega 
ráðgjöf.  

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði 
og gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund 
og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð 
vinnubrögð. 
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Við leitum að sjálfstæðu,

skipulögðu og metnaðar-

fullu starfsfólki sem hefur 

áhuga á að ganga til liðs 

við framsækið og 

spennandi fyrirtæki.

Lyfjatæknar og sölu- 
og afgreiðslufólk

Lyfjafræðingar – 
Lyfja Egilsstöðum og 
útibú Lyfju á Blönduósi

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.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, www.lyfja.is og hjá 
starfsmannahaldi í síma 530 3800.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is. 

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og ráðið verður 
í störfin sem fyrst.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir 
til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Störf í þýðingamiðstöð á Ísafirði

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins óskar að 
ráða þýðendur til starfa við starfsstöðina á Ísafirði. 
Þýðingamiðstöðin annast þýðingar ESB-gerða, sem 
eru á ýmsum sviðum, svo sem tækni, raungreina, 
fjármála, laga o.s.frv.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-
ráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf
• Staðgóð þekking á íslensku og ensku
• Reynsla af þýðingum 
• Samskiptalipurð og góð framkoma
• Gott tölvulæsi

Kunnátta í öðru erlendu tungumáli er æskileg sem 
og menntun í hagfræði, náttúrufræði, verkfræði eða 
lögfræði. Kostur er ef umsækjendur hafa reynslu af 
íðorðavinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2011. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Þýðendur 2011“. 

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði 
frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa 
verið teknar.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hreinn Páls-
son, framkvæmdastjóri þýðingamiðstöðvar,
(hreinn.palsson@utn.stjr.is), og Helga Hauksdóttir, 
mannauðsstjóri utanríkisráðuneytisins, 
(helga.hauksdott-ir@utn.stjr.is), í síma 545-9900.
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Hæfniskröfur: Starfssvið:

Innri samskipti í alþjóðlegu umhverfi?

www.marel.com/jobs. 

www.marel.com

Nýttu reynsluna 
á nýju sviði!

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 28. ágúst nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu  
og sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á ýmsum sviðum. 

Sviðsstjóri verkfræðisviðs
Verkfræðisvið sér um verklegar framkvæmdir, tæknilegan rekstur, umsjón fasteigna, viðhald tækja og búnaðar ásamt því að bera ábyrgð á öryggis-, heilsu- og 
umhverfismálum hjá Actavis á Íslandi. Um er að ræða nýtt sameinað svið sem tekur að sér rekstur þriggja deilda; tæknideildar, fasteignadeildar og öryggis-, 
heilsu- og umhverfisdeildar. 
 
Helstu verkefni sviðsins eru:

Þátttaka í vali á tækjum og búnaði fyrir Actavis á Íslandi
Uppsetning á nýjum tækjabúnaði og þátttaka í gildingarvinnu
Ábyrgð á viðhaldi tækjabúnaðar, húsnæðis- og hússtjórnarkerfa 
Rekstur viðhaldskerfa og úrbætur til að auka virkni og rekstraröryggi
Fyrirbyggjandi viðhald og kvarðanir á tækjum á framleiðslu-, rannsóknar-  
og þróunarsvæðum Actavis á Íslandi
Umsjón og eftirlit með öryggis- og heilsumálum starfsmanna Actavis á Íslandi
Eftirlit með umhverfismálum og ráðgjöf varðandi lágmörkun umhverfisáhrifa  
frá starfsemi Actavis
Kynning, fræðsla og þjálfun starfsmanna Actavis í öryggis-, heilsu- og umhverfismálefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði verkfræði
Haldgóð stjórnunarreynsla og reynsla af sambærilegu  
starfi er skilyrði
Þekking á sviði öryggis-, heilsu- og umhverfismála
Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
Góð samstarfshæfni, frumkvæði og úrlausnargeta
Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun og drifkraftur
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Ráðgjafi  í félagsþjónustu

Leitað er eftir starfsmanni með háskólamenntun á félags- 
uppeldis-, eða heilbrigðissviði sem nýtist vel í starfi.

Um er að ræða ráðningu í eitt ár frá september 2011. 

Helstu verkefni eru:

• Almenn félagsþjónusta við einstaklinga og fjölskyldur 
samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.

• Nýjungar og þróunarverkefni í félagsþjónustu.

• Þverfaglegt samstarf innan deildar og með 
samstarfsstofnunum.

Menntunar og hæfniskröfur:

• Háskólapróf og starfsréttindi í viðkomandi fagi.

• Reynsla af vinnu í velferðarþjónustu, m.a. þverfaglegri 
teymisvinnu er æskileg.

• Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.

• Metnaður, áhugi, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar 
um jafnréttismál við ráðningu í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri Fjölskyldudeildar í síma 460 1420 og 
með því að senda fyrirspurnir á: gudruns@akureyri.is 

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www. Akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2011.

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því að ráða 
ráðgjafa í félagsþjónustu. 

VERKEFNASTJÓRI

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á 
við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum og skipulögðum 
einstaklingi í nýlega stofnað verkefnastjórnunarteymi. 
Teymið mun vinna að samræmingu á ferlum innan allra 
dótturfélaga Össurar. Um er að ræða krefjandi verkefni 
unnin í nánu samstarfi við starfsmenn annarra sviða og 
starfsstöðva víða um heim.

starfssvið
 Verkefnastjórnun 
 Umsjón með hópavinnu
 Ferlagreining
 Val á hugbúnaðarlausnum 
 Umsjón með innleiðingu á samræmdum ferlum í 

 viðskiptahugbúnaði, í samstarfi  við upplýsingatæknisvið 

hæfniskröfur
 Háskólapróf 
 Menntun á sviði verkefnastjórnunar
 Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
 Þekking á Microsoft Dynamics Nav eða 

 öðrum ERP kerfum er kostur
 Leiðtogahæfi leikar
 Mjög góð enskukunnátta

Áhugasamir eru hvattir til að senda umsókn ásamt ferilskrá 
á netfangið work@ossur.com fyrir 31. ágúst 2011. Nánari 
upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1700 manns í 15 löndum. 
Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Össur hf. i Grjóthálsi 5 i 110 Reykjavík i 515 1300 i www.ossur.com

Öflugur sölu- og 
þjónustufulltrúi

Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 
á spennandi þjónustumarkaði fyrir íslensk 
iðnfyrirtæki og athafnalíf.

Eingöngu drífandi og laghentir einstaklingar 
með mikla þjónustulipurð og vilja til að vaxa í 
starfi koma til greina. Æskilegt að umsækjandi 
hafi reynslu af vinnu með ýmsan vökva- og 
loftbúnað, lagnaefni og skyldar vörur.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist fyrir 28. ágúst á 
landvelar@landvelar.is

Rafvirkjar.
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa við almennar 

raflagnir og tölvulagnir.

Upplýsingar í síma 517 6900, 660 6904 eða 
660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17
netfang: fagtaekni@fagtaekni.is
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INGVAR HELGASON og B&L  •  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

INGVAR HELGASON og B&L

Starfsfólk Ingvars Helgasonar ehf. leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk 

sem er hefur gaman af að veita góða þjónustu, hefur löngun til að skara 

framúr, hefur nægj anlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í 

réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og mannlegum samskiptum

og síðast en ekki síst er létt á lund og brá.

Söluráðgjafi í nýjum bílum
Starfssvið:  · Sala á nýjum bílum og almenn ráðgjöf.

Hæfniskröfur:  · Reynsla af sölumálum æskileg
   og löngun til að skara framúr.
 · Tölvukunnátta.
 · Gott vald á íslensku.
 · Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð. 

Umsóknum á að skila í netfangið runar.bridde@ih.is fyrir 30. ágúst.

Sölufulltrúi á fyrirtækjasviði
Starfssvið:  · Sala á bílum til fyrirtækja og almenn ráðgjöf.

Hæfniskröfur:  · Reynsla af sölustörfum og löngun til að skara framúr .
 · Gott vald á íslensku og framsetningu tölvugagna.
 · Word og Excel kunnátta.
 · Háskólamenntun æskileg.
 · Rík þjónustulund, kurteisi og nákvæm vinnubrögð.

Umsóknum á að skila í netfangið skuli.skulason@ih.is fyrir 30. ágúst.

Við fjölgum
í framlínunni

Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

Aðstoðarkonur óskast frá 1. september 2011

Aðstoðarkonur óskast til starfa frá 1. September 2011.
Um er að ræða fullt-og hlutastarf veturinn 2011/2012 og áfram ef 
vel gengur.
Persónuleg aðstoðarkona vinnur við að aðstoða mig við að fram-
kvæma athafnir daglegs lífs, m.a. við hreinlæti, klæðnað, keyrslu, 
tiltekt, vinnu, félagslíf og ferðalög innanlands og utan.
Aðstoðarkonur starfa eftir hugmyndafræðinni um Sjálfstætt líf eða 
sem fatlað fólk hefur þróað og barist fyrir út um allan heim.
Hugmyndafræðin snýst um að fötluð manneskja hafi stjórn á eigin 
aðstoð, hvernig hún er skipulögð og hönnuð eftir þörfum, lífsstíl, 
aðstæðum og væntingum.
Nú þegar starfa hjá mér fimm frábærar aðstoðarkonur og er þörf 
á að bæta fleiri í hópinn.  
Umsækjandi þarf að vera á aldrinum 20-35 ára, reyklaus og með 
bílpróf sem er skilyrði.
Jákvæðni, virðing, metnaður, sveigjanleiki og samvinna er lykill að 
farsæld í starfi því með aðstoð af þessum toga hef ég tækifæri til 
að lifa sjálfstæðu lífi.
Umsækjendur þurfa að geta unnið dag-, kvöld- og næturvaktir 
bæði á virkum dögum og um helgar.

Umsóknarfrestur er 26. Ágúst 2011.

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár sendist á freyja@npa.is.
Vinsamlegast tilgreinið 2 - 3 meðmælendur í ferilskrá.

Við leitum að kraftmiklum og samviskusömum einstaklingi með 
ríka þjónustulund, frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi.

Starfssvið
Sala á hvataferðum og ráðstefnum á erlendum mörkuðum

  Öflun nýrra viðskiptavina og sókn á nýja markaði
  Tilboðs- og samningagerð
  Söluferðir á kaupstefnur og/eða sýningar erlendis og innanlands

Lágmarks kröfur
Tveggja ára starfsreynsla í hótel- og/eða ráðstefnugeiranum

  Viðeigandi menntun á sviði hótelfræða og/eða sölu- og markaðsmála
  Góð tölvukunnátta
  Góð tungumálakunnátta, í ræðu jafnt sem riti
  Mjög góðir hæfileikar í mannlegum samskiptum
  Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
  Æsklegur kostur er gott tengslanet

Mjög áhugavert starf sem hentar konum jafnt sem körlum.

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel 
sem leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Umsóknir skulu sendast á grand.is/umsoknir

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

SÖLUSTJÓRI /
VERKEFNISSTJÓRI
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Skólamatur óskar eftir umsóknum í skólamötuneyti grunnskóla 
Garðabæjar og Kársnesskóla í Kópavogi.

Áhugasamir hafið samband við Fanný í síma 420 2500
Netfang: fanny@skolamatur.is 

Hollt, gott og heimilislegt

Fjölskylduvænn vinnutími

BLÁA LÓNIÐ ÓSKAR EFTIR

Við leitum að einstaklingi sem:

• hefur reynslu af sölustörfum, reynsla af sölu   
 snyrtivara er kostur
• hefur einstaklega ríka þjónustulund
• snyrtifræðimenntun er kostur
• er samviskusamur, stundvís og sýnir frumkvæði
• býr yfir góðri enskukunnáttu, önnur tungumál  
 mikill kostur

Við leitum að einstaklingi sem:

• er samviskusamur, stundvís og sýnir frumkvæði
• er kraftmikill og metnaðarfullur
• er jákvæður

Matreiðslunema
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
matreiðslunema. Um er að ræða spennandi 
framtíðarstarf og þátttöku í metnaðarfullu 
og framsæknu veitingateymi. Viðamikil veitinga-
starfsemi er hjá Bláa Lóninu, veitingstaðurinn LAVA, 
Blue Cafe og Lagoon bar. Glæsilegir funda- 
og ráðstefnusalir eru einnig í Bláa Lóninu
og í Eldborg í Svartsengi.

Bláa Lónið óskar eftir að ráða starfsmann til 
starfa í Blue Lagoon verslunina á Laugavegi 15.
Starfið felst í sölu og kynningu á Blue Lagoon  
húðvörum.

Starfsmanni í verslun

Innan raða Bláa Lónsins starfa úrvals starfsmenn sem búa yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum, 
eru agaðir og fágaðir í framkomu og sinna starfi sínu af mikilli samviskusemi. Bláa Lónið er reyklaus 
vinnustaður. 

Nánari upplýsingar veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 420-8800 á milli kl. 13.00 og 15.00 
virka daga. Umsóknir skulu eingöngu sendar í gegn um heimasíðu Bláa Lónsins: 
www.bluelagoon.is/Um-fyrirtaekid/Atvinna/   

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Framtíðarstarf
Umsjón með Ævintýralandi 
Kringlunnar

Helstu starfsþættir:
· Daglegur rekstur

Starfsmannahald

Gerð vaktaplans

Innkaup og birgðahald

Umsjón með öryggismálum

·

·

·

·

Vinnutími er frá 12:00–18:30/19:00 á sumrin en 
13:00–18:30/19:00 á veturna.

Leikskóla- eða kennaramenntun og reynsla af uppeldis-
störfum æskileg.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sigurjón Örn Þórsson tekur á móti umsóknum og veitir 
nánari upplýsingar í síma 517 9000, netfang 
sigurjon@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.

VAKTSTJÓRI Í AFGREIÐSLU  
Röggsamur og þjónustulundaður einstaklingur 
óskast til starfa .   !00% starf í vaktavinnu.   
Þarf að geta hafið störf strax. 
Lágmarksaldur 22 ár.  Reykleysi skilyrði.

UMSJÓN BARNAGÆSLU - HLUTASTARF
Barngóður einstaklingur óskast til starfa í 
barnagæslu og jafnframt hafa yfirumsjón með 
starfsemi barnagæslunnar.  Þarf að geta hafið 
störf strax.  Lágmarksaldur 25 ár.   Reykleysi 
skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 23.ágúst.

SPENNANDI STÖRF 
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Tækniþjónusta Icelandair (ITS) á Keflavíkurflugvelli 
óskar eftir flugvirkjum í framtíðarstörf. 

Við leitum að öflugum liðsmönnum til starfa í stærsta 
flugskýli landsins í tæknivæddu og alþjóðlegu umhverfi.

STARFSSVIÐ:          
Almenn flugvirkjastörf í stórskoðunum á B757-200/300.

HÆFNISKRÖFUR:
I Hafi lokið prófi frá viðurkenndum skóla í flugvirkjun.
I Lögð er áhersla á samskiptahæfileika, frumkvæði 
 og sjálfstæð vinnubrögð.
I Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I Reynsla af vinnu í tölvuvæddu umhverfi.

Hér er um að ræða spennandi og krefjandi framtíðar-
störf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki 
og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að ná árangri í starfi 
og hafa jafnframt metnað til að vinna sem hluti af öflugri 
liðsheild.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 2. sept. 2011.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 
Theodór Brynjólfsson 4250 104 tbrynjol@its.is 
Kristín Björnsdóttir 5050 155 stina@icelandair.is 

WWW.ICELANDAIR.IS

FLUGVIRKJAR ÓSKAST
Í FRAMTÍÐARSTÖRF

GERÐU ALLT KLÁRT
FYRIR FLUGTAK
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www.kopavogur.is 

Molinn – ungmennahús

KÓPAVOGSBÆR

• Molinn óskar eftir að ráða starfsfólk í 2 stöður, 
annars vegar í fjölbreytt starf í tölvuvinnslu og hins 
vegar frístundarleiðbeinanda í tómstundarstarfi. 
Starfshlutfall er 30-70%

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
Starfsmannafélags Kópavogs. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2011.
Upplýsingar gefur Andri Lefever í síma 840-2609 og á 
netfanginu andri@molinn.is 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Íslensk erfðagreining leitar að sérfræðingum til starfa á rannsóknarstofur erfðarannsóknarsviðs fyrirtækisins. 
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð störf við að framkvæma umfangsmiklar skimanir á breytileikum í 
erfðamengi manna.

- Háskólamenntun (B.Sc.) á sviði líffræði, lífefnafræði, erfðafræði, efnafræði eða lífeindafræði
- Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af störfum á rannsóknarstofu
- Frumkvæði, nákvæmni, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
- Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
- Góð tölvu- og tungumálakunnátta nauðsynleg (enska og íslenska)

   

   

  
 

www.kopavogur.is 

Íþróttakennari

KÓPAVOGSBÆR

• Kársnesskóli óskar eftir íþróttakennara. 
Starfshlutfall er 70-100%, framtíðarstarf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarf. og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst 2011.

Upplýsingar gefur Guðrún Pétursdóttir, skólastjóri, í símum 
570-4100 og 898-4107.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Keldnaholti, 112 Reykjavík Sími 522 9000 Fax 522 9111 www.nmi.is

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands er að styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði 
með þekkingaruppbyggingu á grundvelli rannsókna 
og þróunar. Öflug tækniþróun, þjónusta og yfirfærsla 
þekkingar til fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, 
líf- og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi Nýsköp- 
unarmiðstöðvar

óskast til starfa við vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og 
orkutæknideildar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Verkefnið felur meðal annars í sér útfærslu og prófanir á reikni- 
algrímum á sérhæfðum reiknum svo sem FPGA eða merkjareikn- 
um, sem og samskipti við myndnema og annan jaðarbúnað.

Hæfniskröfur
  Þekking og reynsla af forritun í C/C + + nauðsynleg
 Reynsla í hönnun og forritun ígreyptra tölvukerfa 

(„embedded systems“) æskileg
 Þekking og reynsla af Matlab, VHDL/Verilog, Linux- 

stýrikerfinu og rásahönnun mikill kostur
 Góð enskukunnátta

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum. Umsóknar- 
frestur er til 1. september nk. Umsóknir skal senda til Nýsköpun- 
armiðstöðvar Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Starfsumsókn – Rafmagns og/eða tölvuverkfræðingur,
Keldnaholti, 112 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita: 
Torfi Þórhallsson, verkefnastjóri (torfi@nmi.is) og 
Ingólfur Þorbjörnsson, framkvæmdastjóri Efnis- líf- og orku- 
tækni (ingo@nmi.is) í síma 522 9000.

Rafmagns- og/eða 
tölvuverkfræðingur

.
Þar er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum
skóladegi 6-9 ára barna lýkur.

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ
 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla  

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla  
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  

Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS



20. ágúst 2011  LAUGARDAGUR12

Leikskólinn Skerjagarður í Skerjafirði!
Er að leita að leikskólakennara eða áhugasömum starfsmanni sem 
sýnir frumkvæði, er jákvæður og hefur brennandi áhuga á að 
vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og heimilis-
legur, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð 
er áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi.

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1919
skerjagardur@skerjagardur.is

   

   

 
 
 

www.kopavogur.is 

Þjónustufulltrúi 
Kvöldskóli Kópavogs auglýsir eftir þjónustufulltrúa 
í 50% starfshlutfall. 

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku
• Áhersla er lögð á þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður Kristín Jónsdóttir
Í síma 564-1507/863-8545, netfang kristinj@kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2011.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
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REKSTRARAÐILI ÓSKAST 
Á PATREKSFJÖRÐ

N1 óskar eftir rekstraraðila fyrir þjónustustöð 
félagsins á Patreksfirði. 

Til sölu er veitingarekstur og vörubirgðir 
núverandi rekstraraðila í húsnæði félagsins. 

Rekstraraðili mun jafnframt vera umboðsaðili 
N1 á Patreksfirði. 

Hlutverk hans verður að þjónusta viðskiptavini 
á neytendamarkaði félagsins. 

Miklir möguleikar fyrir einstakling eða samhent 
hjón sem vilja reka sitt eigið fyrirtæki.

Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst
á johann@n1.is eða hafa samband við 
Jóhann P. Jónsson í síma 440-1026 eða 660-3366

sími: 511 1144
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Vilt þú vinna spennandi        

verkefni með okkur?

Hlíðarsmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic auglýsir eftir einstaklingi í fjölbreytt skrifstofustarf.

Skrifstofustarf
Menntun & Skilyrði:

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2011
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Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í meirihlutaeigu BankNordic. Félagið hefur vaxið hratt 
á undanförnum árum og í dag starfa yfir 60 manns hjá félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir 
fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum.  
Allar nánari upplýsingar um félagið má nálgast á vordur.is

Hugbúnaðarsérfræðingur
Vörður leitar að öflugum hugbúnaðarsérfræðingi til að vinna í hópi metnaðarfullra 
starfsmanna okkar. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi. 

Starfssvið:
Forritun í Navision við endurbætur og viðhald 
á fjárhags- og tryggingakerfi félagsins.
Aðstoð við notendur.
Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla í forritun viðskiptahugbúnaðar.
Bókhaldsþekking er æskileg.
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
Skipulögð vinnubrögð, vandvirkni og nákvæmni.

Upplýsingar um starfið gefur Gunnar Sigurðsson, deildarstjóri tölvudeildar, gunnars@vordur.is 
en umsóknir skal senda til Hörpu Víðisdóttur, mannauðsstjóra, harpa@vordur.is

Umsóknarfrestur er til 1. september nk.
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Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur auglýsir stöðu yfirlögfræðings lausa til umsóknar. Við erum að leita 
að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi með leiðtogahæfileika til að hafa yfirumsjón með lögfræðilegum 
verkefnum og stjórnsýslu sviðsins. Yfirlögfræðingur er hluti af yfirstjórn sviðsins og hefur mikil samskipti 
við starfsfólk, kjörna fulltrúa og aðra lögfræðinga hjá Reykjavíkurborg. Næsti yfirmaður yfirlögfræðings er 
skipulagsstjórinn í Reykjavík. 

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Undirbúningur og umsjón með fundum skipulagsráðs 

Reykjavíkur og eftirfyglni vegna afgreiðslu mála. 
• Lögfræðileg ráðgjöf, upplýsingagjöf og þjónusta við 

skipulagsráð, kjörna fulltrúa og starfsmenn sviðsins, 
s.s. um fundarsköp og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. 

• Undirbúningur og umsjón með 
embættisafgreiðslufundum og eftirfylgni með 
afgreiðslu mála. 

• Frumkvæði varðandi þróun og umbætur í stjórnsýslu 
sviðsins.

• Hefur umsjón með og gerir umsagnir um 
lagafrumvörp á sviði skipulags- og byggingarmála

• Gerir og hefur umsjón með umsögnum og meðferð 
kærumála fyrir úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála.

Hæfniskröfur
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu.
• Þekking og reynsla á sviði stjórnsýslu sveitarfélaga 

æskileg.

• Þekking og reynsla af stjórnun og stefnumótun 
æskileg.

• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og rituðu máli 

á íslensku, ensku og einu norrænu tungumáli. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og stéttarfélags lögfræðinga.

Fyrirspurnum um starfið skal beina til Ólafar Örvars-
dóttur, skipulagsstjóra í Reykjavík í síma 411 1111 eða 
með því að senda fyrirspurnir á olof.orvarsdottir@
reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 4. september nk. Sótt er um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is undir „ Störf í boði”.  http://www.reykjavik.is/
desktopdefault.aspx/tabid-2901. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Yfirlögfræðingur 

SÖLUSTJÓRI

Vegna aukinna verkefna leitar 3X Technology að sölustjóra 
fyrir erlenda markaði. Starfið krefst þekkingar á vinnslutækni 
í sjávarútvegi og fiskiðnaði ásamt því að veita faglega ráðgjöf 
til viðskiptavina, gerð sölutilboða, arðsemisgreiningar og 
lausnavinnu ásamt aðkomu að mótun sölu og markaðsstarfs 
innan félagsins. Ferðadagar á ári eru að jafnaði 50-80 
innanlands sem utan.

Við leitum að háskólamenntuðum einstaklingi sem 
er skipulagður, sjálfstæður, og sterkur í mannlegum 
samskiptum. Sölustjórinn þarf að hafa mikið frumkvæði 
og vera lausnaþenkjandi. Hann þarf að tala og skrifa ensku 
mjög vel og kostur er ef viðkomandi hefur einnig gott vald á 
öðrum tungumálum. Sölustjórinn mun starfa á söluskrifstofu 
félagsins í Kópavogi.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Jónasson jj@3xtec.is 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 
Umsóknir með CV sendist til jj@3xtec.is fyrir 26.ágúst nk.

MÁLMIÐNAÐARMENN

3X Technology óskar eftir að ráða málmiðnaðarmenn til 
starfa í framleiðsludeild félagsins á Ísafirði. Í boði er góð 
vinnuaðstaða í lifandi starfsumhverfi og góður vinnuandi. 
Einungis er um framtíðarstörf að ræða.

Hæfniskröfur eru að viðkomandi hafi menntun og/eða 
reynslu á sviði málmiðnaðar, en reynsla af smíði úr ryðfríu stáli 
er mikill kostur. Áhersla er lögð á nákvæmni og vandvirkni í 
vinnubrögðum, reglusemi og árverkni. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Allar 
umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Jakob Tryggvason 
Framleiðslustjóri (jakob@3xtec.is) í síma 450 5081.

Upplýsingar um starfsemi 3X Technology er að finna á 
vefsíðu.

RÚV auglýsir starf málfarsráðunautar laust til umsóknar 

Helstu verkefni
 Fagleg forysta og eftirlit 
 Yfirlestur ritaðs máls
 Ráðgjöf um málfar 
 Fræðsla og þjálfun starfsmanna í meðferð móðurmálsins

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf í íslensku skilyrði, meistarapróf æskilegt
 Reynsla af fjölmiðla-, útgáfu- eða kennslustörfum
 Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi
 Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita Berglind G. Bergþórsdóttir mannauðsstjóri og Bjarni Guðmundsson
í síma 515 3000. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skulu sendar 
fyrir 2. september næstkomandi á netfangið starfsumsoknir@ruv.is merktar „Umsókn um 
starf málfarsráðunautar“.

MÁLFARSRÁÐUNAUTUR

RÚV er í fararbroddi íslenskra fjölmiðla með því að bjóða landsmönnum fjölbreytta og vandaða dagskrá. 
Eitt af meginmarkmiðum RÚV er að endurspegla íslenska menningu og stuðla að varðveislu tungunnar. 

Hjá RÚV er lögð rækt við íslenska tungu og reynt til hins ýtrasta að miðla íslensku máli lýtalaust. 
Liður í því er að starfsfólk RÚV hafi aðgang að málfarsráðgjöf. 

BRØNNØY KALK
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Hugbúnaðarsérfræðingur
LINUX / AIX umhverfi

Isavia ohf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf hugbúnaðar-
sérfræðings hjá ATM kerfum fyrirtækisins á Reykjavíkurflugvelli.

Hjá Isavia ohf. starfa um 550 manns. Isavia sér  um uppbyggingu og rekstur 
flugvalla og veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem millilanda-
flug auk yfirflugþjónustu fyrir Norður- Atlantshafið. Isavia  leggur áherslu  á 
jafnan  rétt karla og kvenna til starfa.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, hefur frumkvæði í starfi, getur 
unnið undir álagi, er skipulagður í verkum sínum og hefur lipra og þægilega framkomu.

Starfssvið
ATM kerfin sjá um rekstur tölvukerfa í flugstjórnarmiðstöðinni á Reykjavíkurflugvelli, fjarskipta-
stöðinni í Gufunesi og á Keflavíkurflugvelli.  Tölvukerfin eru m.a. fluggagnakerfi og ratsjárkerfi, 
sem bæði vinna með rauntímaupplýsingar um flugumferð á Íslandi og Norður-Atlantshafi.

Helstu verkefni felast m.a. í uppsetningu, eftirliti og viðhaldi  kerfa.  Í starfinu felst einnig fyrir-
byggjandi viðhald, greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim.  Viðkomandi mun einnig 
koma að forritun vegna viðhalds kerfa í notkun, þarfagreiningu vegna nýrra verkefna, gerð 
kerfislýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna, uppsetningu og prófunum á 
hugbúnaði og fleiri spennandi verkefnum.   Starfið er ýmist unnið á dagvöktum eða á virkum 
dögum.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólapróf  í tölvunarfræði eða sambærilega menntun.  Reynsla af  LINUX 
og  TCP/IP netumhverfi er æskileg.    Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslenskri og 
enskri tungu.

Krafa er um að umsækjendur búi á Reykjavíkursvæðinu vegna bakvakta. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Hauksson, deildarstjóri ATM kerfa í síma 424 4207. 

Umsóknum skal skilað rafrænt inn á www.isavia.is/atvinna fyrir 5. september 

Embætti ríkislögmanns  
laust til umsóknar.

Forsætisráðherra skipar í embættið til fimm ára. 
Ríkislögmaður skal fullnægja almennum starfs-
gengisskilyrðum skv. 6. gr. laga nr. 70/1996, um  
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, lagaskil-
yrðum til skipunar í dómaraembætti við Hæstarétt 
skv. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 15/1998, um dómstóla, 
og hafa réttindi til málflutnings fyrir Hæstarétti 
skv. lögum nr. 77/1998, um lögmenn. Um embættið 
gilda lög nr. 51/1985, um ríkislögmann, með síðari 
breytingum, og lög nr. 70/1996, með síðari breyting-
um, að öðru leyti.

Í umsókn um embættið skal greina nafn, starfsheiti 
og heimilisfang umsækjanda, veita upplýsingar 
um menntun og starfsferil og þar skal koma fram 
yfirlýsing um að framangreind skilyrði séu uppfyllt. 
Jafnframt skal þar koma fram frá hvaða tíma um-
sækjandi geti tekið við embættinu. Umsókn skal 
fylgja staðfest endurrit af leyfisbréfi umsækjanda 
sem hæstaréttarlögmaður.

Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt ákvörðun 
kjararáðs, sbr. lög nr. 47/2006, um kjararáð.

Umsóknir skulu hafa borist forsætisráðuneytinu, 
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 150 Reykjavík, 
eigi síðar en 5. september nk.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Arnljótsdóttir, 
ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu.

Í forsætisráðuneytinu, 18. ágúst 2011.
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Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

TVÖ STÖRF Á BESSASTÖÐUM
Embætti forseta Íslands auglýsir laus til 

umsóknar tvö 100% störf á Bessastöðum.

RÁÐSMAÐUR / RÁÐSKONA
Starfið felur í sér umsjón með húshaldi og hvers konar 
viðburðum á Bessastöðum sem og undirbúning þeirra; vinnu
við móttöku gesta, þjónustu, matseld, þrif; öflun aðfanga og 
umsjón með birgðum og húsbúnaði; ráðningu lausráðins 
aðstoðarfólks og stjórn á vinnu þess. Jafnframt ýmis önnur 
verkefni tengd Bessastöðum og embætti forseta, svo sem 
leiðsögn fyrir gesti, skráningu gripa og fleira. 

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi umtalsverða 
reynslu af matseld, sé með bílpróf, lipur í samskiptum, hafi 
gott vald á ensku og hreint sakavottorð.

Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af stjórn viðburða.
Íbúðarhúsnæði á Bessastöðum fylgir starfinu og er til 

þess ætlast að starfsmaðurinn búi þar. 
Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 

greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011. 

STARFSMAÐUR
Í starfinu felst vinna við þjónustu, móttöku gesta, þrif, 
matseld og annað sem tengist húshaldi og rekstri á 
Bessastöðum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi reynslu af heimilis-
störfum og matseld, sé með bílpróf, sé lipur í samskiptum 
og hafi almennt vald á ensku og hreint sakavottorð.

Vinnutími getur verið nokkuð óreglulegur og eru laun 
greidd á grundvelli kjarasamnings ríkisins við SFR. Starfið 
er laust frá 1. október 2011.

Nánari upplýsingar um þessi störf má fá hjá Örnólfi Thorssyni 
forsetaritara og Árna Sigurjónssyni skrifstofustjóra hjá embætti 
forseta Íslands (sími 540 4400, forseti@forseti.is). Umsóknir 
skulu hafa borist í síðasta lagi mánudaginn 29. ágúst 2011 
og skal senda þær til skrifstofu forseta að Sóleyjargötu 1, 
150 Reykjavík, merktar (a) Ráðsmaður / Ráðskona eða (b) 
Starfsmaður, eftir því sem við á. Einnig má senda umsóknir 
í rafrænu formi á netfangið umsokn@forseti.is. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Bær

TRÉSMIÐIR,
LÆRLINGAR, VERKAMENN

ÓSKAST

Ans ehf.

www.ans.is
- Sköpun að verkiverki- Sköpun að v

564 1920 ivar@ans.is
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Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 22. ágúst 2011 kl. 17:00.
      (Gengið inn Grafarvogs megin)

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.fsraf.is
eða í  síma 580 5252 

Ertu í hljóði?
Starfar þú við upptökur,

hljóðvinnslu eða mögnun
og hefur gert í nokkur ár?

Kynningarfundur um raunfærnimat í
hljóðvinnslu verður haldin á Stórhöfða 27
þriðjudaginn 23. ágúst 2011 kl. 17:00.
(Gengið inn Grafarvogs megin)

Markmið með raunfærnimatinu er að
meta færni í hljóðvinnslu og gefa út
staðfestingu á henni.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu
rafiðnaðarins www.fsraf.is

eða í síma 580 5252

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

2011-2012
Áslandsskóli ( 585 4600/664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
 Stuðningsfulltrúi
 Náttúrufræðikennsla
Hraunvallaskóli (590 2800/664 5872 
                lars@hraunvallaskoli.is)
 Skólaliðar
Víðistaðaskóli (595 5800/664 5890 
              sigurdur@vidistadaskoli.is)
 Skólaliði, aðstoð í eldhús (starfsstöð Engidalssk.)

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla, sjá 
nánar á  heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst 2011.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Námskeið

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Útboð

Til leigu

Ú T B O Ð

DUGGUVOGUR 2
NIÐURRIF OG FÖRGUN

Reginn ehf., auglýsir hér með eftir tilboðum í  
niðurrif og förgun á bárujárnsklæddu timburhúsi á 
steyptum sökkli við Dugguvog 2 í Reykjavík, alls  
180 m2.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og 
með mánudeginum 22. ágúst 2011.  Þeir sem  
hyggjast gera tilboð í verkið skulu senda tölvupóst 
á netfangið  bergsveinn@reginnehf.is  og óska eftir 
útboðsgögnum.  Gefa þarf upp nafn, kennitölu 
heimilisfang, símanúmer og umsækjanda. 

Útboðsgögn verða send viðkomandi í tölvupósti.  
Gögn verða ekki afhent á annan hátt, hvorki  
prentuð né á geisladiski.

Skilafrestur tilboða er til kl 10:00 miðvikudag-
inn 31. ágúst. Tilboð verða þá opnuð á skrifstofu 
Regins ehf. að Borgartúni 25, að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska. 

Reginn ehf., auglýsir hér með eftir tilboðum í 
niðurrif og förgun á hluta hússins við Súðarvog 4 í 
Reykjavík.  Um er að ræða fremsta hluta hússins við 
Súðarvog 4, samtals 2.158 m2.  Húsið er stálgrind á 
steyptum kjallara. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og 
með mánudeginum 22. ágúst 2011.  Þeir sem hyg-
gjast gera tilboð í verkið skulu senda tölvupóst á 
netfangið  bergsveinn@reginnehf.is  og óska eftir 
útboðsgögnum. Gefa þarf upp nafn, heimilisfang, 
símanúmer og kennitölu umsækjanda. 

Útboðsgögn verða send viðkomandi í tölvupósti.  
Gögn verða ekki afhent á annan hátt, hvorki pren-
tuð né á geisladiski.

Skilafrestur tilboða er til kl. 11:00 miðvikudaginn 
31. ágúst. Tilboð verða þá opnuð á skrifstofu Regins 
ehf. að Borgartúni 25, að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska.

Ú T B O Ð

SÚÐARVOGUR 4
NIÐURRIF OG FÖRGUN

 
 
• Kjallari 223 m2  
• Jarðhæð 636 m2  
      verslunarhúsnæði 
 
 
Frábær staðsetning miðsvæðis, 
góð aðkoma og næg bílastæði. 
 
Mögulegt að skipta í minni  
leigubil.  
 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Birgir Guðmundsson s. 824 8446 
Netfang: birgir@reginnehf.is 

Til leigu Suðurlandsbraut 30 – laus strax 

www.reginnehf.is   
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Tillaga til þingsályktunar um 
áætlun um vernd og orkunýtingu 

landsvæða. Samráðs og 
kynningarferli.

Iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti auglýsa hér 
með í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 
48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun, sbr. 3. mgr. 
10. gr. sömu laga, tillögu til þingsályktunar um áætlun um 
vernd og orkunýtingu landsvæða. Jafnframt er auglýst 
umhverfismat  á tillögunni í samræmi við 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem gerð er grein 
fyrir áhrifum áætlunarinnar á umhverfið.

Þingsályktunartillagan er unnin í samræmi við 3. gr. laga 
nr. 48/2011. Markmið verndar- og orkunýtingaráætlunar 
er að tryggja að nýting landsvæða þar sem er að finna 
virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og 
heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til 
verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja, 
hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra 
gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra 
sem nýta þessi sömu gæði, með sjálfbæra þróun að 
leiðarljósi.

Þingsályktunartillöguna ásamt umhverfisskýrslu 
og öðrum fylgiskjölum, má nálgast á heimasíðu 
rammaáætlunar, www.rammaaaetlun.is.

Allir sem hagsmuna eiga að gæta og aðrir sem áhuga 
hafa, eru hvattir til að kynna sér þingsályktunartillöguna 
og umhverfisskýrsluna og senda athugasemdir og 
ábendingar.

Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út á miðnætti 
föstudaginn 11. nóvember, 2011.

Óskað er eftir því að athugasemdum verði skilað á rafrænu 
formi á heimasíðu rammaáætlunar, rammaaaetlun.is, eða 
í pósti til iðnaðarráðuneytis, Arnarhvoli, 150 Reykjavík, 
með nafni, kennitölu og heimilisfangi viðkomandi. 

Að loknu samráðs og kynningarferli gengur iðnaðar-
ráðherra í samráði og samvinnu við umhverfisráðherra frá 
endanlegri tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd 
og orkunýtingu landssvæða og leggur fram á Alþingi.

Nánari upplýsingar um samráðs- og kynningarferlið er að 
finna á heimasíðu rammaáætlunar, www.rammaaaetlun.is.

Iðnaðarráðuneytið og umhverfisráðuneytið

Iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti

Úttektir á starfsemi leik-, grunn- og 
framhaldsskóla

   
Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti auglýsir 
hér með eftir aðilum til að taka að sér verkefni á sviði 
úttekta á starfsemi leik-, grunn- og/eða framhaldsskóla 
á haustmisseri 2011 og skal verkefnið innt af hendi 
á tímabilinu október til desember. Um er að ræða 
stofnanaúttektir á þremur skólum á hverju skólastigi. 
Úttektirnar eru gerðar í samræmi við ákvæði 20. 
gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 38. gr. laga nr. 
91/2008 um grunnskóla og 42. gr. laga nr. 92/2008 
um framhaldsskóla, sjá www.menntamalaraduneyti.
is/log-og-reglugerdir/

Sækja má um allar úttektirnar á hverju skólastigi eða 
hluta þeirra. Gert er ráð fyrir að úttekt í hverjum skóla 
sé í höndum tveggja manna teymis. Mikilvægt er að 
a.m.k. einn einstaklingur í teyminu hafi nokkurra ára 
reynslu af kennslu á viðkomandi skólastigi en má þó 
ekki vera starfandi í skóla á skólaárinu 2011-2012. 
Saman skal teymið hafa menntun og reynslu á sviði 
úttekta og skólastarfs á viðkomandi skólastigi. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast ráðuneytinu fyrir 8. september 
2011. Nánari upplýsingar gefa Margrét Harðardóttir 
og Védís Grönvold á mats- og geiningarsviði 
ráðuneytisins.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
17. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Styrkir til atvinnuleikhópa 2012
   
Auglýst er eftir umsóknum um styrki á árinu 2012 
til starfsemi atvinnuleikhópa er ekki hafa sérgreinda 
fjárveitingu á fjárlögum.
Umsóknir geta miðast við einstök verkefni eða samfellt 
starf til lengri tíma, sbr. 16. gr. leiklistarlaga nr. 
138/1998, og verður afstaða tekin til skiptingar fjárins 
eftir eðli umsóknanna og eftir því sem fé á fjárlögum 
2012 í þessu skyni kann að segja til um.
Umsóknir skulu berast til mennta- og menningar-
málaráðuneytis, Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík, fyrir 
kl. 16:00 mánudaginn 3. október 2011, á eyðublöðum 
sem þar fást. Eyðublöðin og úthlutunarreglur er einnig 
að finna á vef ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til 3. október 2011 kl. 16:00.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 19. ágúst 2011.
menntamálaráðuneyti.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi ríkisins á 
hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á ráðgjöf í upplýsingatækni.   
Margskonar sérfræðingar koma til greina svo sem tölvunarfræðingar, 
hugbúnaðarsérfræðingar, forritarar, stærðfræðingar og fleiri. 

Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitarfélög eru að leita að 
sérfræðingum sem eru þekktir fyrir að uppfylla kröfur útboðsins, til 
dæmis á eftirfarandi sviðum: 

• Hugbúnaðargerð 
• Stefnumótun og þróun í upplýsingatækni 
• Verkefnastjórnun 
• Þarfagreining 
• Ferlagreining 
• Þjálfun í stjórnun UT mála 
• Liðsauki, þjálfun og stuðningur 
• Rafræn viðskipti 
• Ráðgjöf í útvistun 
• Skjala og þekkingarstjórnun 
• Þjónusta við opinn hugbúnað 

Gert er ráð fyrir því að samið verði við fleiri en einn aðila um viðskipti þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn og 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is eigi síðar en 24. ágúst. 
Opnunartími tilboða er 4. október kl.11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

15107 – Ráðgjöf í upplýsingatækni 
og ýmis önnur sérfræðiráðgjöf á því sviði 

RAMMASAMNINGUR MEÐ ÖRÚTBOÐUM

sími: 511 1144

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar 
á visir.is/dreifingeifing

ari upplýsingar 



20. ágúst 2011  LAUGARDAGUR20

Þarftu að selja eða kaupa ?
Viltu frítt söluverðmat? 

Hafðu samband

 862 8110
Erna Svala Gunnarsdóttir

Sölufulltrúi

erna@remax.is

Sími: 862 8110

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Skemmtilegt og vel skipulagt  217,5 fm endaraðhús á pöllum í fallegu og grónu umhverfi í Árbænum, íbúðin 
er 179 fm og bílskúr er 38,5 fm. Húsið skiptist þannig:  Stórar stofur með mikilli lofthæð, arinn, svalir útaf 
borðstofu.  Eldhús með endurnýjaðri innréttingu, baðherbergi er nýlega  endurnýjað, marmari á gólfi, flísar á 
veggjum, nuddbaðkar. Gestasnyrting.  5 svefnherbergi, þvottahús með bakútgangi. Parket og flísar á gólfum.  
Bílskúrinn er stór og góður með gluggum og gönguhurð.  Garðurinn, sem er nýlega tekinn í gegn með 
afgirtum timburpalli, stéttum og fallegum gróðri er viðhaldsléttur. Húsið, sem er steinhús byggt árið 1979 var 
málað að utan fyrir tveimur árum. 

HAGSTÆÐ LANGTÍMALÁN UM 24 MILLJ. GETA FYLGT.  AUÐVELD KAUP.
TÆKIFÆRISVERÐ AÐEINS 42 MILLJÓNIR.
HÚSIÐ ER TIL SÝNIS Í DAG LAUGARDAG OG Á MORGUN SUNNUDAG MILLI 15 OG 17
GUÐMUNDUR OG BYLGJA SÝNA HÚSIÐ.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS - BRAUTARÁS 2, REYKJAVÍK

Grenigrund 18 - Kópavogi.
5 herb. efri sérhæð auk bílskúrs.

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG FRÁ KL. 14.-16.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Falleg og vel skipulögð 109,0 fm. efri sérhæð í fjórbýli auk 24,0 fm. bílskúrs. 
Eldhús með nýlegum innréttingum og góðri borðaðstöðu.  Rúmgóð stofa 
með útgangi á stórar svalir til suðurs. 4 herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar 
og geymsluloft yfir íbúð. Hús að utan nýlega viðgert og málað. Araf góð 
staðsetning innst í götu. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur 
fasteignasali

ER MEÐ ÁKVEÐNA 
KAUPENDUR AÐ:

699 3702

  



Þorrasalir 1-3
201 Kópavogur

Íbúð   Stærð   Verð     Stæði

101          SELD

102    77,9 fm    22,9 mill    Já

103    77,1 fm   22,7 mill    Já

104          SELD

201    98.9 fm   28,7 mill    Já

202    77,9 fm   22,9 mill    Já

203    76,3 fm   22,5 mill    Já

204          SELD

205    79,8 fm   25,5 mill    Já

206    78,9 fm   22,7 mill    Nei

207   78,9 fm   23,7 mill    Nei

301          SELD

302    76,8 fm   22,9 mill    Já

303    76,8 fm   22,9 mill    Já

304    76,8 fm   22,9 mill    Já

305          SELD

306    78,9 fm   23,2 mill    Já

307    78,9 fm   24,5 mill    Já

401    98,9 fm   28,7 mill    Já

402          SELD

403          SELD

404    77,1 fm   22,9 mill    Já

405          SELD

406    79,7 fm   23,4 mill    Já

407    80,2 fm   24,6 mill    Já

501          SELD

502          SELD

503          SELD

504          SELD

505          SELD

506          SELD

507          SELD

101          SELD

104          SELD

204          SELD

301          SELD

305          SELD

402          SELD

403          SELD

405          SELD

501          SELD

502          SELD

503          SELD

504          SELD

505          SELD

506          SELD

507          SELD

Vernharð 
Sölufulltrúi
venni@remax.is
    699 7372 

Ástþór Reynir 
Lögg. fasteignasali
senter@remax.is
    414 4706 

RE/MAX SENTER KYNNIR: 
Venni og RE/MAX Senter kynna í einkasölu glæsilegar íbúðir á stórkostlegum stað í Kópa-
vogi. Allar íbúðirnar eru 3ja herbergja og flestum þeirra fylgir stæði í bílageymslu.  Íbúðirnar 
verða afhentar fullbúnar með gólfefnum og er áætlaður afhendingartími í apríl 2012.

Hægt er að skoða teikningar og skilalýsingu á www.afhus.is

Senter



Kambasel 50 endaraðhús
109 Reykjavík
***GÓÐ EIGN***

Stærð: 226,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 33.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.800.000
Vel skipulagt 8 herb., 226,6 fm., endaraðhús, ásamt innb. bílskúr.  Afg., nýlegur sólpallur.  Nýtanl.
gólfflötur hússins er stærri en fermetratala.  Leiktæki á opnu svæði.
Jarðh:  Forst., hol og svefnherb.g.  Hjónaherb. með útg. á sólpall.  Þrjú barnaherb. Í baðherb. er baðkar
og flísal. sturtukl. 2. hæð:  Hol.  Rúmg. stofa og borðstofa með útg. á suðursv.  Í eldhúsi er góður
borðkr.  Þvottaherb. og búr.  Endurn. gestasn. Herbergi. Ris:  Rúmg. herb. og sjónvarpshol.
Geymsluskápur undir súð.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 16 - 16:30

8931819

Háholt 21 2. h. v.
220 Hafnarfjörður
*SÉRINNG. * GLÆSILEGT ÚTSÝNI*

Stærð: 91,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 17.500.000

Verð: 21.300.000
Falleg 3ja herb., 91,5 fm., íbúð á 2. h. með sérinngangi í litlu fjölbýli. Suðursvalir með glæsilegu útsýni.
Halogenljós í loftum. Góð staðsetning. Örstutt er í skóla, leikskóla, verslun, sundlaug o.fl.
Nánari lýsing:  Forstofa með fatask. Hol.  Stofa með útg. á suðursvalir. Eldhús er opið inn í stofu.
Hjónaherb. og barnaherb. með fatask. Í baðherb. er falleg innr., baðkar með sturtu og flísar í hólf og
gólf.  Þvottaherb. og geymsla, með sér útgangi. Sameiginleg hjólageymsla er á jarðh.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 17 - 17:30

8931819

Hamrahlíð 7  kj.
105 Reykjavík
***Á MÓTI HLÍÐASKÓLA***

Stærð: 79,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 15.950.000

Verð: 21.700.000
Góð 3ja herb., 79,4 fm., íbúð í lítið niðurgröfnum kj. Endurnýjað baðherbergi. Gróinn garður. Frábær
staðsetning, miðsvæðis, þar sem örstutt er í Kringluna, verslunarkjarna Suðurvers, leikskóla,
grunnskóla, menntaskóla, háskóla, og í göngufæri við Öskjuhlíðina o.fl.
Nánari lýsing: Forstofa. Hol. Eldhús með ágætri innréttingu. Stofa opin inn í hol. Tvö svefnherb. og
annað með góðum fatask. Baðherb. með baðkari og flísalagt í hólf og gólf. Sérgeymsla. Sameiginlegt
þvottahús.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 15:00 - 15:30

8931819

Melabraut 7
170 Seltjarnarnes
Falleg eign, góð staðsetning

Stærð: 148 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 26.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Falleg 4ra herbergja hæð með sérinngangi,fallegum garði ásamt bílskúr í þríbýli við Melabraut.
Flísalögð forstofa. Parketlagt hol með eikarskápum, útgengi út á flísalagðar og sólríkar
svalir.Eldhús:Parketlagt með hvítri innréttingu, borðkrók og stórum gluggum.Parketlagt
sjónvarpsrými.Stofa/ Borðstofa: Rúmgóð parketlögð með fallegum gluggum.Úr stofu sést til sjós.
Barnaherbergi: Parketlögð með skápum. Hjónaherbergi: Rúmgott með miklu skápaplássi.
Baðherbergi: Flísalagt með baðkari og glugga.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 21 ágúst milli 18:00-18:30

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

699 5008

Álfhólsvegur 16a
200 Kópavogur
Glæsilegt raðhús við Álfhólsveg

Stærð: 166 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1954

Fasteignamat: 27.250
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Fallegt og algjörlega endurnýjað raðhús við Álfhólsveg. Búið að endurnýja hurðar, eldhús, baðherbergi,
gólefni, lagnir, rafmagn, gler og þak.Gólefni: Gegnheilar eikarfjalir ásamt flísum.
Öll herbergi á sömu hæð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 21 ágúst milli 16:00-16:30

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

699 5008

Flókagata 56.
105 Reykjavík
Glæsileg hæð, frábær staðsetning

Stærð: 155,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1948

Fasteignamat: 29.450.000

Verð: 44.900.000
Glæsileg hæð á annari hæð í fjórbýli. Eignin hefur öll verið endurnýjuð að innan sem utan og er vönduð
í alla staði.
Eigandi leitar að skiptum á fallegri íbúð allt að 25.000.000kr í póstnúmerum 101, 105 og 107.
Fallegt gegnheilt eikarparket á allri eigninni, stórar suður svalir, Vola blöndunartæki, mjög björt og falleg
íbúð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 21 ágúst milli 17:00-17:30

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

699 5008

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

ostnaðarverði 
t. Nánari 
fing



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533
 

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekið 2.400 km, bensín, 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. 
Glæsilegt hjól Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 www.bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Til sölu Coleman Redwood, 9,5 fet. 
2000 árg. Sólarsella, gasísskápur, nýlegt 
fortjald með dúk, markísa, og hljóðlát 
Trauma miðstöð. Flott fellihýsi sem lítur 
vel út. Nýskoðað 2013. Ásett verð 1.050 
þús, Tilboð 850 þús. Á staðnum.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og 
vagnadekkjum frá Boss

Toyota Hiace 4x4 árg 2005, ekinn 126 
þús, bsk, sæti fyrir 8+1, heilsársdekk, 
passar fyrir skólaakstur, tveir eigendur, 
í topp standi, Verð 2.900 þús

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
Eigum til stálfelgur undir 

vörubíla og vagna
http://www.trucks.is

Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2ja ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, 
Sumar sprengja verð aðeins 1590þús.
kr, Húsinu er á staðnum,

Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára 
ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, 
Sumar sprengja verð aðeins 2290þús.
kr, Húsin eru á staðnum,

Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára 
ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð 
omfl, Sumar sprengja verð aðeins 
1990þús.kr, Húsin eru á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
http://www.isband.is

FORD F350 CREW 4X4 HARLEY 
DAVIDSSON Árgerð 2008. Ekinn 88 
Þ.KM Raðnúmer 115675 Nýskráður 
1/2008. Verð kr. 5.490.000 Ökutækið 
er á staðnum

POLARIS SPORTSMAN 4X4 850 Árgerð 
2009. Ekinn 5 Þ.KM Raðnúmer 114947 
Nýskráður 10/2009. Verð kr. 2.190.000 
Ökutækið er á staðnum

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 
8MANNA Árgerð 2006. Ekinn 133 Þ.KM 
Raðnúmer 213309 Nýskráður 2/2006. 
Verð kr. 5.790.000 Ökutækið er á 
staðnum

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Nýr bíll, DODGE Ram 1500 Sport METAN, 
sjálfsk, 390hö, Allur hugsanlegur Lúxus 
búnaður, Stórglæsilegir bílar, Verð 
aðeins 7.490þús.kr, Rnr.115659, ATH 
aðeins 2 stk eftir, eru á staðnum,

CADILLAC Escalade 4x4. Árgerð 
1/2008, ekinn 62 Þ.KM, 404hö, sjálfsk, 
Einn með öllum aukahlutum, Flottur 
bíll, Fluttur inn nýr og einn eigandi, 
Verð 8.350.000. Rnr.113087. Er í 
salnum hjá okkur,

LAND ROVER Range Rover 
Supercharged. Árg 2/2007, ek 92 Þ.KM, 
Einn með öllu, Umboðsbíll með nýju 
innréttingunni, Flottur bíll, Frábært verð 
aðeins 6.990.000. Rnr.116686. Er á 
staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Grænu kjör Allt að 50% afsláttur af 
sölulaunum fyrir græna bíla.Netbílar vill 
styðja við fjölgun umhverfishæfari bíla 
á íslandi og býður því ný „græn kjör”. 
Netbilar s 588 5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

 Bílar til sölu

Terrano II dísel 97. 7 manna. 2 eig. 
Reyklaus. Sóllúga, dráttarkúla, fjarst. 
saml., rafdr. speglar og rúður. Upphituð 
framsæti og höfuðpúðar. Geislasp., 
útvarp. Beinsk. 190 þ. km. Nagla- og 
sumardekk. 490 þkr. S: 899 2000

Toyota Rav 4 1997 fæst á 
350.þ

 Til Sölu Toyota Rav 4 árg 1997 5 dyra 
bsk. ek. 225.þ ný skoðaður 2012 bíll 
í topp standi fæst á 350.þ uppl. í 
896-5290

Audi QC 3,0 turbo diesel. Eyðsla 
10l/100. Loftbúðafjöðrun, leður, 
20” felgur, Samlitur, dráttarbeisli, Ek 
101þús. Glæsilegur bíll. Ásett verð 
6890-. Tilboð stgr. 5990-. Uppl í s. 
822 0797

Til sölu 7 manna bíll. Dodge Caravan 
SE, árg, ‘97, skoðaður 2012, ekinn 128 
þús. mílur. Sjálfskiptur. Ásett verð 690 
þús., tilboð 400 þús. Áhugasamir hafi 
samband í síma 690 4940.

Sparneytinn KIA SORENTO 2006. Dísel, 
sjálfskiptur, 4 dyra m/dráttarbeysli, 
rúðu og húdd-hlífar, viðarinrétting ofl. 
Mjög vel með farinn. keyrður 91.000. 
Verð 2.8m. Uppl. 662-6266

Renault scenic ‘03. Ekinn 122 þúsund. 
Verð 850 þús. Upplýsingar í síma 824 
4862

Sprinter 412, 4x4, árg ‘98. Ekinn aðeins 
280 þús. Upplýsingar í síma: 8436610

Ford ka 6.2008 ek aðeins 37 þús 
km 3 dyra 5 gíra eyðir mjög litlu 
Staðgreiðslutilboð 999.990.- krónur 
markaðsverð 1350 þús. Til sýnis og 
sölu hjá eiganda í síma 691 4441

Land Rover discovery II 1999, bensín.
Keyrður 220.000. Þarfnast viðgerðar. 
Verð 500þús. s:6973254

Skoda Octavia TDi, sjálfskiptur, 1900 
vél, árgerð 2007, ekinn 98 þús. Km. 
með dráttarkúlu. Verð 2.450.000. Skipti 
á 7 manna bíl möguleg. Upplýsingar í 
síma 856-1041.

Toyota yaris 06 k.73 þ. TILBOÐ um 
helgina 1.150 þ. Ásett v. 1.350 þ. Ákv. 
565 þ. Ný skoðaður. Frábær bìll, eyðir 
engu! S: 8206726.

Bens Sprinter CDI 318. 6 sílendra Dísil. 
Árgerð 2007. Ekinn 232.000. 8 farþega 
og útbúinn fyrir 2 hjólastóla. Ný í 
bremsum allt viðhald unnið hjá Öskju. 
Á sett verð 6,8 000,000. Upplýsingar í 
síma 8671379.

Ford Explorer 7 manna. Árgerð 2006. 5 
dyra. Akstur 95. þ.km. Bensín. 4015 cc. 
216 hö. Pluss áklæði. Verð:2.590.000 
Uppl.í síma 664-1085

Audi A4 1,8T
Árg. 2005. Ek. 48þ km. Sjálfsk. 164 hö. 
Topplúga. Ljóst leður. Álfelgur. Verð 
2.890þ. S: 699-0073.

DÚNDUR TILBOÐ: Opel Astra Turbo 08, 
EK 36þ, M.Breyttur, Chip tun 245HÖ, 
Lækkaður, Alpine keila og hátalarar, 
Miltek púst ofl. Fæst á 2.3m F.verð 
2.7m, S-776 4270 776 2095

Til sölu

Toyota Kópavogi
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 Bílar til sölu

Mjög gott eintak. Skr 07.2003. E 
83000km, Bens, sj.sk., dr.kúla, h. í sæ., 
cd o.fl. Sk. 2012 án ath. Gsm 825-8204

VW Polo árg 2001 Rauður 1,4 ekin 
108.000 ný skoðaður Bensín 4 dyra 
nýbúið er að skipta um tímareim 
og fara í bremsur bíllinn er í góðu 
standi og hefur verið vel haldið við. 
Verðhugmynd 590,000 uppl í síma 
847-6400

Volvo S40 1,9 turbo, 200 hestöfl, 
topplúga, leður, Reyklaust ökutæki 
sjálfsk, árg. 99’ ek. 210 þús. Verð. 
950.000. kr Sími: 861-5389

Subaru Impreza 2,0 silfurlitaður 
fjórjóladrifin, sjálfskiptur, árg. 99’ 
Reyklaust ökutæki, ek. 150 Þús. verð 
550.000.kr Sími: 861-5389

MMC L200 árgerð 2004. Beinskiptur. 
Ekinn 51 þús. Plasthúð á palli. Breyttur 
33”. Verð 1490 þús. Uppl. í síma 
5534632

ATH SKIPTI,DÍSEL
Bmw 530 DÍSEL nýskr. 06.02.2004 ek. 
aðeins 125 þúsund kílómetra topplúga 
18” felgur nýsko. 2012 er í toppstandi 
Verð 3490.- eða gott stgr verð. Bíllinn 
er 218 hestöfl og eyðir ca 9-10 á 
hundraði, frábær vinnsla. Uppl. í s. 899 
4009. Ath. einnig skipti á sumarhúsi 
til flutnings.

Toyota Corolla Station, ‘01, ek. 220 
þkm. Lítur vel út. V. 550 þ. Uppl. 659 
6869

Land Rover Freelander árg 99 til 
sölu Ný skoðaður,ný tímareim,nýl 
heilsársd,tengib.ekinn 167 þ.verð 550þ 
sími 847 5422

AUDI Q7, TILBOÐ - staðgreitt 5,9 millj. 
Glæsilegur 7 manna Audi Q7, árg. 2007, 
3600 cc slagrými, ekinn 89. þús. Skoða 
öll skipti á ódýrari bíl. Ásett verð 6,5 
millj. Áhvílandi gott lán. Uppl. í síma 
844 2153

BMV ‘02, 320 diesel ek. 158 þkm. 
Renault Megan Ek. 90 þkm. ‘06. 
Skipti helst Toyota LC eða húsbíl plús 
peningar. Uppl. 863 7910

Renault Megane Classic 2002, ek. 115 
þús.km. Silfurgrár, góð dekk, nýleg 
tímareim, skoðaður 12. Vel með farinn 
og góður bíll. Kr. 550 þús. Uppl. s. 
6176558.

Nissan Almera 99’ 3ja dyra. Ek.178þ. 
skoð.2012, eyðir 7-8 L/100km. Verð 
350þ. Sími : 845-6795

Isuzu Rodeo 4x4. Ssk, bensín, ár. 1995. 
Ek 153þ m. Heill og vel með farinn. 
490þ. S. 8220571

Subaru impreza station 
nýskráður28.12.1999. Nýleg kúpling, 
NÝSKOÐAÐUR 12miði.Verð500þús. 
S.845-9784 Ari

 0-250 þús.

Til sölu Polo’97 keyrður 175 þús 
nýskoðaður 2012 verð 190 þús. uppl 
sími 856 2717

Ford Escort árg. 1996 til sölu. Ásett verð 
220.000 kr. Upplýsingar, Gunnar sími 
695 2589. ekinn 150.þús.

 250-499 þús.

Græn Mazda 323F BA 98, sk. ‘12, 
ek.173þ. ný tímareim, góður bíll, uppl. 
821 3873

Nissan Micra ‘99 rauður 115 þ. km. í 
góðu standi 2 eigendur 4ra dyra uppl: 
772 1300

Gott eintak af Subaru Legacy Outback 
98 til sölu ek 188þús Bensín Sjálfsk, 
4X4 Dráttarkr, topplúur Verðhugmynd 
550þús , Davíð 898 6598

Tilboð 399þús
Til sölu VW Passat árg 99’ 1,6l, 5 gíra 
ek., 189þkm. sk 12’, uppl: 8994275

 500-999 þús.

Renault Megane 2004 til sölu á 890þús. 
Ek 110þús, beinsk, ný heilsársdekk, 
tímareim, bremsur. Pottþéttur bíll, 
smurbók etc. Uppl í síma 863-4444. Til 
sýnis hjá Heimsbílum.

Honda CRW árg. 1999. Ekinn 194.000. 
Verð 680.000. Engin skipti. Uppl. í 
S.696 9591

7 manna á 790.000-stgr
Chrysler Town and Country árg 99 
ekinn 102 þ.m sjálfskiptur, leður 7 
manna álfelgur, skoðaður, 2012 verð 
790.000 stgr. Uppl. í s. 861 7600

Nissan Micra. árg. ‘03. Góður bíll. 
Ek.106 þ. Verð stgr. 540 þ. Uppl. í s: 
770 7399.

 1-2 milljónir

VW golf 1.6 ssk. árg ‘05. Ek.114 þ. 
Nýir bremsudiskar, klossar, tímareim 
og vatnsdæla. Ný skoðaður. Ný olía á 
vél og ssk. Verð 1500 þ. tilboð 1250 þ. 
stg. S. 664 0368

Skoda Superb ág 2005 ekinn 85000km. 
Fallegur og vel með farinn reyklaus bíll. 
Verð 1500 þús. Björn S: 770-5882

 2 milljónir +

Til Sölu Ford F-350 Harley Davidson 
2005 árgerð. Ásett 2,9 mill. Einnig til 
sölu Haulmark Cargo Hauler kerra 24 
fet. Ásett 2,5 mill. Selst saman í pakka 
á 4,7 mill. Uppl 660 6707

BMW E39 M5 ‘99, 178þ.km, 5000cc, 
400hö, ný kúpling, dekk, bremsur. V 
2.490þ. Góður stgr afsl. S: 772 0698

 Bílar óskast

Óska eftir TOYOTA / MITSUBISHI, ekki 
eldri en 2006. Þarf að vera sjálfskiptur. 
skoðaður. Má kosta hámark 1 m. S. 
8457158

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

Óska eftir rúmgóðum og sparneytnum 
bíl, beinskiptum fyrir 500þ staðgr. Ekki 
eldri en 10 ára S. 820-3308

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Jeppar

Toyota LC 120 GX, diesel, nýskr. 
01.2005. 147 þ. km, 33”, krókur, 8 
manna. Tilboð, s. 660 8609.

Santa Fe 06. Nýja útlitið. Sjálfsk. dísel. 
Sparneytinn fjölskbíll. Ek 137 þus. Ný 
tímareim. Áhv. 1,9. Verð 2,7. Sími 660-
7300

 Fornbílar

Gott tækifæri. Mercedes Benz ‘75 vel 
uppgerður, 6 cilendra, beinsk. Sk. 2013. 
Uppl. í síma 896 3044.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Man 19414 árg. ‘00 4x4+2. Ek. 280þ. 
Pallur og krani. Snjómokstursbún. + 
undirtönn. Uppl: 892 1755.

 Húsbílar

Fiat Carado 348 árgerð 2011 Svefnpláss 
fyrir 6 manns. 2.3ltr disel 128 hestöfl. 
6 gírar. Framdrif. Stór ísskápur, 
stöðuleikatjakkar ofl. Gott verð og 
greiðsluskilmálar. Upplýsingar gefa 
sölumenn Ellingen 580-8500 www.
ellingsen.is

 Mótorhjól

Kawasaki VN900 nýskráð 2009, keyr 
3500 km. Tilboð 850.000. Halldór 891 
9176

KTM 250 EXCF ‘07 til sölu. Ek 57 t. 
Sk ‘12. Tilboð 550 þ. stgr. Uppl. Í s. 
895 5355

Til sölu KAWASAKI KLR 650, árgerð 
2007, ekið 20.000 km, silfurgrátt/svart, 
bensín, 182 kg, 45 hestöfl, skoðað 
2012. Verð 850.000 kr. Uppl. í síma 
863 0587.

GSX-R750 2006 ek. 18.þkm V. 890.000.
kr S:868-0938 Óli

Til sölu HONDA - XL 700 V TRANSALP, 
árg. 2008. Ekið 7300 km. Topp hjól. 
Verð 1.150.000.- Uppl. í síma 865-5518.

Endurohjól KTM 450 EXC Factory árg. 
2007 til sölu. Hvít númer 2012. Verð 
670 þ.kr stgr. Uppl. í síma 660-9970.

Til sölu Yamaha FJR 1300 2007 ekið 
4000 km verð 2,200,000 kr. sími 891 
9193

Opnanlegir AGV hjálmar komnir aftur í 
hús. Ný týpa, og nú með sólgleri. VDO 
ehf Borgartúni 36 www.vdo.is

Til sölu einstakt Honda CBX1000 
árgerð 1980. Hjólið er allt orginal, ekki 
uppgert hjól. Óaðfinnanlegt í alla staði, 
ekið aðeins 18þús. km. Verð 1.600þús 
stgr. Uppl. í síma 896-4266, Sverrir

Yamaha FZ1 ‘08
Yamaha FZ1-S 02/08 ek. 4þ. Vínrautt/
svart með ýmsum aukahlutum. Uppl. 
S. 693 3066.

Tilboð 500þ
Til sölu Honda CRF 250 árg 07’ Ek 
30Tíma ný upptekinn mótor, gott hjól í 
toppstandi. S 899 4275

 Vespur

Vespa til sölu, Kymco 50cc 2001 super 
fever, 2 hjálmar fylgja með, nýskoðuð, 
verð 100 þús, uppl. í síma 845 1700

 Kerrur

Notaðar vinnulyftur
Notaðar vinnulyftur til sölu, verð frá kr. 
650.000+VSK Upplýsingar á www.lyfta.
is og í síma 421 4037.

750kg. kerra með loki. Stærð 
2,05x1,10x0,80mtr. Verð aðeins 
kr.279.000 Brimco ehf. Flugumýri 8, 
Mos s.894 5111.  Opið 13-16.30

Þýskar gæðakerrur frá HUMBAUR, verð 
frá 155.000 kr. fyrir 750 kg. kerru á 
13” dekkjum. www.topplausnir.is 
Smiðjuvegi 40 Kópavogi, gul gata, s: 
517 7718

 Hjólhýsi

Knaus 450 árg. 2001 með þvi öllu 
helsta mjög vel með farið. ATH skipti á 
ódýrari bíl. Stgr.1.690 þús. s. 847 7663.

knaus 500 sport árgerð 2003 með 
markhýsu,fortjaldi,dúk og stór gaskútur. 
þetta er köjuhýsi sem rúmar 6 manns. 
verð 2,4 milj upplýsingar í síma 862 
6991

Hobby 560 KMFE Kojuhús. 2005 
árgerð. Sólarsella, Markísa. Geymt 
innandyra á veturna. Verð 2,5m. A.t.h. 
skipti á bíl. Þorleifur 693-4247

 Fellihýsi

Palomino Colt 2002, 9 fet, fortjald, 
sólarsella, cd/útvarp, miðstöð ofl 
aukahlutir. Toppeintak. Tilboðsverð: 
850.000 stgr. Upplýsingar s:, 840 5512

Dutchman 8,5 fet. árg 96”. Fortjald, 
miðstöð, kæliskápir, eldavél. Vel með 
farið. sk 13”. V. 450þ. s. 863 0149

Útsala af Viking 1906 epic. Truematic 
miðstöð, kæliskáður, fortjald, sólarsella 
nýskoðað 2013, verð 650þ uppl. 899 
5189

 Tjaldvagnar

Óska eftir tjaldvagni, skoða allt. Bjarki 
6992032, ikrajb4491@hotmail.com

Tilboð 650þ
Til sölu Combi Camp 04’ eins og nýr, 
stórt fortjald og mikið af aukahlutum. 
S. 899 4275.

 Vinnuvélar

 Bátar

Til sölu sómajulla, Evinrude E-Tec 200 
hp 2006, +43 kn, garmin 525s, flapsar 
og margt fl.v:2.8 m, engin skipti, ekki 
kerra. Uppl 660 3804/893 5001

Seglskútan Evra er til sölu, Bavaria 42 
Cruising. Verð 22m. Uppl. á brokey.is 
og í síma 897 2337.

Til sölu STABI CRAFT álbátur, 6 m. 
Tilboð óskast. Uppl. 844 0478

Óska eftir fjórgengis utanborð mótor 
6-20 hestöfl. Uppl. s: 696 2437

 Flug

Til sölu hlutur í flugklúbbnum Þyt. 
Upplýsingar um klúbbinn á thytur.com 
Gunnar S 822 5370

 Varahlutir

Á til varahl. í Skoda, Hyundai, Ford 
Focus, Ranger, Fíesta fucion. VW T5. 
Uppl. í síma 894 0068.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.
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Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Caddy 
‘00-’07, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-
’00, Pajero ‘92-00 bensín og disel. 
Kia carnival ‘01, Accent ‘98. Grand 
vitara XL7 ‘03. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar 
s. 824 1238.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

 Fjármál

Topp ávöxtun
Óska eftir láni til mjög skamms tíma. 
Örugg ávöxtun, en engar tryggingar. 
Tilboð sendis á thjonusta@365.is Merkt 
„strax”

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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

Laga ryðbletti á þökum
Hreinsa þakrennur og tek að mér ýmis 
smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Smiðaverktaki getur bætt við sig 
verkefnum í viðhaldi húsa.Traustur aðili 
S:696-1803

 Tölvur

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

Notaður tölvubúnaður Eigum á lager 
notaðan tölvubúnað frá Dell og HP. 
Allur búnaður yfirfarinn á verkstæði 
okkar og seldur með 6 mánaða ábyrgð 
Kynntu þér málið á www.nyx.is NyX ehf 
tölvuþjónusta s: 555-2244

 Rafvirkjun

 Múrarar

Getum bætt við okkur verkefnum í múr 
og trésmíði. Plús Verk sími 847 6391

 Nudd

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!! 659 62 69

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

THE NEW!
Whole Body Massage in Reykjavik. Any 
Time 696 4713

 Spádómar

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

Spásími 908 6060
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. 
Opið frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn 
visa/euro. Verð í bænum frá 03-12 
september, get bætt við einkatímum.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu klósett sem að gámaþjónustan 
var að selja. Tilboð óskast, er á 
höfuðborgarsvæðinu. s. 845-6632

Eldhúsinnrétting, eldavélahellur, 
bökunarofn, 2x baðvaskar, 2x klósett. 
Fæst fyrir lítið ef það er fjarlægt. Uppl. 
690 1232, 553 1483

Sumarhúsalönd
Tvær skógi vaxnar sumarhúsalóðir til 
sölu í landi Munaðarnes Borgarfyrði. 
Uppl.í s 842 2001

Notaðir vörurekkar til sölu á góðu verði. 
Uppl í s. 898 0860, Magnús.

Glæsilegt málverk af Snæfellsjökli eftir 
Gunnlaug Blöndal. Fallega innrammað 
90 x 120 cm Kr. 950.000 Einstök 
olíumynd af gömlu Akureyri eftir Jón 
Þorleifsson. Innrömmuð stærð 70 x 
100 cm Kr. 450.000 Uppl. í s. 864 7417

Mjög lítið notaður Prijon kajak ásamt 
öllum búnaði til sölu. Uppl. í 849-1713

Gas-ísskábur og gas vatnshitari ásamt 
70 ára gamalli Raffa eldavél uppl: 864 
2940

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og uppþvottavélar. S. 847 5545

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Hljóðfæri

Nýlegur kontrabassi til sölu. Kjörinn fyrir 
byrjendur jafnt sem í kokteiltónlistina. 
Upplýsingar í síma 8968978

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Ódýr byggingavara
T i m b u r , þ a k s t á l , g l u g g a r , 
hurðir, gler,flotefni, ofna/
gólfhitakerfi, grindarefni, gips, 
ull,gólfefni,málning,innihurðir ofl. Einnig 
einbýlishús, parhús,raðhús,gestahús, í 
einingum. UAB New House Factory 
Klaipeda kjartanicecode@internet.is

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

 Verslun

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893-3503 eða 
845-8588.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

 Námskeið

Fyrsta önnin í námi í Höfuðbeina- 
og spjaldhryggjarmeðferð hefst 03. 
september 2011. Kennt um helgar. 
Upplýsingar hjá Erlu Ólafsdóttur 
sjúkraþjálfara s. 8630610 erla@
upledger.is www.upledger.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Byrjendanámskeið í köfun 75.000 
krónur. Frekari upplýsingar á facebook 
undir köfunarútgerðin eða Sigurður í 
síma: 6632610.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

 2 divanbeddar 30þús, Ikea gestarúm 
4þús uppl.s:5604214

Til sölu dökkgrár sófi. Tauáklæði sem 
þolir þvott. Verð 25.000. Sími: 568 
5102.

 Málverk

Málverk
Tilboð óskast í olíumálverk eftir einn af 
gömlu meisturunum og verk eftir einn 
þekktasta naivista okkar. Eigendasaga 
liggur fyrir. Uppl.í s 693 9376

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

Vorsteh hvolpar til sölu
Til sölu eru síðustu hvolparnir, rakki 
og tík. Hvolparnir verða afhentir í 
byrjun september, heilsufarsskoðaðir 
og ættbókarfærðir. Vorsteh hundar eru 
frábærir fjölskyldu- og veiðihundar, 
bæði á rjúpu og gæs. Sjá nánar á www.
vorsteh.blogcentral.is Upplýsingar í 
síma: 840 1951 og pallmes@hotmail.
com

HRFÍ Rottweiler
Til sölu efnilegir rottweiler hvolpar 
undan Hófí og Síló. Foreldrar mjög 
skapgóðir, heilbrigðir, mjaðma/
olnbogamyndaðir og augnskoðaðir. 
Tilbúnir til afhentingar með ættbók frá 
HRFÍ í lok sept. Uppl í s:869 1665

Kettlingar fást gefins
Góðum og skemmtilegum kettlingum 
vantar gott heimili, þeir eru gráir og 
hvítir. uppl. í síma 821 4875.
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðalög

Er ekki komin tíma á Tælandsferð í 
vetur? Upplýsingar um dagsetningar 
ferða og ferðatilhögun á icethai.is eða 
í símum 893 8808 / 857 3900. IceThai 
travel ehf

 Ferðaþjónusta

Tilboð Sjóstöng og grill 
aðeins 4.990 kr.

Okkar vinsælu sjóstanga og grillferðir. 
Þeir sem versla fyrir meira en 10.000kr 
á hársnyrtistofunni Texture fá 30% 
afslátt í sjóstöng. Nánari uppl. í 865 
6200.

 Ýmislegt

Skemmtilegt tómstundagaman! skoðið 
betur á www.hobbystore.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Falleg 3 herberja íbúð fullbúin 
húsgögnum til leigu í vetur. Upplýsingar 
í S:8996255

Vinnustofa til leigu í gamla vesturbæ. 
Áhugasamir hafi samband í S:8996255

Átthagafélag í Reykjavík hefur til leigu 
2 samliggjandi 60 m2 stofur, með 
aðgangi að 170 manna sal, wc, og 
eldhúsi. Góð staðsetning. Uppl í síma 
8643415

Room for rent at Álfheimar 52. Free 
access to bathroom, living room and 
kitchen. Call: 848-5037

4 herb. einbýlishús til leigu á svæði 
108, uppl. í síma 692 7772 Steinunn

Falleg 3ja herb. sérhæð með 
sérinngangi í 104. 125þús á mán. 
smu@islandia.is

Til leigu herbergi í neðra breiðholtinu 
m. aðg. að snyrtingu, eldhúsi og 
þvottahúsi. Uppl. s: 616 9833

Skólafólk hálf-stúdíó eða herbergi. 
Skammtíma-eða langtímaleiga. S. 821 
4848.

Stúdíó íbúð í Snælandi til leigu. Ca. 30 
fm. Leiguverð 64 þús á mánuði - allt 
innifalið. Einn mán. greiðsist fyrirfram. 
Uppl. í s. 690 2994

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.

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Uppl. s. 861 2229.

 Húsnæði óskast

Par með 10 ára gamalt barn óskar eftir 
3ja herb. íbúð til leigu á Seltjarnarnesi 
eða í Vesturbæ. Skilvísar greiðslur, 
reglusöm, reyklaus. Uppl. s. 860 0262.

Stór 3-4 herb. íbúð óskast miðsvæðis 
í Reykjavík, helst ekki austar en 
Grensásvegur. Frá og með 1. sept. 
Langtímaleiga. Vinsamlegast hafið 
samband í síma 898 0868 Björn.

 Sumarbústaðir

HÚSBÍLL + PENINGAR
Óska eftir sumarbústað á Suðurlandi 
eða nágrenni að verðmæti frá 7 millj 
til 13 millj í skiptum fyrir Ford 2006 
húsbíll háþekja metinn á 6,5 mill kr, + 
staðgreiðsla. sími 899 4009.

 Geymsluhúsnæði

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

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

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingastaðurinn The Deli. Starfsmaður 
óskast í afgreiðslu sem og matargerð. 
60 - 80 % vinna. Vinnutími breytilegur. 
Umsóknir sendist á netfang deli@
internet.is

Fullt starf - Reykjavík
Óskum eftir hressu og duglegu 
fólki til að starfa með okkur í 

bakríinu okkar á Háaleitisbraut 
58-60, Rvk. Um er að ræða 
vaktir ýmist fyrir eða eftir 
hádegi ásamt helgarvinnu.

Áhugasamir geta sótt um á 
heimasíðu okkar og er slóðin 

www.mosfellsbakari.is/
umsokn.asp

Factory outlet
Óskum eftir starfskrafti í 

hlutastarf í factory outlet. Um 
er að ræða 60% starf. Reynsla 
af verslunarstörfum æskileg.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal 
sendast á blend@blend.is

ISS óskar eftir starfsfólki
ISS óskar eftir starfsfólki 
til starfa við ræstingar 

og í mötuneytum á 
Höfuðborgarsvæðinu og víða 

um land. Um er að ræða 
fjölbreytt störf og sveigjanlegan 

vinnutíma, sem t.d hentar vel 
skólafólki.

Umsókn er hægt að fylla 
út á heimasíðu ISS, 

www.iss.is eða á skrifstofu 
ISS að Austurhrauni 7, 210 

Garðabæ. 
Nánari upplýsingar gefur 

Starfsmannstjóri, siggah@iss.is

N1 óskar eftir að ráða 
lífsglatt, þjónustulundað 

og áreiðanlegt starfsfólk á 
þjónustustöðvar félagsins á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að 
ræða afgreiðslu og þjónustu við 

viðskiptavini

Áhugasamir sæki um á 
www.n1.is

The Laundromat Cafe
Laundromat Café óskar eftir 
matreiðslumönnum eða fólki 

með reynslu í eldhúsi, unnið er 
á vöktum 2-2-3, góð laun í boði 

fyrir réttu aðilina.
Vinsamlegast sendið ferilskrá 

með mynd á 
laundromatchef@gmail.com

Starfsfólk óskast
Söluturninn Jolli í Hafnarfirði leitar 
að starfsmönnum bæði í fullt starf 
og hlutastarf. Aðeins reglusamir og 
samviskusamir starfsmenn koma 
til greina. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum.

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar 
eftir vaktstjóra í fullt starf. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 20 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

Bakari / Kaffihús í 
Breiðholti

Óskar eftir starfskrafti fyrir og 
eftir hádegi. Ekki yngri en 25 

ára. Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar í 

síma 820 7370 Ragga

Meirapróf - lagervinna
Óskum eftir að ráða 

starfamann með meirapróf í 
vinnu á innréttingalager og 
við vörudreifingu. Um er að 
ræða fullt starf. Starfið er 

laust nú þegar. Óskum eftir 
vandvirkum og samviskusömum 

einstaklingi, sem getur unnið 
sjálfstætt. Góð þjónustulund 

og hæfni í mannlegum 
samskiptum.

Umsóknum má skila 
á vefpósti á 

andres@ormsson.is 
eða á skrifstofu Bræðranna 
Ormsson, Síðumúla 9, 108 

Reykjavík. Umsóknarfrestur til 
loka mánudags 22.8. n.k.

Við erum að leita af starfsfólki í hlutastarf. 
Erum að leita af einstaklingum 20 ára 
og eldri, góð enskukunnátta æskileg, 
reynsla af fjórhjólum ekki nauðsynleg 
en bílpróf er skilyrði. Skemmtileg vinna 
með skemmtilegu samstarfsfólki. 
Áhugasamir hafið samband - styrmir@
lux.is

Óskar eftir blikksmiðum og 
suðumönnum fyrir álsuðu og rústfrítt 
uppl: S: 897 4230.

Bakaríið í Álfheimum Passion Rvk, 
auglýsir eftir hressum einstaklingi til 
starfa. Um er að ræða þjónustustarf og 
er vinnutíminn frá 10 til 16 alla virka 
daga. Einnig er helgarvinna í boði. 
Áhugasamir vinsamlegast setjið ykkur 
í samband við hann Davíð í síma 
8227707.

Óska eftir beitningarfólki á Bakkafjörð. 
upplýsingar í síma 899 8741

Barnfóstra/”amma” 
óskast

Fjölskylda í Hafnarf. leitar að 
barnfóstru/”ömmu” til að gæta þriggja 
barna og sinna léttum heimilisverkum 
2-3 í viku. Þarf að hafa bílpróf. Umsókn 
og ferilskrá sendist á simbi2011@gmail.
com eða uppl. í síma 820-5958.

Árrisull og duglegur starfsmaður 
óskast á kaffistofuna Grái kötturinn á 
Hverfisgötunni. 100% starf. Unnið virka 
daga og aðra hverja helgi. Vinnutími 
7:15 - 14:45. Áhugasamir vinsamlegast 
sendið inn upplýsingar á netfangið 
g.kotturinn@gmail.com

Vietnam Restaurant auglýsir eftir 
lærðum matreiðslumanni í fullt starf 
til að elda Vietnamskan mat . Vinsaml. 
hafið samb.við netfang: quang@vy.is

Óskum eftir starfsmanni á 
vélaverkstæði. Verður að hafa víðtæka 
reynslu í vélaviðgerðum. Upplýsingar 
og umsóknir eingöngu á staðnum. 
Vélavit Skeiðarási 3 210 Garðabæ

Óska eftir verkamanni í múrvinnu uppl. 
í s. 897 2681

Við viljum bæta við 
duglegum og jákvæðum 

pizzabakara og 
aðstoðarmanni í eldhús.

Góður vinnustaður. Rótgróin 
rekstur. Fullt starf, unnið á vöktum. 
Lágmarksaldur er 18 ár. Áhugasamir 
sendi umsókn á info@kringlukrain.is 
ásamt ferilskrá.

Starfskraftur óskast í pylsuvagn. 
Upplýsingar í síma, 896 0240

ÍSBÚÐ óskar eftir starfskrafti 
skilyrði> reynsla,snyrtimennska og 
þjónustulund, og reykleysi. Uppl. s. 895 
0985 og á staðnum.

Matbúð/verslun í 
miðbænum

óskar eftir starfskrafti 25 ára og eldri. 
Vinnutími frá kl. 16-20 þrjá til fjóra 
daga í viku. Umsóknir sendist til 
mammasteina@fljottoggott.is

Auglýsum eftir starfsmanni í fullt starf 
í verslun/bás DOGMA í Kringlunni. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
þjónustustörfum, vera 18 ára eða eldri, 
reyklaus og stundvís. Umsókn með 
mynd sendist á dogma@dogma.is. 
DOGMA

Starfsfólk óskast
Óskum eftir starfsfólki í nýtt og 
spennandi kaffihús í miðborg 
Reykjavíkur. Góð þjónustulund og 
góð Íslensku- og enskukunnátta 
nauðsynleg. Um vaktavinnu er að ræða. 
Lágmarksaldur 22 ár. Áhugi á náttúru 
Íslands er kostur. Umsóknir berist á 
netfangið info@volcanohouse.is

Fjármál
Óskum eftir láni í 4-5 mánuði uppá 36 
millj. 100% tryggingar, góð ávöxtun. 
Tilboð sendist á tjonusta@365.is 
merkt” 5809” fyrir 24/08 2011

Fyrirtæki í Sandgerði óskar að 
ráða vanan handflakara næg vinna 
framundan upplýsingar í síma 892 
0835 og 892 0836

Skemmtilegt umhverfi, traust fyrirtæki 
og lifandi umhverfi. Kíktu á http://
umsokn.foodco.is og sæktu um

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445 milli kl 10 og 12 Virka 
daga.

 Atvinna óskast

45 ára fjölhæfur iðnaðarmaður óskar 
eftir framtíðar/tímabundnu starfi á sjó 
eða í landi. Uppl. Kristinn 697 8694 eða 
kiddi66@gmail.com

2 smiðir óska eftir vinnu, vanir trésmíði, 
flísalögn, málun & gipsvinnu. S. 846 
3632.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Óli Kristján Ármannsson blaðamaður 
les valda kafla úr greinasafni sínu um 
samskipti kynjanna og búskaparhætti 
á landsbyggðinni á fyrri öldum. Á 
Ölstofunni milli kl. 21-23 í kvöld.

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Karlmaður óskar eftir að kynnast 
heiðalegri og lífsglaðri konu á aldri 
56-64 ára. Lofa 100% trúnaði, 
heiðarleika, einlægni, reglusemi og 
góðu skapi. Svör sendist fréttablaðinu 
merkt Traust.

Til sölu

Tilkynningar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Margt smátt
ALLT UM AUKAEFNI
 Aukaefni  eru 
mjög algeng 
í matvælum 
nútímans. 
Náttúran.is 
hefur tekið 
saman ítar-
legan lista 
yf i r  marg-
vísleg aukaefni á borð við litarefni, 
þráavarnarefni og bindiefni. Efnin 
eru æði misjöfn; meðan sum eru 
bara ágæt geta önnur haft skað-
leg áhrif á heilsu manna. Á vefsíð-
unni natturan.is er að finna leitarvél 
hægra megin á síðunni. Þar er hægt 
að slá inn nöfn aukaefnanna og fá 
upplýsingar um eiginleika þeirra.

UNDIRBÝR SIG FYRIR KEPPN-
INA

 Ásgeir Sandholt  mun keppa 
til úrslita um titilinn 

World Choco-
late Mast-
er  2011 

(WCM) 
sem ha ld-

in verður í París 
17.-21. október næstkom-
andi. Vefsíðan freisting.is 

mun fylgjast náið með keppninni 
og hefur verið sett upp undirsíða 
á Freistingu þar sem nálgast má 
allar fréttir og upplýsingar á einum 
stað. Undirbúningur slíkrar keppni 
er kostnaðarsamur. Menn geta stutt 
við bakið á Ásgeiri með því að kaupa 
konfektkassa í Sandholti við Lauga-
veg 36. Þeir innihalda 12 konfekt-
mola af fjórum mismunandi gerð-
um sem eru sérstaklega lagaðir fyrir 
þessa styrktarkassa. Hver kassi kost-
ar 2.500 krónur.

SÖLVAFJARA OG SUSHI
 Ólafsdalsfélagið stendur í dag fyrir 
námskeiðinu Sölvafjara og sushi. 

Kynnt verður nýting sölva 
og þara eins og hún 
var í Ólafsdalsskólan-
um á 19. öld. Einn-

ig verður kynnt 
hugmynda-
fræði slowfood-
hreyfingarinnar. 

Gengið verður í 
sölvafjöru og safnað þangi, þara 
og sölvum. Sýnikennsla og kynn-
ing á hugmyndafræði og aðferð-
um sushi. Námskeiðið stendur frá 
15 til 18.30 en á sama tíma verður 
barnanámskeið um ströndina. Nánari 
upplýsingar á www.olafsdalur.is.

SVEPPIR OG SVEPPATÍNSLA
 Námskeið í sveppatínslu fer fram á 
vegum Landbúnaðarháskóla Íslands 
á Keldnaholti og í nágrenni laugar-
daginn 27. ágúst. Námskeiðið hent-
ar öllum þeim sem vilja fræðast um 
sveppi sem finna má á Íslandi og 
henta í matargerð og hvaða svepp-
ir henta ekki. Námskeiðið er blanda 
af fyrirlestri og verklegri kennslu. 
Nemendur fara út í nærliggjandi 
skóglendi ásamt kennara og fá að-
stoð og kennslu við þær aðferðir 
sem notaðar eru til að tína matar-
sveppi. Þá læra nemendur að greina 
og hreinsa sveppi. Fjallað verður 
um helstu geymsluaðferðir sveppa 
og eins helstu nýtingarmöguleika. 
Kennari er Bjarni Diðrik Sigurðsson, 

skógfræðingur og pró-
fessor við LBHÍ. 

Nánari upplýs-
ingar má nálgast 
á www.lbhi.is

SAFARÍK UPPSKERA 
Grænmetismarkaðir gleðja þá sem ekki búa svo vel að vera með mat-
jurtagarð í túnfætinum og eru þeir nokkrir í Reykjavík og nágrenni. Má 
þar nefna Grænmetismarkaðinn að Mosskógum í Mosfellsdal sem er 
opinn um helgar á sumrin og vel fram á haust. Þar má finna ný upptekið 
grænmeti, spriklandi Þingvallasilung, íslenskt pestó, sultur, rósir, rabarbara og 
jarðarber svo dæmi séu nefnd. 

Á bílastæði Leikfélags Hveragerðis er grænmetismarkaður allar helgar fram á haust. 
Þar er að finna nýtt grænmeti úr gróðuhúsum og nýupptekið útigrænmeti. Má þar 
nefna tómata, gúrkur, papriku, salat, kál, rófur, gulrætur, kartöflur, hnúðkál, púrru, 
sellerí og fleira.

Þá hefur bændamarkaður frú Laugu, að Laugalæk 6, upp á margt að bjóða og geta 
viðskiptavinir gengið að því vísu að framboðið sé beint frá býli. Grænmetismarkaðurinn í Mosskógum.

Kl. 13:30

BYLGJUNNAR

Sveppi og Villi
Á móti sól

Hvanndalsbræður
Jón Jónsson og Friðrik Dór

Páll Óskar Hjálmtýsson

AFMÆLISTÓNLEIKAR

Sjáumst  á  Ingólfstorgi á Menningarnótt

Of Monsters and Men Steindi jr og félagar

Greifarnir
Ragnheiður Gröndal

Stebbi og Eyfi
Sigga Beinteins

Pálmi Gunnarsson
Egill Ólafsson

Björgvin Halldórsson 

Bubbi Morthens
Sálin

Páll Óskar
Selma Björnsdóttir
Ellen Kristjánsdóttir

Jet Black Joe
Stjórnin

Kl. 20:00

Stjörnusveit Bylgjunnar og helstu söngvarar þjóðarinnar!
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„Lífið í New York er litað rósrauðum, 
rómantískum ljóma og við tölum oft um 
hversu heppin við erum að fá að búa hér, 
enda einhuga og samstillt í að upplifa 
töfra borgarinnar saman,“ segir Nanna 
Teitsdóttir, doktorsnemi í heimspeki, en 
hún bloggar reglulega um mat og bakstur 
úr litlu eldhúsi sínu í suðupotti alheims-
ins.

„Ég hef alltaf haft yndi af því að borða 
mat, enda notið góðs af því að foreldr-
ar mínir eru miklir sælkerakokkar. Í 
upphafi hjónabands og nýju heimalandi 
skorti mig hins vegar sjálfstraust í eld-
húsinu og lenti í krísu með hvað ég ætti 
af mér að gera á meðan ég beið eftir 
atvinnuleyfi vestra. Því fór ég að prófa 
mig áfram í eldhúsinu og kom sjálfri mér 
á óvart með hversu mjög ég naut eldhús-
starfanna en líka hversu vel tókst til 
með matargerðina,“ segir Nanna sem á 
bloggsíðu sinni gefur lesendum dýrindis 
uppskriftir sem hún myndskreytir með 
girnilegum matarmyndum úr eigin linsu.

„Að heiman var pressa á að blogga um 
líf okkar hjóna og ákvað ég að blanda 
því saman við það sem ég elda og baka 
hér úti. Mikill tími og hugsun fer í það 
sem ég set frá mér og ég set aldrei neitt 
á netið nema ég sé ánægð með útkomu 
matar og mynda,“ segir Nanna sem skap-
ar flestar uppskriftirnar sjálf en betrum-
bætir og nostrar einnig við uppskriftir 
sem hún finnur.

„Maðurinn minn, Elmar Geir Unn-
steinsson, líka doktorsnemi í heimspeki, 
hvetur mig óspart til dáða og upp á síð-
kastið hefur þeim fjölgað sem skoða síð-
una mína. Það skrifa ég á sammannlegan 
áhuga fólks á því að borða góðan mat og 
eyða tíma með fjölskyldu og vinum við 
matarborðið.“

Nanna segir New York freistandi 
matar kistu árið um kring. 

„Í verslunum og á mörkuðum er hlað-
borð ferskrar matvöru sem er ræktuð í 
fylkinu og fylgir árstíðum. Maður fær 
því mikinn innblástur við að fara í búðir 
því allt er svo ferskt og fallegt, og græn-
metisdeildirnar ilma af ferskleika, sem 
er eitthvað sem maður þekkir ekki að 
heiman,“ segir Nanna sem hefur mest 
dálæti á bakstri, ofnbökuðum mat og 
grænmetisfæði.

„Nýjasta uppáhaldið er ferskur maís, 
en á milli hans og Ora maísbauna heima 
er himinn og haf. Ég sker baunirnar af 
stönglinum og smjörsteiki með smávegis 
af salti út í salat eða sem meðlæti. Hins 
vegar sakna ég allra mest hangikjötsins 
að heiman, því það fæ ég bara á jóladag 
og sumardaginn fyrsta, sem ég grenj-
aði í gegn að yrði að hefð hjá foreldrum 
mínum á sínum tíma og fæ aldrei nóg af.“

Bloggsíða Nönnu Teits er 

eldadivesturheimi.com

- þlg

Eldað í Vesturheimi
Rómantík ræður ríkjum hjá ungum, íslenskum hjónum í litlu koti í New York, en þar stendur 
húsfreyjan keik í eldhúsinu og nýtur þess að baka og elda ofan í þakklátan eiginmann sinn, 
og allt fyrir opnum tjöldum á netinu fyrir aðra að njóta.

„Ég hef smakkað mörg lambalæri um ævina, en þetta er sú allra besta 
kryddun á lambalæri sem ég hef snætt um ævina. Fólk ætti því virki-
lega að prófa, því það mun aldrei smakka annað eins hnossgæti,“ segir 
Nanna.

Blóðberg og rjúpnalauf tíndi Nanna á leið úr fjallgöngu á Hestskarðs-
hnjúk ofan við Siglufjörð. Hún segist nota margt annað í mariner-
inguna, eins og birkilauf og berjalyng. MYNDIR/NANNA TEITSDÓTTIR

Nanna við eldhúsborðið heima í New 
York. Hún segir tilfinningu fyrir mat 
verða aðra og betri ef maður tínir ber 
og kryddjurtir sjálfur, eins og hún gerði 
fyrir lambalærið sem hún gefur lesend-
um uppskrift að.
 MYND/ELMAR GEIR UNNSTEINSSON

UPPSKRIFT FRÁ HÖRPU 
GYLFADÓTTUR TENGDA-
MÓÐUR NÖNNU
Rjúpnalauf, stór handfylli
krækiber, stór handfylli
bláber, stór handfylli
blóðberg, stór handfylli
lambalæri (3,5 kg)
ólífuolía
sjávarsalt og ferskur, mal-
aður pipar

Skerið mestu fituna af lær-
inu; kryddlögurinn á að fara í 
kjötið en ekki fituna. Nuddið 
lambalærið alls staðar með 
smá ólívuolíu, það auðveldar 
kryddinu að festast við lærið.

Setjið helming af berjum, 
rjúpnalaufi og blóðbergi 
ofan á plastfilmu. Leggið 
lærið ofan á og þrýstið niður 
á krydd og ber. Setjið hinn 
helminginn af kryddjurtum og 

berjum ofan á lærið og þrýstið 
því niður á það. Kryddjurtir og 
ber eiga að hylja lambalærið. 
Vefjið plastfilmu þétt utan um 
lærið og þrýstið á það í gegn-
um plastið til að sprengja sum 
berin. Setjið í kæli og leyfið 
að liggja í kryddleginum í 
sólarhring til sex daga. Því 
lengur sem það fær að hvílast 
því betra.

Takið plastfilmuna utan af 
lærinu og takið krydd og 
ber frá. Saltið og piprið og 
vefjið álpappír utan um lærið. 
Leggið á heitt grill og eldið í 
30 mínútur á hvorri hlið. Fjar-
lægið álpappírinn og grillið 
í 10 mínútur á hvorri hlið til 
viðbótar til að kjötið fái lit og 
stökka áferð.

Sneiðið og berið fram með 
nýuppteknum kartöflum og 
fersku salati.

LAMBALÆRI MEÐ BLÓÐBERGI, 
RJÚPNALAUFI OG BERJUM

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

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

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög
JANÚAR 2011
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í g

fyrirtækið Iceland Summer. 

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 
arbúðir anda-íðasta ætlar SÍÐA 6

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

JANÚAR 2011

sJónasdóvið sumabarna í Ban
ríkjunum síð

sumar og æt
aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

117.950000000000
1 ”15.61 ”

Skandínavísk hönnun

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi o

hvítt og svart sé á undanh

Það gætir afturhvarf

hjá ungum fyrirtækjum

framleiðsluháttum. Efni

messing sáust víða svo

prjónaða, heklaða og o

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnun

febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2

RT 
LBOÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 

ú nýtt 
ar í gegnum 

r.  

SÍÐA 2

Útsprungngngng
Kjartan Guðdustar rykið

Th

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4 g

preytt sig á.ÐA 4
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Kökur, hökKökkur, huuhugguleghei

guleghe
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghei
gguleghuleghei
ggulegulegheegheegh t og samv

t og sat og st og sat og samv
t og sat og samv
t og samv
t og st ogog samvamvamv
t og samv
t ot og samvamvmv

g sasaog samvamamv
g samvsaag

ereererrereerererererra.a.a.a.a.a.a.a.aaaa

DÆMI

unaaa
og má segja a a

haldi.

rfs til eldri tí

m en með sammt

ni eins og kopopa

vo ekki sé mimi

ofna ull. Þææg

psmaður k SÍÐA 2

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo við erum með þrjú börn heima. Ég er í fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún líka aðra krakka.“ 
Þórður segir þá fræðslu sem boðið er upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-aða foreldra en annanhvern miðvikudag eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri ungum foreldrum en það eru ekki marg-ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. Við erum öll með okkar fyrsta barn og að ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum 
Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 

SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
br

a

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum 
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011



Veitingahúsið Perlan 
Sími: 562 0200  ·  Fax: 562 0207 

Netfang: perlan@perlan.is 
Vefur: www.perlan.is

LYSTAUKI 

Gæsa “Carpaccio”

REYKT BLEIKJA 

hægelduð með radísum, wakamesalati og wasabi-ís 

1 glas. Collezione Pinot Grigio Sensi – Ítalía

HÖRPUSKEL OG HUMAR TEMPURA 

með graskermauki, paprikusalsa og chilikremi 

1 glas. Collezione Pinot Grigio Sensi – Ítalía

LAMBAHRYGGUR 

ofnbakaður með grænertum, rótargrænmeti, 

fondant kartöflu og rósmarínsósu 

1 glas. “La Montesa” Crianza – D.O.C. Rioja – Spánn

*** eða ***

FISKUR DAGSINS 

ferskasti fiskurinn hverju sinni 

útfærður af matreiðslumönnum Perlunnar 

1 glas. Sancerre Sélection Premiére – Guy Saget – Frakkland

PASSION TERTA 

með hindberjamottu og vanilluís 

1 glas. Late Harvest Sauvignon Blanc – Concha Y Toro – Chile

Verð 12.380 kr. með 1 glasi af sérvöldu víni með hverjum rétti (alls 4 glös).

verð 7.490 kr.

Frábært útsýni til 
Reykjavíkurhafnar  og næg bílastæði

Perlan býður ykkur velkomin á menningarnótt. Hefjið menningar-röltið á belgískum vöfflum á 4. hæð Perlunnar eða njótið flugeldanna frá höfninni yfir 4ra rétta kvöldverði á veitingastaðnum á 5. hæð. Hjá Perlunni eru næg bílastæði! 

� �enningarnótt!Einstakur endir

Gjafabréf 
Perlunnar
Góð gjöf við 
öll tækifæri!



VIÐ MÆLUM MEÐ…

matur SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

GULRÓTUM  Þær eru hreinasta 
sælgæti og stútfullar af vítamínum. 
Þær henta líka vel til ræktunar enda 
er hægt að hafa gulrætur ferskar í 
allt að átta mánuði á ári eða frá júlí 
þegar farið er að grisja og út febrúar 
ef geymslur eru góðar. Gulrætur þarf 
ekki að taka inn fyrr en fyrstu frost 
eru afstaðin. Gulrætur geymast vel 
í frysti og líka ágætlega í kulda.

GRÆNMETISBÖKUM  Þegar 
uppskeran er komin í hús vaknar 
spurningin hvað eigi að gera við 
hana. Ein sniðug lausn er að baka 
grænmetisbökur. Þær eru til í fjöl-
mörgum útfærslum en eru ávallt 
saðsamar og allir fjölskyldumeðlim-
ir ættu að vera ánægðir með slík-
an kvöldverð.

GRÆNMETISPITSU  Pepp-
eroni er alls ekki nauðsynlegt til að 
gera pitsuna góða. Tómatar, papr-
ika, furuhnetur, sveppir, eggald-

in og laukur eru 
frábær álegg 
s e m  g e r a 
góða pitsu 

enn betri.

SVEPPUM  Síðla sumar og fram að 
næturfrostum er best að tína sveppi í 
íslenskri náttúru. Mestar líkur á góðri 
uppskeru eru eftir góða rigningu, en 
sveppirnir dafna best í raka og hlýju. 
Sveppir vaxa víða í skóglendi en þó 
er best að kynna sér áður hvaða 
sveppir henta 
best til mat-
reiðslu því 
sumir eru 
eitraðir.

Grunnur að góðri máltíð
www.holta.is

Royal bringur
Kjúklingabringurnar frá Holtakjúklingi eru fersk og hrein afurð sem framleidd 

er af mikilli fagmennsku. Þær eru fáanlegar með tvennskonar kryddlegi - 
rósmarín og hvítlauk eða Texas - og henta bæði á grillið og í ofninn. 

Nú geta matgæðingar haft það ljómandi gott í sumar.
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Fyrir réttu 71 ári, hinn 20. ágúst 
árið 1940, var Leon Trotskí, 

einn af forvígismönnum rússnesku 
byltingarinnar árið 1917, ráðinn 
af dögum á heimili sínu í útjaðri 
Mexíkóborgar.

Trotskí bjó þar í útlegð, en morð-
inginn, Ramón Mercader að nafni, 
var útsendari Jósefs Stalíns, erki-
óvinar Trotskís.

Í aðdraganda byltingarinnar var 
Rússland mikill suðupottur þar sem 
rótttækar hugmyndir um nýja sam-
félagsgerð, byggðar á kenningum 
Karls Marx, áttu sér marga fylgis-
menn í hópi verkalýðs og mennta-
manna.

Leon Trotskí var einn af helstu 
samstarfsmönnum Leníns, for-
sprakka bolsévika, en eftir lát þess 
síðarnefnda árið 1924 varð Trotskí 
undir í valdabaráttu við Jósef Stalín.

Í kjölfarið var Trotskí ofsóttur á 
flestan hátt og loks gerður útlægur 
árið 1929.

Hann bjó fyrst um sinn í Tyrklandi en hafði viðdvöl í Frakklandi og 
Noregi áður en hann fékk loks hæli í Mexíkó árið 1936.

Hann var alla tíð sem fleinn í holdi Stalíns og um það leyti var hann 
fundinn sekur um landráð í sýndarréttarhöldum.

Trotskí lifði af tilræði Stalínista í maí árið 1940 en hann var ekki svo 
lánsamur næst.

Morðinginn Mercader hafði um nokkurra ára skeið stefnt að því að 
vinna sér traust Trotskís og var orðinn fastagestur á heimili hans. Hann 
fór síðan kvöldið örlagaríka heim til Trotskís, sem bauð honum inn í 
vinnustofu sína.

Mercader neytti síðan færis þegar gestgjafinn grúfði sig yfir pappíra 
á skrifborði og sló hann í höfuðið með ísöxi sem hann hafði falið í frakka 
sínum.

Trotskí lést ekki strax, heldur réðist á árásarmanninn og kallaði á 
hjálp. Mercador var tekinn höndum og færður lögreglu en Trotskí lést 
af sárum sínum daginn eftir.

Mercador var dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir morðið og sovésk yfirvöld 
sóru af sér alla ábyrgð á verknaðinum. Að lokinni afplánun flutti hann til 
Kúbu og síðan Sovétríkjanna, þar sem honum var fagnað eins og hetju. - þj

Heimildir: History.com og Wikipedia

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1940

Leon Trotskí ráðinn 
af dögum í Mexíkó

MYRTUR Í MEXÍKÓ Leon Trotskí var 
myrtur með ísöxi á heimili sínu í Mexíkó 
af útsendara Stalíns, erkióvinar síns.

Sjónarhorn
Ljósmynd: Vilhelm Gunnarsson

MÖRG ANDLIT NÁTTÚRUNNAR Náttúran tekur á sig hinar ýmsu myndir eins og Vilhelm Gunnars-
son, ljósmyndari Fréttablaðsins, komst að á ferð sinni um Breiðamerkursand í vikunni. Ýmislegt kemur 
upp í hugann þegar ímyndaraflið tekur völdin, til að mynda er með góðu móti hægt að sjá rostung eða 
jafnvel eðlu út úr bláleitum ísjakanum.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og útfarir 

má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

GUÐRÚN LÁRUSDÓTTIR rithöfundur og alþingismaður (1880-1938) lést þennan dag af slysförum.

„Í skólunum er börnunum nú kennt hreint og beint virðingarleysi fyrir trú og kristindómi 
og öllu því, sem mannkyninu á að vera heilagast.“

Merkisatburðir
1898 Á Þingvöllum er vígt veitinga- og gistihúsið Valhöll og 

dregur það nafn af búð Snorra Sturlusonar.
1906 Grettisbeltið veitt á Akureyri í fyrsta sinn fyrir sigur í glímu.
1933 Fyrstu ferðalangar sem aka á bíl yfir Sprengisand koma að 

Mýri í Bárðardal eftir fimm daga leiðangur úr Landsveit. 
1944 Reykjavíkurborg tekur við rekstri Strætisvagna Reykjavíkur 

hf. 
1968 Vorið í Prag er brotið á bak aftur af 200.000 hermönnum 

og 5.000 skriðdrekum frá Varsjárbandalaginu.
1975 Ólafía Aðalsteinsdóttir klífur Mont Blanc (Hvítafjall) fyrst 

íslenskra kvenna.
1982 Á þriðja hundrað marsvína koma að landi við Rif á Snæ-

fellsnesi og eru langflest þeirra rekin á haf út.

Það er hádegishlé hjá séra Pálma 
Matthíassyni í Bústaðakirkju. Væntan-
leg fermingarbörn búin að fá þriggja 
stunda uppfræðslu, fram undan er 
kistulagning og jarðarför. „Svona eru 
dagarnir,“ segir hann yfirvegaður og 
tekur vel í að líta örsnöggt yfir farinn 
veg í tilefni sextugsafmælisins á morg-
un. Fyrst er hann spurður um ástæðu 
þess að hann varð prestur og valdi sér 
svona daga. „Ég hafði alltaf áhuga á 
trúmálum, kirkjustarfi og að vinna 
með fólki. Þótt ég horfði í aðrar áttir 
um tíma blundaði sú þrá í mér að verða 
prestur og mér fannst ég svíkja sjálfan 
mig ef ég léti hana ekki rætast.“ 

Á tímabili datt Pálma í hug að leggja 
fyrir sig tannlækningar en var tjáð að 
það gengi ekki því hann væri örvhentur. 
„Tannlæknirinn var lítil bóla en ég var 
búinn að fá skólavist í Sviss og hugð-
ist læra rekstur á hótelum og veitinga-
húsum. Þar á undan var draumurinn að 
verða skipstjóri. Ég átti afa og pabba á 
sjó og var ekki hár í loftinu þegar ég 
fór fyrst á flot með þeim. Var aldrei 
sjóveikur sem strákur en fann fyrst 
fyrir því þegar ég var orðinn fulltíða. 
Þá var ég í rækjutúr á Aðalbjörginni frá 
Hvammstanga, orðinn klerkur á staðn-
um en fannst gott að breyta til og blása 
svolítið úti á sjó. Það hef ég gert af og til 
fram á þennan dag með vinum mínum 
á Aðalbjörginni, fyrst þeirri gömlu og 
síðar þeim nýrri.“ 

Séra Pálmi er fæddur og uppalinn á 
Akureyri. Var í lögreglunni í nokkur 
ár en byrjaði prestskapinn á Hvamms-
tanga og sinnti fjórum kirkjum á svæð-
inu, á Melstað, Staðarbakka, Efri-Núpi 
og Hvammstanga. „Við prestarnir 
leystum hver annan af og einu sinni 
voru þrír í veikindaleyfi í einu. Þá var 
ég með Tjarnarprestakall, Melstaðar-
prestakall, Prestbakkaprestakall og 
Hólmavíkurprestakall og mikill tími fór 
í akstur. Ég var fimm góð ár á Hvamms-
tanga ásamt fjölskyldunni og fékk að 
taka þátt í öllu sem gerðist. Í fámenni 
skiptir hver hlekkur miklu máli. Svo 
hefur lífið kennt mér að maður þarf að 
læra að skrifa sorgir sínar í vatnið en 
höggva gleði sína í stein.“ 

Frá Hvammstanga lá leið séra Pálma 
til heimabæjarins Akureyrar, í Glerár-
prestakall. „Þar áttum við yndislegan 
tíma en svo var ég kallaður til Bústaða-
prestakalls og það var ekki auðvelt að 
taka ákvörðun um að sinna því. Það 
reyndist þó vera gæfuspor. Við komum 
hingað 1989. Dóttir okkar hjóna var í 
síðasta árganginum sem ég fermdi á 
Akureyri. Hún var fyrst algerlega á 
móti því að flytja suður en eftir tvo 
daga í Réttarholtsskóla var hún dottin 
inn í félagslífið og eignaðist frábæra 
vini.“

Í dag, laugardag, eru giftingar hjá 
séra Pálma en í kvöld ætlar hann að 
bregða sér til Akureyrar á fund gam-
alla skólafélaga. „Það verður ball með 
hljómsveitinni okkar, Bravóbítlunum, í 
Sjallanum,“ segir hann glaðlega. „Síðan 
flýg ég suður í fyrramálið beint í tón-
listarmessu sem samstarfsfólk mitt 
hér í kirkjunni ætlar að halda mér til 
gleði og ánægju og eftir hana ætla ég 
að vera með nánustu vinum, fjölskyldu 
og samstarfsfólki þannig að þetta verð-
ur gaman.“ 

 gun@frettabladid.is

PÁLMI MATTHÍASSON PRESTUR Í BÚSTAÐAKIRKJU:  ER SEXTUGUR Á MORGUN

Skrifar sorgir sínar í vatnið 
en heggur gleði sína í stein

AFMÆLISBARN MEÐ VÆNTANLEGUM FERMINGARBÖRNUM „Þótt ég horfði í aðrar áttir um 
tíma blundaði sú þrá í mér að verða prestur og mér fannst ég svíkja sjálfan mig ef ég léti hana 
ekki rætast.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Halldóra Filippusdóttir flugfreyja kleif Eldey þennan dag árið 1982, fyrst kvenna 
og er sú eina hingað til. Hún var í átján manna leiðangri Eyjamanna undir 
stjórn manns hennar, Árna Johnsen, sem fór til Eldeyjar til að gera heimildar-
mynd og blaðagreinar um eina stærstu súlubyggð í heimi. Eyjan er þverhnípt, 
um sjötíu metra há og talið er að þar búi nær tuttugu þúsund súlupör. 

Engin bönd voru að sögn Halldóru til að styðjast við. Leiðangursmenn höfðu 
með sér stiga sem reistir voru þráðbeint upp bergið en Eldey er móbergs-
stapi, laus í sér og uppganga á hana ekki fyrir lofthrædda. Þá er eyjan öll þakin 
fugladriti og Halldóra minnist þess að fuglinn hafi verið svo gæfur að hægt hafi 
verið að klappa honum. „Svo björguðum við mörgum því súlurnar draga mikið 
af drasli í hreiðrin og voru margar fastar í alls konar netadræsum.“

ÞETTA GERÐIST:  20. ÁGÚST 1982

Fyrsta konan kleif Eldey

MYND/RAX

Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur vináttu og hluttekningu með 
blómum, samúðarkortum og kærleik 
við andlát og útför

Ólafs Donalds 
Helgasonar

og vottuðu minningu hans virðingu. 
Bálför hefur farið fram. 

Hulda Ólafsdóttir
Svanhildur Ólafsdóttir
Dagmar Ólafsdóttir
Ólafur Helgi Ólafsson
Ingibjörg Jóna Helgadóttir  Jón Óli Ólafsson
Reynir Ingi Helgason  Sigurlaug Rögnvaldsdóttir
Sigrún Helgadóttir  Ingibergur Ingibergsson
Helgi Helgason  Hólmfríður Eggertsdóttir
og fjölskyldur

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Róberts Dan Jenssonar
frv. forstöðumanns Sjómælinga 
Íslands, Lækjargötu 26, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sólvangs og 
Drafnarhúss í Hafnarfirði.

Kristbjörg Stefánsdóttir
Björg Dan Róbertsdóttir Oddur Kr. Finnbjarnarson
Sigrún Dan Róbertsdóttir Árni Dan Einarsson
Andri Dan Róbertsson Sigrún Eva Ármannsdóttir
Edda Dan Róbertsdóttir Kristján Jónas Svavarsson
barnabörn og barnabarnabarn

Dóttir mín, systir og mágkona,

Áslaug Guðjónsdóttir

lést á líknardeild LSH í Kópavogi mánudaginn 
15. águst.

Guðrún Stefánsdóttir
Jóhann G. Guðjónsson Ingibjörg Einarsdóttir
Gunnar Guðjónsson
Stefán S. Guðjónsson Helga Ottósdóttir
Guðjón Hólm Guðjónsson

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

Ólöf I.P. Benediktsdóttir
Rjúpufelli 44, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans föstudaginn
12. ágúst. Jarðarförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju
mánudaginn 22. ágúst kl. 15.00.

 
Höskuldur Jónsson 
Guðlaugur Hermannsson
Aldís Höskuldsdóttir
Benedikt Höskuldsson 
Ingibjörg Höskuldsdóttir
Páll Höskuldsson
Svava Höskuldsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn 

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

Ingibjörg Sigurðardóttir
frá Vík í Mýrdal,
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
föstudaginn 12. ágúst. Útförin fer fram frá 
Háteigskirkju mánudaginn 22. ágúst kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hinar látnu er bent á Hjartaheill. 

Sigurður Þór Magnússon Auður Marinósdóttir
Valgerður Ása Magnúsdóttir Gylfi Hallgrímsson
Ingunn Birna Magnúsdóttir Þórður Sigurðsson
Ásmundur Smári Magnússon Dagbjört Steingrímsdóttir
og fjölskyldur.
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Hugheilar þakkir  til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna 
fráfalls eiginmanns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Guðbjörns Eiríks 
Eiríkssonar
Funalind 7, Kópavogi,

sem andaðist 14. júlí síðastliðinn á Landspítalanum. 
Guð blessi ykkur öll.

Sigríður Sumarliðadóttir
Katrín Eiríksdóttir
Eiríkur Unnar Guðbjörnsson Turid Olsen
Ingvar Geir Guðbjörnsson Margrét Björg Sigurðardóttir
Jólín Sigurbjörg Guðbjörnsdóttir
Ársæll Friðriksson Björk Georgsdóttir
Símon Friðriksson Guðrún Hjálmarsdóttir
Hildur S. Friðriksdóttir Þórarinn R. Ásgeirsson
Kristín H. Friðriksdóttir Sigurður Þ. Sigurðsson
Ragnheiður Friðriksdóttir Arnar H. Ottesen Arnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Jónína Björg 
Guðmundsdóttir
Teigi II, Fljótshlíð,

lést á Kirkjuhvoli, Hvolsvelli, miðvikudaginn 
17. ágúst. Jarðarförin fer fram frá Breiðabólstaðarkirkju 
í Fljótshlíð laugardaginn 27. ágúst kl. 14.00.

 
Hrafnhildur Árnadóttir       Páll Theódórs
Guðbjörn Árnason              Hlín Hólm
Árni Björn Pálsson          Sylvía Sigurbjörnsdóttir
Fannar Pálsson Theodórs   Dagný L. Sighvatsdóttir
Hlynur Pálsson Theodórs 
Anna Þrúður Guðbjörnsdóttir
Helga Hólm Guðbjörnsdóttir
Hugi Hólm Guðbjörnsson
.

Systir okkar, 

Jóhanna Hrafnfjörð
ljósmóðir,
Ásvallagötu 25, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 23. ágúst kl. 15.00.

Hrefna Hrafnfjörð, Kristín Hrafnfjörð.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna 
andláts og útfarar elskulegs sonar, 
bróður, mágs og frænda,

Hallgríms Rafns 
Péturssonar
Háaleitisbraut 16, Reykjavík.

Ragnheiður Hallgrímsdóttir
Björg Pjetursdóttir
Magnús Pétursson    Júlíanna H. Friðjónsdóttir
Guðfinna Pjetursdóttir    Guðmann Bjarnason
og systkinabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samhug við fráfall frænku 
okkar,

Rósu Gísladóttur Blöndal
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Seljahlíðar fyrir 
einstaka hlýju og umönnun allan þann tíma sem hún 
bjó þar. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Svandís Matthíasdóttir.
.

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

Rúnar Arason
Seljabraut 74, Reykjavík,

lést sunnudaginn 7. ágúst í faðmi fjölskyldunnar
 á líknardeid Landspítalans í Kópavogi. 
Útför hefur farið fram. Þakkir færum við þeim er 
önnuðust hann í veikindunum og þeim er sýndu okkur 
umhyggju og hlýju.

Gréta Björgvinsdóttir
Aðalheiður Rúnarsdóttir        Þorvaldur Egilson
Björgvin Rúnarsson                 Ingibjörg B. Grétarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurlaug Jónsdóttir 
frá Ási, Skagaströnd, 

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri mánudaginn 15. ágúst. 
Útförin fer fram frá Hólaneskirkju á Skagaströnd 
fimmtudaginn 25. ágúst klukkan 15.00.

Kári Sigurbjörn Lárusson Kristín Sigurðardóttir
Guðrún Ásdís Lárusdóttir Ingimundur Bernharðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar og systir,

Stella Víðisdóttir
Hjallalundi 22, Akureyri,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Sjúkrahúsinu á Akureyri 
fimmtudaginn 18. ágúst.

Víðir Jónsson, Jóna Arnórsdóttir,
Valdimar Víðisson,
Jón Eggert Víðisson,
Halldóra Friðgerður Víðisdóttir.

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

Gunnar Sæmundsson
Birkihvammi 5, Kópavogi,

sem andaðist á Landspítalanum í Fossvogi
föstudaginn 12. ágúst, verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju þriðjudaginn 23. ágúst kl. 13.00.

Ásta Halldóra Ágústsdóttir
Ágúst Þ. Gunnarsson   Hólmfríður Sigurðardóttir
Ólafur S. Gunnarsson
Hulda B. Gunnarsdóttir  Helgi Valberg
Sigurlaug Gunnarsdóttir     Hafsteinn G. Haraldsson
Gunnhildur Gunnarsdóttir  Rannver Eðvarðsson
Valdimar G. Gunnarsson  Katrín Einarsdóttir
Gunnar Gunnarsson   Anna María Bjarnadóttir

afabörn og langafabörn.

Elskulegur sonur okkar, bróðir og 
frændi,

Gunnar Sigurðsson,
andaðist 10. ágúst. Utförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 22. ágúst kl. 13.00. 
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á  Einstök börn eða 
Lauf, félag flogaveikra.

Kristín Þuríður Símonardóttir
Sigurður Runólfsson
Íris Ragnarsdóttir
Björgvin Sigurðsson
Sigríður María Sigurðardóttir
og frændsystkini.

Þeir sem eiga leið framhjá 
Eymundsson á Skólavörðu-
stíg í dag milli klukkan þrjú 
og sex ættu að gefa gaum 
ungri stúlku sem stend-
ur þar og leikur á fiðluna 
sína. Þetta er Ágústa Dóm-
hildur Karlsdóttir. Hún er 
með fiðlukassa opna og allir 
aurar sem í þá koma munu 
ganga í neyðarastoð til svelt-
andi barna á þurrkasvæðum 
Norður-Afríku. 

Ágústa er búin að æfa 
mikið fyrir þennan dag. 
Hún gerðist líka götu-
spilari á Menningarnótt 
í fyrra en segir sér ekki 
hafa hugkvæmst þá að gefa 
afrakstur inn til góðgerðar-
mála. Það vill hún bæta 
fyrir núna. „Ég átti afmæli 
nýlega og peningarnir sem 
ég fékk í afmælisgjöf leggj-
ast við söfnunarféð í fiðlu-
kassanum,“ lofar hún. - gun 

Spilar og safnar 
fyrir svöng börn

GÓÐHJARTAÐUR GÖTUSPILARI Ágústa leggur sitt af mörkum til að 
gera heiminn betri en hann er.

Rithöfundurinn Gunnar 
Theodór Eggertsson lenti í 
heiftarlegu rifrildi á Fésbók 
í fyrra vegna tillögu um ný 
lög í sveitarfélaginu Árborg. 
Tillagan fólst í því að kettir 
ættu að lúta sömu reglum og 
hundar og fara ekki út nema 
í bandi. 

Í kjölfarið ákvað Gunn-
ar Theodór að setja saman 
heimspekilega smásögu í 
samræðuformi og ber bókin 
heitið „Köttum til varnar“. 
JPV forlag gaf bókina út 

og tók ekkert fyrir umbrot, 
prófarkalestur og fleira og 
Gunnar Theodór þáði engin 
höfundarlaun. Ágóða af sölu 
bókarinnar, 177.300 krónur, 
afhenti Gunnar Theodór for-
manni Kattavinafélagsins í 
vikunni til uppbyggingar í 
Kattholti. Enn fremur gáfu 
JPV forlag og Gunnar Theo-
dór þær bækur sem eftir eru 
til Kattholts, þar sem þær 
verða seldar á kr. 1.000 stk. 
sem kemur sér afar vel fyrir 
uppbyggingu Kattholts.

Rifrildi varð 
Kattholti til góðs

STYRKIR KATTHOLT Gunnar Theodór Eggertsson gaf út bókina „Köttum 
til varnar“ í fyrra hjá JPV forlagi. Allur ágóði af sölu bókarinnar var 
gefinn til Kattholts. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



EÐAL HLJÓMUR

JBL ONSTAGE MICROIII
iPod VAGGA með Odyssey Neodymium hátölurum, 
fjarstýringu, Aux tengi fyrir MP3, CD ofl.

JBL ONSTAGEIV
iPod VAGGA með Odyssey Neodymium 
hátölurum,  D klassa magnara, snertitökkum, 
Aux tengi fyrir MP3, CD, USB tengi ofl.

JBL ONBEATBLACK 
iPad, iPod og iPhone VAGGA með öflugum 
hátölurum, IR fjarstýringu og DSP tónjafnara.
Snúa má skjánum að vild. Tilvalið fyrir vídeó.

VERÐ      19.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      24.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ      36.990
FRÁBÆRT VERÐ

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar,
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup,

g p j ý g p g p g p y p g g j

Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. KF Héraðsbúa, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

JBL ONTIME200IDAlumin
iPod og iPhone VAGGA með hátalara, magnara, 
fjarstýringu, baklýstum skjá, DSP Digital Signal 
Processing, vekjara, line-in ofl.

Hannað fyrir

Ath. Ipod/Iphone/Ipad fylgir ekki vöggunum
.
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Hvað þarf til að verða góður í 
skák? „Lesa skákbækur, æfa sig 
í skákþrautum og tefla, meðal 
annars í tölvunni.“

Hvenær lærðir þú mann-
ganginn? „Fyrir einu og hálfu 
ári, þegar ég var sjö og hálfs. 
Mamma byrjaði að kenna mér 
og svo tók pabbi við.“ 

Hvernig finnst þér best að byrja 
leik? „Með því að færa kóngs-
peðið á e4.“

Hvort er betra að vera með 
svarta eða hvíta menn? „Hvíta 
af því þá get ég byrjað skákina.“

Hugsarðu marga leiki fram í 
tímann? „Já, það geri ég alltaf. 
Marga leiki.“

Þykja þér skákþrautir skemmti-
legar? „Mjög. Ég er oft í þeim 
heima á kvöldin.“

Áttu systkini? „Ég á einn bróð-
ur sem heitir Joshua, hann er 
bara sex ára og kann alveg að 
tefla en ég þarf að kenna honum 
meira.“

Ert þú best í skák á heimilinu? 
„Ég held það. Það getur að 
minnsta kosti enginn unnið mig 
í fjölskyldunni.“

Langar þig að tefla við ein-
hvern sérstakan andstæðing? 
„Mig langar mest að tefla við 
Magnus Carlsen, stórmeistara 
í Noregi.“

Hvar ert þú fædd? „Ég er fædd 
á Íslandi og hef alltaf átt heima 
hér en foreldrar mínir eru kín-
verskir.“

Ferðu oft til Kína? „Ég fer 
þangað stundum í heimsókn 
á sumrin og bý þá hjá móður-
ömmu minni.“

Þekkir þú einhverja krakka í 
Kína? „Bara frænku mína og 
frænda sem eru vinir mínir.“

Talarðu kínversku? „Já, ég tala 
kínversku en mér finnst flókið 
að skrifa kínverska stafi.“

krakkar@frettabladid.is
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

LANGAR MEST AÐ TEFLA 
VIÐ MAGNUS CARLSEN
Hin níu ára Nansý Davíðsdóttir hefur vakið athygli undanfarið fyrir snilli sína í 
taflmennsku. Hún er Íslandsmeistari stúlkna í skák 2011, er á leið á Norðurlanda-
mót og stefnir á að verða skákmeistari þegar hún verður stór.

„Mér finnst betra að vera með hvíta menn en svarta því þá get ég byrjað skákina,“ 
segir Nansý og kveðst alltaf hugsa marga leiki fram í tímann.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Einn leikmanna er risi, annar kóngur og hinir 
eru menn kóngs. Risinn tekur sér stöðu alllangt 
frá kóngi og mönnum hans sem eru innan 
markalínu. Kóngur sendir einn af mönnum 
sínum með skilaboð til risans sem krýpur á 
annað hnéð. Sendimaður kastar kveðju á ris-
ann, tekur í vísifingur hans, stígur ofan á tær 
hans og segir: „Kóngur segist skulu láta hengja 
þig ef þú heyir ófrið í landinu.“ Risinn sprettur á 
fætur og hleypur á eftir sendimanni sem reynir 
að komast inn fyrir markalínu kóngs. Ef risinn 
nær kóngsmanni er sá skyldugur til að ganga 
honum á vald og hjálpa honum að handsama 
aðra kóngsmenn sem allir eru sendir sömu 
erinda. Þegar risinn hefur náð þeim öllum fer 
kóngur sjálfur og glímir við risann en aðrir eru 
hlutlausir. Sá þeirra verður kóngur næst sem 
ber hærri hlut í glímunni.

Heimild/Æskan 2. tbl. 1961

Risaleikur úr fortíðinni

Kóngurinn og menn hans eiga risa fyrir óvin. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Ég á einn 
bróður 

sem heitir 
Joshua, hann er 
bara sex ára og 
kann alveg að 
tef la en ég þarf 
að kenna 
honum meira

Hefurðu séð Kínamúrinn? „Nei, 
ekki ennþá, en ég ætla að fara 
einhvern tíma og skoða hann.“

Teflir fólk mikið í Kína? „Ekk-
ert mjög mikið. Ég hef að 
minnsta kosti aldrei séð kín-
verskt fólk tefla.“

Tekur þú þátt í skákmóti á 
næstunni? „Ég fer til Danmerk-
ur með skáksveit úr Rimaskóla 
á Norðurlandamót sem verður 
8. til 11. september. Það verður 
gaman.“

Hvað gerir þú helst þegar þú ert 
ekki að tefla? „Bara fer í legó 
með bróður mínum og leik mér 
líka úti.“

Horfir þú stundum á sjón-
varpið? „Ég horfi mikið á 
teiknimyndir og annað barna-
efni en ekkert á fullorðins-
myndir.“

Hvert er mesta skammarstrik 
sem þú hefur gert? „Ég geri 
aldrei skammarstrik.“

Hvaða sælgæti þykir þér best? 
„Kirsuberjabrjóstsykur.“

Vaknarðu snemma á morgn-
ana? „Á veturna vakna ég 
snemma til að fara í skólann en 
annars svona klukkan níu.“

Hvað ætlar þú að verða þegar 
þú verður stór? „Skákmeistari.“

Af hverju hætti tannlæknirinn 
störfum? 
Hann reif kjaft.

Tveir strákar að spjalla 
saman:
Ég heyrði nýjan brandara um 
daginn! Var ég búinn að segja 
þér hann? 
Ég veit það ekki. Er hann 
fyndinn? 
Já! 
Þá hefur þú ekki sagt mér 
hann!

Í matarveislunni hvíslar 
mamman að syni sínum: 
Hvers vegna lagðir þú engin 
hnífapör við diskinn hjá Jóa 
frænda? 
Sonurinn segir upphátt: 
Ég hélt að Jói þyrfti engin 
hnífapör. Þú sagðir að hann 
borðaði eins og svín!

Jói: Það er góð lykt af þér í 
dag, varstu að fá nýjan rak-
spíra? 
Jón: Nei, ég fór í hreina 
sokka! 

WWW.NI.IS  Heimasíða Náttúrufræðistofnunar Íslands er full af 
fróðleik. Þar má til dæmis lesa sér til um þá fugla sem verpa á Íslandi og 
hvaða bergtegundir er að finna á landinu.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

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

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið



Gildir til 24. ágúst á meðan birgðir endast.

NÝJAR MYNDIR
TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

KOMIN Í VERSLANIR
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

1

6 7 8
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17

14
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2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SEGÐU 
MÉR 
MAÐUR! 
Hvernig 
var þetta?

Hvað get ég sagt? 
Ég hef alveg átt 
mína draumóra 

en þetta tók 
öllu fram. Við 

pössuðum full-
komlega saman!

Úff úff úff! 
Þannig að 
þú kláraðir 
verkið?

Óóójá! 
Trúðu mér! Ég hef 

aldrei verið jafn 
fullnægður! Og ég 

er með myndir 
því til sönnunar!

VÁ!

Sérðu hvernig 
ég leyfi 

fingrunum að 
leika sér...

Var 
þetta 
dýrt?

Já! En þegar 
þú eyðir fimm 

hundruð spírum 
í strokleður, þá 
færðu GÆÐI!

Kannski 
einhverjir 
gagnrýn-
endur.

Flott þemalag 
samt.

Ég ætla að taka raf-
hlöðurnar úr þessu svo 
ég fái smá frið og ró!!!

Þetta er 
betra!

LÁRÉTT
2. lítið, 6. skammstöfun, 8. árkvíslir, 
9. kóf, 11. stöðug hreyfing, 12. grátur, 
14. digurmæli, 16. átt, 17. hyggja, 18. 
tugur, 20. utan, 21. laun.

LÓÐRÉTT
1. strit, 3. tveir eins, 4. garðplöntuteg-
und, 5. hestaskítur, 7. fugl, 10. ferð, 
13. garðshorn, 15. klasi, 16. stykki, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lágt, 6. al, 8. ála, 9. kaf, 
11. ið, 12. snökt, 14. grobb, 16. sv, 17. 
trú, 18. tíu, 20. án, 21. kaup. 

LÓÐRÉTT: 1. baks, 3. áá, 4. glitbrá, 
5. tað, 7. langvía, 10. för, 13. kot, 15. 
búnt, 16. stk, 19. uu. 

Má bjóða þér 
franskar 

með þessu? 
... æ afsakið.

... er komið að 
táningnum sem 

gagnrýnendur halda 
ekki vatni yfir!

Oooog 
núúúnaa...

Skell!

BAMM!
BAMM! 
BAMM!
BAMM!
BAMM!

Bílalúga

Kasha Jacqueline Nabagesera á við 
vandamál að stríða. Hún er lesbía. 

Það er samt ekki vandamálið. Vandamálið 
er að hún er frá Úganda. Í Úganda er 
samfélagið gegnsýrt af hómófóbíu. Sam-
kynhneigð varðar við lög og ævilangur 
fangelsisdómur liggur við „ítrekaðri sam-
kynhneigð“. Árið 2009 var frumvarp enn 
fremur lagt fyrir þing Úganda þar sem 
krafist var dauðarefsingar yfir samkyn-
hneigðum. Vegna alþjóðlegs þrýstings var 
frumvarpið þó dregið til baka.

FRUMVARPIÐ naut samt víðtæks stuðn-
ings í Úganda. Hommahatrið er svo 

viðurkennt að í fyrra vogaði úgandska 
tímaritið Rolling Stone (sem ekki má 
rugla saman við alþjóðlega popptíma-
ritið) sér að birta myndir af hundrað 
yfirlýstum hommum, kalla þá „þjóðar-
skömm“ og hvetja til þess að þeir yrðu 
allir hengdir. Í janúar á þessu ári var 

einn þeirra, David Kato, síðan 
myrtur á heimili sínu í Kam-

pala. Morðingjarnir sáust 
flýja af vettvangi í bif-
reið. Lögreglan hefur 
skráningarnúmerið undir 
höndum en morðingjarn-
ir ganga enn lausir. Rit-
stjóri tímaritsins þrætir 
enn fyrir að samband sé á 
milli morðsins og greinar-
innar.

ÞAÐ ER AUÐVELT að fallast hendur 
frammi fyrir þessari grimmd. Það er auð-
velt að gefast upp fyrir illsku heimsins. Það 
er of auðvelt. Það er líka auðvelt að fyllast 
vanþóknun og krefjast þess að þróunar-
aðstoð við Úganda sé dregin til baka þang-
að til ofsóknunum linni. En hvað leiðir það 
af sér? Skort á almennilegri fullorðins-
fræðslu einmitt þar sem hennar er mest 
þörf. Bandarísk trúfélög með höfuðstöðvar 
í biblíubeltinu, sem reka meint hjálparstarf 
en einkum þó áróður gegn samkynhneigð-
um, yrðu þá ein um hituna í Úganda. Það 
myndi ekki hjálpa Köshu og vinum hennar, 
það myndi gera illt verra fyrir þau.

ÞAÐ ER LÍKA AUÐVELT að búa til stutt-
ermaboli og skilti gegn hommaofsóknum í 
Úganda og hafa hátt úti á götum á Vestur-
löndum. Ég vil ekki gera lítið úr mórölskum 
stuðningi, en það sem gerir málstaðnum 
þó mest gagn er að Kasha og vinir hennar 
njóti verndar gegn ribbaldaflokkum, hafi 
öruggt húsnæði fyrir réttindabaráttu sína 
og – það sem hljómar í okkar eyrum of ein-
falt og sjálfsagt til að okkur hugkvæmist að 
það geti haft úrslitaáhrif – óheftan aðgang 
að ljósritunarvél. Allt þetta veitir Amnesty 
International Köshu og félögum hennar í 
Úganda.

EF þú vilt raunverulega hjálpa geturðu 
gerst félagi á heimasíðu Íslandsdeildar-
innar.

Lessurnar í Úganda

Það skiptir máli hvaða blað fólk gefur sér tíma til að 
lesa. Ný Prentmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir 
að lesendur á aldrinum 12-59 ára gefa sér lengri tíma 
til að lesa Fréttablaðið en Morgunblaðið. Við hlökkum 
til að færa ykkur fleiri góðar stundir í framtíðinni.

Lesendur gefa 
sér góðan tíma 
í Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...

MBL
FBL

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára

25-29 
ára

30-34 
ára

35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
ára 20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

Meðal lestími 
í mínútum 
á hvert eintak*

*Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Mældur er tími sem fer í lestur hvers eintaks 
Morgunblaðsins og Fréttablaðsins hjá lesendum á aldrinum 12-59 ára á öllu landinu.



BOÐINLBTILB
GILDA TIL
25. ágúst!

TILILBLBOBOÐOÐ!Ð!HEHELELGLGAARAR-R-

LARVIK sófasett, 3 + 2 sæta, svart leður. B:192/140 D:76 H:84 cm.

79.990
FULLT VERÐ: 109.990

SÓFASETT 3 + 2 

149.990
FULLT VERÐ: 209.980

CLEVELAND 3 sæta sófi, svart áklæði. B:210 D:88 H:62/75 cm. 
Fæst einnig 2 sæta. B:180 D:88 H:62/75 cm. 74.990 fullt verð 99.99099 990.

HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

VIKTOR La-z-boy stóll. Natur
áklæði. B:83 D:95 H:103 cm.

NÚNA

40%
AFSL RÁTTUR

NÚNA

50%
AFSLÁTTURÁTTUR

49.990
FULLTLL VERÐ: 69.990

445
FULLT  VERÐ: 890LL

VERÐ

NÚNA

25%%
AFSLÁTTUUR

NÚNA

25%
AFSLÁTTUÁTTUR

CARDINAL La-z-boy stóll. Natur
áklæði. B:95 D:90 H:100 cm.

NÚNA

30%
AFSLÁTTUÁTTUR

SVEFNVEF SÓFI

149.990
FULLT VERÐ: 179.990
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menning@frettabladid.is

Uppspretta
vellíðunar

Hverabraut 1 | 840 Laugarvatn | fontana@fontana.is | Sími: 486 1400       

Opið
alla daga
 kl. 11–22

NÁTTÚRULEGT 
HVERAGUFUBAÐ 
GLÆSILEGAR 
BAÐLAUGAR
Nánari upplýsingar:
www.fontana.is

Fimm frumsamin íslensk 
leikrit og jafnmargar nýjar 
leikgerðir byggðar á inn-
lendum skáldsögum og 
öðrum verkum, verða frum-
sýnd á fjölum Þjóðleikhúss-
ins og Borgarleikhússins í 
vetur. Fréttablaðið stiklar á 
stóru í vetrardagskrá leik-
húsanna.  

Stóru höfuðborgarleikhúsin tvö 
kynntu dagskrá leikársins fram 
undan í vikunni. Ellefu sýningar 
verða frumsýndar í Þjóðleikhús-
inu, fyrir utan gestasýningar, auk 
þess sem nokkur verk frá síðasta 
leikári fara aftur á fjalirnar. Leik-
félag Reykjavíkur frumsýnir tólf 
ný verk. 

Ný íslensk verk
Til helstra tíðinda teljast ný 
íslensk verk. Sex ný íslensk verk 
verða frumsýnd í Borgarleikhús-
inu, og tvær nýjar leikgerðir á 
öðrum verkum. 

Strax í september frumsýn-
ir Borgarleikhúsið Zombíljóðin, 
lokahnykkinn í þríleik leikhópsins 
MindGroup um íslenska efnahags-
hrunið. Áður komu út verkin Þú 
ert hér og Góðir Íslendingar. Ný 
leikgerð Vesturportarans Björns 
Hlyns Haraldssonar á Axlar-
Birni verður frumsýnd undir árs-
lok. Hótel Volkswagen nefnist nýtt 
verk eftir Jón Gnarr, sem verður 
frumsýnt í mars. 

Í sama mánuði verður sýningin 
Tengdó tekin til sýninga. Um er að 

ræða heimildarleikhús, þar sem 
tilraunaleihópurinn Common Non-
sense rýnir í hlutskipti ástands-
barnsins. Ein rómaðasta og vin-
sælasta skáldsaga síðasta árs, 
Svar við bréfi Helgu, verður sett 
upp sem leikrit í apríl. Áhugavert 
verður að sjá hvernig til tekst að 
laga verkið að sviði, en bókin er 
skrifuð í sendibréfsformi með all-
sérstæðu orðfæri. Borgarleikhús-
ið slúttar svo leikárinu með nýju 
verki eftir Jón Atla Jónasson, eitt 
afkastamesta og pólitískasta leik-
skáld landsins í maí. Nóttin nær-
ist á deginum nefnist verkið og 
fjallar um hjón á fimmtugsaldri, 
sem standa uppi allslaus eftir 
hrunið og hafa ólíkar hugmyndir 
um hvert skuli stefna. 

Eitt frumsamið íslenskt verk 
verður frumflutt í Þjóðleikhús-
inu, Svartur hundur prestsins, 
eftir Auði Övu Ólafsdóttur. Í leik-
ritinu kynnumst við ættmóður sem 
býður syni sínum, tveimur dætr-
um og tengdasyni í vöffluboð til 
að greina frá ákvörðun sem kemur 
öllum í opna skjöldu. Auður Ava 
hefur hlotið mikið lof fyrir skáld-
sögur sínar og meðal annars náð 
miklum vinsældum í Frakklandi. 
Þetta er fyrsta leikrit hennar. Þá 
frumsýnir Þjóðleikhúsið þrjár 
nýjar leikgerðir sem byggja á 
bókum. Kjartan Ragnarsson leik-
stýrir jólasýningunni Heimsljósi 
eftir Halldór Laxness. Gæludýr 
Braga Ólafssonar verða sýnd í 
maí og yngsta kynslóðin fær eitt-
hvað fyrir sinn snúð þegar Litla og 
stóra skrímslið eftir Áslaugu Jóns-
dóttur lifna við í Kassanum undir 
lok desember. 

Klassísk verk 
Shakespeare setti sterkan svip á 
leikárið í fyrra, en klassísku verk-
in eru af nýrri toga í ár. Í Þjóðleik-
húsinu ber að nefna Afmælisveislu 
Harolds Pinter í leikstjórn Baltas-
ars Kormáks, söngleikinn Vesa-
lingana sem byggir á samnefndu 
verki Viktors Hugo, og Dagleið-
ina löngu eftir bandaríska leik-
skáldið Eugene O‘Neill, þar sem 
Arnar Jónsson fylgir eftir rómaðri 
frammistöðu sinni í Lé konungi, í 
leikstjórn konu sinnar, Þórhildar 
Þorleifsdóttur. 

Söngleikurinn víðfrægi um 
Galdrakarlinn í Oz verður frum-
sýndur í september. Í október 
verður Kirsuberjagarður Tjekovs 
færður upp í leikstjórn Hilmis 
Snæs Guðnasonar. Jólasýningin 
verður Fanný og Alexander, sem 
byggir á samnefndum þáttum og 
síðar kvikmynd Ingmars Bergman 
og byggir á norskri leikgerð frá 
2009. Eitt þekktasta verk leikhús-
bókmenntana, Beðið eftir Godot, 
verður sýnt í uppfærslu dragg-
hópsins Pörupilta, sem kvenfélagið 
Garpur stendur á bak við. 

Ný erlend verk 
Nokkur nýleg erlend eru á dag-
skrá beggja leikhúsanna í vetur 
og hljóma mörg hver spennandi. Í 
september fer Listaverkið Yasm-
inu Reza á fjalirnar í Þjóðleikhús-
inu en það sló í gegn á Loftkastal-
anum fyrir fjórtán árum. Baltasar 
Kormákur, Ingvar Sigurðsson og 
Hilmir Snær fara með aðalhlut-
verk. Þá ber að geta Hreinsun-
ar eftir Sofi Oksanen, sem hlaut 
Bókmenntaverðlaun Norður-

ZOMBÍLJÓÐ OG SVARTU
HUNDUR Á KOMANDI LE

Norski krimmahöfundurinn Jo 
Nesbø er næstvinsælasti skáld-
sagnahöfundur í Bretlandi, það sem 
af er þessu ári. 

Bækur Nesbø um Harry Hole 
hafa selst í hátt í 717 þúsund eintök-
um í Bretlandi á þessu ári. Banda-
ríski reyfarahöfundurinn James 
Patterson er sá eini sem selt hefur 

fleiri bækur en Nesbø árið 2011. 
Nesbø er einn vinsælasti 

krimmahöfundur Norðurlanda en 
stjarna hans hefur farið rísandi í 
Bretlandi á undanförnu ári. Hann 
hefur alls skrifað sextán bækur, 
þar af níu í flokknum um Harry 
Hole. Fjórar þeirra hafa komið út á 
íslensku á vegum Uppheima. 

Nesbø ógnarvinsæll
JO NESBØ 

TVÆR NÝJAR FRÁ BJARTI  Tvær nýjar bækur í Neon-flokki útgáfunnar Bjarts eru komnar út. Rannsóknin 
nefnist önnur eftir Philippe Claudel, sem fjallar um mann sem rannsakar sjálfsmorðsbylgju í litlu frönsku þorpi. 
Kristín Jónsdóttir íslenskaði. Hin heitir Fásinna eftir Horacio Castellanos Moya og segir frá manni sem fær það verk-
efni að prófarkalesa skýrslu um þjóðarmorð á frumbyggjum í ríki Mið-Ameríku. Hermann Stefánsson þýddi.

KIRSUBERJAGARÐURINN Hilmir Snær Guðnason leikstýrir einu þekktasta verki leikhús-
bókmenntanna í Borgarleikhúsinu í október. 
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UR 
EIKÁRI

„Heilt á litið sýnist mér það vera 
nokkuð spennandi,“ segir Salka 
Guðmundsdóttir, leikhúsrýnir Víðsjár 
á Rás eitt, spurð um leikárið fram 
undan hjá Borgarleikhúsinu og 
Þjóðleikhúsinu. 

„Ég er mjög spennt fyrir Svörtum 
hundi prestsins eftir Auði Övu. Eins 
er ég mikill aðdáandi Harold Pinter 
og hlakka til að sjá Afmælisveisluna, 
auk þess sem ég er forvitin að sjá 
hvernig heppnast að laga Fanný og 
Alexander að sviðinu. Af barnasýn-
ingum líst mér einna best á Litla 
skrímslið og stóra skrímslið.“ 

Sölku líst ágætlega á þau 
erlendu verk sem verða færð upp á 
fjalirnar í ár en slær þann varnagla 

að stundum sé ekki hugað nógu 
vandlega að vali erlendra verka í 
íslenskum leikhúsum.

„Verk sem slá í gegn í útlöndum  
gera það oft vegna þess að þar eru 
þau í ákveðnu samhengi, sem er ef 
til vill ekki til staðar hér á landi eða 
heimfærist illa. Mér finnst stundum 
hafi gleymst að hugsa út í hvort og 
þá hvaða erindi tiltekin verk hafa 
við íslenska áhorfendur áður en þau 
eru sett upp. En þetta er forvitnileg 
blanda af erlendum verkum í ár, ég 
er til að mynda spennt fyrir Gyllta 
drekanum.“

Nokkur verk byggð á skáldsögum 
verða sett upp í ár. Salka segir það 
geta brugðið til beggja vona. 

„Oft heppnast 
það mjög vel, 
eins og Fólkið í 
kjallaranum er 
gott dæmi um. 
En það getur 
auðvitað farið 
á hinn veginn. 
Góð bók er ekki 
trygging fyrir 
góðri sýningu.“

Í því sam-
hengi bætir 

Salka við að sér þyki miður að ekki 
séu fleiri algjörlega frumsamin 
íslensk leikrit á fjölunum í ár. 

„Leikritaritun er afar mikilvægur 
hluti af leikhúsmenningunni, sem 

verður að hlúa að og rækta. Stóru 
leikhúsin eru í bestri aðstöðu til 
þess en því miður finnst mér þau 
vera að bregðast að þessu leyti, 
sem er því miður gömul saga og 
ný.“ 

Eins saknar hún nýrra andlita í 
hópi leikstjóra. 

„Þetta er auðvitað allt reynt og 
gott fólk en stóru leikhúsin verða 
líka að huga að uppbyggingarstarfi. 
Það er enginn að biðja um að 
ungur og óreyndur leikstjóri leikstýri 
jólasýningu á stóra sviðinu en það 
þarf hins vegar að vera vettvangur 
innan leikhússins þar sem ungir 
listamenn geta spreytt sig og fengið 
tækifæri til að þroskast.“

SALKA 
GUÐMUNDSDÓTTIR

SPENNANDI VERK EN UPPBYGGINGARSTARF SKORTIR

landaráðs í fyrra fyrir samnefnda 
skáldsögu, en verkið var upphaf-
lega samið fyrir svið. Hreins-
un verður frumsýnd í október og 
markar endurkomu Margrétar 
Helgu Jóhannsdóttur í Þjóðleik-
húsið eftir nokkurra ára, farsæla 
dvöl hjá Borgarleikhúsinu. 

Í sama mánuði frumsýnir 
Borgar leikhúsið Gyllta drek-
ann, gamanleik eftir Þjóðverjann 
Roland Schimmelpfennig, sem sló í 
gegn í heimalandinu í fyrra. Verk-
ið gerist á asískum veitingastað 
einhvers staðar í Evrópu og segir 
frá raunum fimm starfsmanna, 
auk gesta. Fimm leikarar fara með 
fimmtán hlutverk. Í janúar verður 
verkið Eldhaf eftir líbansk-franska 
leikskáldið Wajdi Mouawad frum-
sýnt í Borgarleikhúsinu. Þetta er 
dramatískt verk um tvíbura sem 
komast að hræðilegu leyndarmáli 
úr fortíð móður þeirra, þegar hún 
fellur frá. Unnur Ösp Stefánsdóttir 
fylgir eftir magnaðri frammistöðu 
sinni í Elsku barni frá því í fyrra. 

Reynslumiklir leikstjórar 
Bæði leikhúsin veðja á reynslu-
mikla leikstjóra í vetur. Þórhildur 
Þorleifsdóttir, Kristín Jóhannes-
dóttir, Baltasar Kormákur, Guð-
jón Pedersen, Kjartan Ragnars-
son, Stefán Jónsson og Selma 
Björnsdóttir ljá Þjóðleikhúsinu 
krafta sína í vetur. Í Borgarleik-
húsinu er sömu sögu að segja; 
helstu leikstjórar þar í vetur eru 
Stefán Baldurs son, Hilmir Snær, 
Bergur Þór Ingólfsson, Jón Páll 
Eyjólfsson, Kristín Eysteinsdóttir 
og Benedikt Erlingsson. 

 bergsteinn@frettabladid.is

SVARTUR HUNDUR PRESTSINS Þjóðleikhúsið 
frumsýnir fyrsta leikrit Auðar Övu Ólafsdóttur 

nú í haust. Kristbjörg Kjeld fer með aðal-
hlutverkið en Kristín Jóhannesdóttir leikstýrir. 

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni um
10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. Auk þess eru
veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar keyptar ferðir í
leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú stöðugt fleiri
tækifæri til þess að njóta lífsins.

Þú getur notað Vildarpunktana hjá okkur

VITA er 

VITA  |  Suðurlandsbraut 2 |  Sími 570 4444  |  

Taktu þátt í Reykjavíkurmaraþoni og njóttu  

Lukkulífs VITA í Tyrklandi 
27. ágúst

27. ágúst í 10 nætur 
Verð frá 99.500 kr.* 
og 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 fullorðna og eitt barn (2-11 ára)
í herbergi með hálfu fæði.

Innifalið: Flug, gisting með hálfu fæði,
flugvallarskattar og íslensk fararstjórn.

Verð á mann m.v. 2 í tvíbýli 109.500 kr.** 
og 15.000 Vildarpunktar
*Verð án Vildarpunkta m.v. 2+1 109.500 kr.
** Verð án Vildarpunkta m.v. 2 119.500 kr.

TYRKLAND

Vinsælasti sólarstaðurinn í Tyrklandi

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Maraþon Lukkulíf VITA

VITA er stoltur styrktaraðili Reykja-
víkurmaraþons og í tilefni dagsins fá  
allir þátttakendur hlaupsins allt að 
10.000 kr. afslátt af Lukkulíf VITA.
Takmarkað sætaframboð. 

Lukkulíf VITA gerir þér kleift að velja 
áfangastað og brottfarardag en upplýsingar
um gististað berast þér síðar. Suðurlandsbraut 2 

Hilton Reykjavik Nordica
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Allra síðustu 
sýningar!

Þetta er lífi ð
... og om lidt er kaffen klar!

       E.B. Fréttablaðið J.V. V. DV. K.H.H.Fréttatíminn.

Mið. 14. sept kl. 20.00    
Fös.  16. sept. kl. 20.00   
Sun. 18. sept. kl. 20.00
Fim. 22. sept  kl. 20.00 
Miðasala á midi.is og í Iðnó s. 5629700

Grímutilnefning – Söngkona 
ársins 2011.

Vegna fjölda áskorana verða 4 aukasýningar á

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

www.rannis.is

● Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra og starfar 
 samkvæmt lögum nr. 75/2007 um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
 nýsköpun  og atvinnuþróun.
● Tækniþróunarsjóður fjármagnar nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu 
 Vísinda- og tækniráðs.
● Umsækjendur geta verið fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.
● Sjóðurinn veitir framlög til nýsköpunarverkefna sem eru til þess fallin að auka 
 samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.
● Forsenda fyrir aðkomu sjóðsins er að fyrir liggi vel mótuð hugmynd um hagnýtt gildi 
 og líklegan ávinning sem þróun viðkomandi verkefnis getur leitt til.
● Tækniþróunarsjóður hefur skilgreint þrjá verkefnisflokka og er umsækjendum 
 bent á að kynna sér þá, ásamt reglum um viðurkenndan kostnað, á vefsíðu sjóðsins. 
 Umsækjendum gefst kostur á  að senda inn myndband með umsókninni til að 
 kynna verkefnið sitt. Sjá nánar í leiðbeiningum sjóðsins.
● Umsóknarfrestur er til kl. 17.00 þann 15. september næstkomandi.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um Tækniþróunarsjóð 
eru á heimasíðu Rannís, www.rannis.is

Tækniþróunarsjóður

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og 

framkvæmd stefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis vísinda- 

og tæknisamfélagsins og hefur umsjón með opinberum samkeppnissjóðum s.s. 

Rannsóknasjóði og Tækniþróunarsjóði. Rannís sér um greiningu á rannsóknum og 

nýsköpun og gerir áhrif þeirra á þjóðarhag sýnileg. Rannís er miðstöð upplýsinga og 

miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og tæknisamfélagsins.

Styrkir til nýsköpunar
Umsóknarfrestur er til 15. september 2011
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Starfslaun listamanna
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn  3. október 2011, 
kl. 17.00.

Hér með eru auglýst til umsóknar starfslaun listamanna 
sem úthlutað verður árið 2012, í samræmi við ákvæði laga 
nr. 57/2009.

Starfslaun eru veitt úr sex sjóðum, þeir eru:
1.   launasjóður hönnuða
2.   launasjóður myndlistarmanna
3.   launasjóður rithöfunda
4.   launasjóður sviðslistafólk
5.   launasjóður tónlistarflytjenda
6.   launasjóður tónskálda

Auk starfslauna er sjóðunum heimilt að veita ferðastyrki.
Sækja skal um listamannalaun á vef Stjórnarráðsins, vefslóðin 
er: http://umsokn.stjr.is  umsóknarfrestur er til kl. 17.00, mánu-
daginn 3. október 2011.

Rafrænt umsóknareyðublað fyrir listamannalaun verður 
aðgengilegt innan tveggja vikna.

Fylgigögn með umsókn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast skrifstofu stjórnar listamannalauna, Hverfisgötu 54, 
101 Reykjavík, fyrir  kl. 17.00, mánudaginn 3. október 2011, sé 
um póstsendingu að ræða gildir dagsetning póststimpils.
Hafi umsækjandi hlotið starfslaun áður, verður umsókn því 
aðeins tekin til umfjöllunar að framvinduskýrslu vegna fyrri 
starfslauna hafi verið skilað til stjórnar listamannalauna, sbr. 
ákvæði 4. gr. laga um listamannalaun nr. 57/2009.

Einungis er unnt að sækja um starfslaun fyrir sama verkefni í 
einn sjóð. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/2009 er stjórn lista-
mannalauna heimilt að færa umsóknir á milli sjóða. Slíkt 
verður gert í samráði við umsækjanda.

Lög um listamannalaun og reglugerð er að finna á heimasíðu 
stjórnar listamannalauna: www.listamannalaun.is
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofunni í síma 562 6388.
Stjórn listamannalauna 18. ágúst 2011.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

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

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 20. ágúst  

➜ Tónleikar
14.00 Fönduraðstaða fyrir börn á 
skrifstofu Norræna félagsins, Óðins-
götu 7. Á sama tíma verða tónleikar 
með Moses Hightower, Tríó Glóðir, 
Tomten frá Seattle, færeysku söng-
konuna Guðrið Hansdóttur og norska 
kórnum Fana Mannskor.
20.30 Andrea Gylfa og Bíóbandið 
flytja perlur kvikmyndatónlistarinnar 
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Helgi og Hljóðfæraleikararnir 
með tónleika á Græna hattinum á 
Akureyri. Aðgangseyrir er kr. 1.500.

22.00 KK og Maggi Eiríks spila blús 
og aðra alþýðutónlist á Café Rosen-
berg.
23.00 Hljómsveitin Í svörtum fötum 
leikur á sveitaballi á Sódóma. Miðaverð 
er kr. 2.000.

23.59 Hljómsveitin Sálin hans Jóns 
míns með tónleika á Nasa. Aðgangs-
eyrir er kr. 2.900.

➜ Opnanir
13.00 Tvær sýningar opna í Gallerí 
Fold við Rauðarárstíg. Það er sýning 
breska málarans Nikhil Nathan Kirsh 
og sölusýning á verkum Errós. Tónleikar 
verða á sama tíma. Allir velkomnir.
16.00 Sýning Huldu Vilhjálmsdóttur 
Mynd af henni opnar í Gallerí Ágúst. Á 
sýningunni verða til sýnis portrettverk. 
Allir velkomnir.
16.00 Hulda Hlín og Katrín Þorvalds-
dóttir opna samsýninguna Persona 
á Tjarnargötu 40, Reykjavík. Allir 
velkomnir.

17.00 Anna Hallin og Olga Bergmann 
opna sýninguna Gárur í Kling og Bang 
gallerí. Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
14.00 Sérstök menningarnæturdag-
skrá verður á Kex Hostel í boði þeirra 
og Kimi Records. Hljómplötumarkaður, 
matarmarkaður, myndlistarsýning og 
tónleikar með Sóley, Hermigervli, 
Loja og Just Another Snake Gult. Allir 
velkomnir.
14.00 Listviðburðurinn Festisvall í 
boði gogoyoko og Frafl verður haldinn 
í annað skipti á Menningarnótt. Lista-
sýning opnar í Hjartagarðinum ásamt 
tónleikum. Tónleikaraðir verða einnig á 
Ellefunni og Hemma og Valda.
17.00 Skáldin og fjöllistamennirnir 
Einar Már Guðmundsson og Bjartmar 
Guðlaugsson lesa upp úr nýjum 
bókum sínum, flytja ljóð og taka lagið 
ásamt tríóinu Blágresi á Sjávarbarnum 
við Grandagarð 9. Allir velkomnir.

➜ Markaðir
12.00 Popup-markaður verður í port-
inu á milli laugavegs 19 og 21. Hönn-
uðir sem selja eru Fafu Toys, Færid, 
Milla Snorrason, Elva, Svava Halldórs, 
Oktober, Hellicopter, Baby K, Mokomo, 
Rakel Sólrós, Kow, Erna Design, Luka 
Art&Design, Iba, Björg Guðmunds, 
Another Scorpion og Organella.

➜ Dans
17.15 Frásagnir um kúbanskan dans 
og danssýning með Önnu Richards, 
Camilo, Urði og Áka Sahr. Aðgangseyrir 
er kr. 1.000.

Sunnudagur 21. ágúst  

➜ Síðustu forvöð
10.00 Sýningarlok sýningarinnar Jór! 
Hestar í íslenskri myndlist á Kjarvals-
stöðum. Aðgangseyrir er kr. 1.000, 
námsmenn yngri en 25 ára greiða kr. 
500. Aðgangur er ókeypis fyrir börn 
yngri en 18 ára, öryrkja og eldri borgara.
10.00 Sýningum 
Errós í Hafnarhúsi, 
Erró - Klippi-
myndir og Erró 
- Samtíningsverk 
/ Þrívíddarsam-
klipp lýkur um 
helgina. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.000, 
námsmenn yngri 
en 25 ára greiða 
kr. 500. Aðgangur 
er ókeypis fyrir börn yngri en 18 ára, 
öryrkja og eldri borgara.
13.00 Síðasti sýningardagur á samsýn-
ingu Höfuðverks, Bábilja og hindurvitni 
í Deiglunni, Akureyri. Allir velkomnir.

13.00 Síðasti sýningardagur á mál-
verkasýningu Hrafnhildar Ingu 
Sigurðardóttur í Ketilhúsinu, Akureyri. 
Allir velkomnir. 

➜ Söfn
14.00 Búningadagur barna haldin 
á Árbæjarsafni. Börn frá Þjóðdans-
afélagi Reykjavíkur mæta í búningum 
og dansa. Sýning á íslenskum þjóð-
búningum barna og kynning á mis-
munandi búningum og námskeiðum í 
gerð þeirra. Aðgangseyrir er kr. 1.000 en 
ókeypis aðgangur fyrir börn til 18 ára 
aldurs, eldri borgara og öryrkja.

➜ Tónleikar
14.00 Íslensk 
þjóðlög verða flutt 
í Hólakirkju af 
Gerði Bolladóttur 
sópran og Victoriu 
Tarevskaia selló-
leikara. Aðgangur 
er ókeypis.
16.00 Helga 
Laufey Finnbogadóttir og Guðjón Þor-
láksson leika á flygil og kontrabassa á 
Gljúfrasteini. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
17.00 Ragnheiður Gröndal og Ylf-
ingarnir leika djass í Þjóðmenningar-
húsinu á Jazzhátíð Reykjavíkur 2011. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000.
20.00 Tenórsaxófónleikararnir Ólafur 
Jónsson og Stefán S. Stefánsson leika 
á tónleikum á vegum Jazzklúbbsins 
Múlans í Norræna húsinu. Með-
leikarar eru Agnar Már Magnússon 
á píanó, Þorgrímur Jónsson á bassa 
og trommuleikarinn Einar Scheving. 
Aðgangseyrir er kr. 2.000.

➜ Sýningarspjall
14.00 Stefan Mayen Briem, list-
fræðingur, með leiðsögn um sýninguna 
KONA / FEMME - LOUESE BOURGEO-
IS í Listasafni Íslands. Aðgangseyrir er 
kr. 800, eldri borgarar og öryrkjar greiða 
kr. 500 og ókeypis aðgangur fyrir börn 
yngri en 18 ára.
15.00 Vegna sýningarloka sýningar-
innar Myndin af Þingvöllum í Lista-
safni Árnesinga mun Einar Garibaldi 
Eiríksson ræða við gesti um sýninguna. 
Aðgangur er ókeypis.
15.00 Eiríkur Þorláksson, list-
fræðingur, leiðir gesti um sýninguna Frá 
hugmynd að höggmynd - Teikningar 
Ásmundar Sveinssonar í Ásmundar-
safni Listasafns Reykjavíkur. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.000, námsmenn yngri 
en 25 ára greiða kr. 500. Aðgangur 
er ókeypis fyrir börn yngri en 18 ára, 
öryrkja og eldri borgara.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is



Kl. 13:30

BYLGJUNNAR

Sveppi og Villi
Á móti sól

Hvanndalsbræður
Jón Jónsson og Friðrik Dór

Páll Óskar Hjálmtýsson

AFMÆLISTÓNLEIKAR

Sjáumst  á  Ingólfstorgi á Menningarnótt

Of Monsters and Men Steindi jr og félagar

Greifarnir
Ragnheiður Gröndal

Stebbi og Eyfi
Sigga Beinteins

Pálmi Gunnarsson
Egill Ólafsson

Björgvin Halldórsson 

Bubbi Morthens
Sálin

Páll Óskar
Selma Björnsdóttir
Ellen Kristjánsdóttir

Jet Black Joe
Stjórnin

Kl. 20:00

Stjörnusveit Bylgjunnar og helstu söngvarar þjóðarinnar!
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VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML 

298  KR.  3 STK.

VANILLU ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 60 ML 

398  KR.  12 STK.

VANILLU ÍSTOPPAR MEÐ SÚKKULAÐI 120 ML

498  KR.  8 STK.

SPARAÐU MEÐ 
EURO SHOPPER

SPARAÐU Í 
BÓNUS

folk@frettabladid.is

Úrslitakvöld fatahönnunarkeppninnar Reykjavík Runway 
fór fram á fimmtudagskvöldið og fjölmennti áhugafólk um 
íslenska tísku í Hafnarhúsið. Harpa Einarsdóttir bar sigur 
úr býtum en þarna sýndu einnig merkin Eygló, Shadow 
Creatures og Rosa-Bryndís. 

FJÖLMENNT Á 
FATAHÖNNUNARKEPPNI

BROSMILDAR Þóra og Guðrún skemmtu 
sér.

PJATTRÓFUR Þær Rut, Eva, Díana og Vala mættu til að taka út íslenska tísku.

DÓMARI Stefán Svan sat í dómnefndinni 
og var flottur í tauinu að vanda.

GAMAN Þau Heiða, Hallberg og Einar nutu sýningarinnar. 

GLAÐAR Tanja og Berglind voru 
ánægðar með Reykjavík Runway.

KÆRUSTUPARIÐ Þau Jóhanna og Arnar 
Gauti voru að sjálfsögðu á staðnum. 

STUÐ Áshildur og Unnur stilltu sér upp 
fyrir myndavélina. 

SÆTAR Elín og Gunnhildur létu sig ekki vanta. 
ÁNÆGÐAR Vinkonurnar Olga og Erna María höfðu gaman af 
sýningunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MILLJÖRÐUM verður pungað út þegar Kim Kardashian 
gengur að eiga unnusta sinn, Kris Humphries, eftir viku. 
Raunveruleikaþáttastjarnan ætlar að tjalda öllu til á 
brúðkaupsdaginn og 1.000 manns er boðið í gleðina. 

Hljómsveit Krumma Björgvins-
sonar og Halldórs Björnssonar, 
Legend, tróð upp milli sýninga og 
lagðist vel í áhorfendur sem og fal-
legi fatnaðurinn sem sýndur var á 
tískupöllunum. 

Þetta var í fyrsta sinn sem 
Reykjavík Runway keppnin er 
haldin og vonandi að viðburður-
inn haldi áfram enda einstök lyfti-
stöng fyrir íslenska fatahönnun.  

 - áp / sjá einnig síðu 70

1,2 
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Haukur S. Magnússon hefur 
fengið foreldra sína í heim-
sókn frá Ísafirði yfir Menn-
ingarnótt. Saman bjóða 
þau til veislu úti á Granda í 
kvöld.

Hljómsveitirnar Reykjavík! og 
Sudden Weather Change bjóða 
gestum og gangandi í heimsókn í 
æfingahúsnæði sitt í dag í tilefni 
Menningarnætur. Hljómsveit-
irnar munu stíga á svið og leika 
nokkur lög fyrir gesti auk þess 
sem hjónin Magnús Hauksson og 
Ragnheiður Halldórs dóttir frá 
Tjöruhúsinu munu reiða fram 
dýrindis rétti fyrir fólk.

Reykjavík! og Sudden Weather 
Change verða ekki einu hljóm-
sveitirnar sem koma fram held-
ur munu Ofvitarnir, Just Another 
Snake Cult og Mugison einnig 
koma fram auk þess sem mynd-
listarmaðurinn Ísak Óli Sævars-
son mun selja verk sín á staðn-
um. Menningin mun því blómstra 
í æfingahúsnæðinu þennan dag.

Haukur S. Magnússon, með-
limur hljómsveitarinnar Reykja-
vík!, segir Grandasvæðið vera 
orðið mjög líflegt og skemmti-
legt og vonast eftir því að sjá 
sem flesta í dag. „Okkur fannst 
kjörið að bjóða fólki í heimsókn 
í tilefni dagsins, halda listasýn-
ingu, tónleika og bjóða upp á 
mat. Mamma mín og pabbi reka 
Tjöruhúsið þannig það voru hæg 
heimantökin að fá þau í lið með 
sér. Þetta gaf þeim líka ástæðu 
til að koma suður og taka þátt 
í gamninu. Öllum er boðið og 
ég vonast eftir því að sjá sem 
flesta,“ segir Haukur. Meðal 
þeirra rétta sem Magnús og 
Ragnheiður munu reiða fram eru 
plokkfiskur og fiskisúpa. Þegar 
Haukur er inntur eftir því hvaða 
réttur sé í uppáhaldi hjá honum 
verður honum svarafátt. „Það fer 
svolítið eftir því í hvaða skapi ég 
er. Mér finnst plokkfiskurinn 
alltaf fáránlega góður, en fiski-

súpan þeirra er líka alveg sér á 
báti.“

Skemmtunin fer fram í æfinga-
húsnæði sveitanna við Hólmaslóð 
2. Skemmtunin byrjar klukkan 
15 og stendur til 23. Maturinn 
verður reiddur fram um klukkan 
19 og þá hefjast einnig tónleik-
arnir.  sara@frettabladid.is

Mér finnst plokkfisk-
urinn alltaf fáránlega 

góður, en fiskisúpan þeirra er 
líka alveg sér á báti.

HAUKUR S. MAGNÚSSON
TÓNLISTARMAÐUR

Gleðin sveif yfir vötnum á skemmti-
staðnum Vellinum á Grensásvegi á 
fimmtudagskvöldið þegar þrír af vinsæl-
ustu tónlistarmönnum landsins tóku við 
gullplötu fyrir sölu á plötu sinni. Þetta 
voru þeir Gylfi Ægisson, Rúnar Þór og 
Megas sem hafa selt yfir fimm þúsund 
eintök af plötunni MS GRM sem kom út á 
síðasta ári.

Um þessar mundir er að koma út DVD-
diskur með hljómsveitinni með tónleik-
um hennar í Austurbæ í byrjun nóvem-
ber 2010. Þeir tónleikar þóttu einmitt 
frábærlega vel heppnaðir og fengu fullt 
hús stiga, fimm stjörnur, hjá gagnrýn-
anda Fréttablaðsins. Þríeykið og aðrir 
gestir horfðu einmitt á tónleikana í veisl-
unni á fimmtudagskvöldið og létu vel af 
áhorfinu. 

Gömlu brýnin komin í gull

SKÁL! Gylfi, Megas og Rúnar Þór fengu gullplötu á fimmtudagskvöld. Megas 
ákvað að lyfta frekar bjórglasi en gullplötunni þegar ljósmyndari smellti af: 
„Ég er gull sjálfur,“ sagði hann. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Forsetafrúin Dorrit Moussaieff 
var glöð í bragði í Kringlunni 
á fimmtudagskvöldið þegar 
góðgerðafélagið Á allra vörum 
hrinti af stað nýrri landssöfnun. 
Félagið selur á hverju ári varag-
loss til styrktar góðu málefni 
og í ár rennur ágóði sölunnar til 
Neistans, styrktarfélags hjart-
veikra barna. 

Þegar hafa 8.500 gloss verið 
seld en Dorrit festi kaup á einu 
slíku, kynnti sér starfsemi 
Neistans og spjallaði við gesti 
og gangandi í Kringlunni. Kynn-
ir kvöldsins var Sigga Lund 
og fram komu Jónsi, Bogomil 
Font og Helga Möller ásamt því 
að Kalli Berndsen og Sigríður 
Klingenberg voru á svæðinu til 
að veita gestum góð ráð. 

Dorrit glöð í bragði í Kringlunni

BROSMILD Dorrit Moussaieff festi kaup á einu glossi til styrktar Neistanum og 
kynnti sér um leið starfsemi félagsins. 

ROKK OG PLOKKFISKUR

FLOTTIR FEÐGAR Haukur S. Magnússon og Magnús Hauksson munu taka á móti 
gestum í dag. Haukur mun leika tónlist með hljómsveit sinni og Magnús reiðir fram 
dásamlega fiskrétti ásamt konu sinni, Ragnheiði Halldórsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL CON Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

BOÐSMIÐI BOÐSMIÐI

VILTU
VINNA 
MIÐA?

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

KOMIN Í BÍÓ!

HANN ER FÆDDUR STRÍÐSMAÐUR!



Verðkönnun Así 
á námsbókum 17.08.2011

Griffill er ódýrastur í 16 af 21 titli í skiptibókum og 20 af 30 titlum í nýjum bókum samvkæmt 
verðkönnun ASÍ.

Griffill 
ódýrastur

 í námsbókum
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Sýningar á sjónvarpsþátt-
unum Game of Thrones 
hefjast á Stöð 2 annað 
kvöld. Óhætt er að segja 
að mikil eftirvænting ríki 
fyrir þáttunum og því var 
mikil spenna í Bíói Paradís 
í gær þar sem sérstök for-
sýning var á fyrstu tveimur 
þáttunum.

Game of Thrones-þættirnir hafa 
fengið fantagóðar viðtökur í 
Bandaríkjunum og víðar þar sem 
þeir hafa verið sýndir. Þættirnir 
voru tilnefndir til 13 Emmy-verð-
launa þegar tilnefningar voru 
kynntar í síðasta mánuði. Fyrsti 
þátturinn er á dagskrá Stöðvar 2 
klukkan 21.55 annað kvöld.

Fengu forskot á Game of Thrones sæluna

TIL Í SLAGINN Sölvi Steinn Helgason og Sævar Snær Gunnlaugsson voru eldhressir og spenntir fyrir forsýningu á 
Game of Thrones í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHEM

Gísli 
Einarsson, 
sem stýrir 
versluninni 
Nexus, var 
að sjálf-
sögðu 
meðal 
gesta.

Jóhann Óskarsson og Karl Árnason.

Hera Hallsdóttir og Ásgerður Ósk.

Ingi Steinn og Brynjar Már. 
Kristján Friðjónsson og Marta Sigurðar-
dóttir. 

Alexandra og Bragi Ólafsson.

Karlakórinn Fóstbræður vill bæta við sig söngmönnum 
í allar raddir fyrir næsta starfsár, 2011–2012, sem hefst 
í september nk. 
Þú þarft að hafa góða söngrödd, tónheyrn og vera 
yngri en 45 ára. 
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur V. Snævarr 
 í síma 898 7050, gsnaevarr@simnet.is.

Karlakórinn Fóstbræður hefur starfað óslitið í hart nær hundrað ár. Kórinn er 
metn að ar fullur í verk efna  vali og hefur komið reglu lega fram með Sinfóníu-
hljóm sveit Íslands, frum flutt íslensk verk fyrir karla kóra, hald ið tón leika með 
Stuð mönn um og tekið þátt í Frost rós um frá upp hafi, svo dæmi séu tekin.

Á þessu ári söng kór inn með Högna Egils syni og Davíð Þór Jóns syni í Hörpu 
en þeir tón leik ar fengu afar góða um sögn gagn rýn enda. Þá vöktu tón leik ar 
kórs ins á allra sálna messu sl. haust verð skuld aða athygli. Kórinn hefur gefið 
út marga geisla diska og vinnur nú að útgáfu fjög urra geisla diska þar sem 
kórinn er í aðal hlut verki á þrem þeirra.

Kórinn syngur fjöl breyti lega tón list og kapp kostar að vinna með bestu tón-
listar mönn um lands ins. Stjórnandi Fóstbræðra er Árni Harðarson.

KARLAKÓRINN 
FÓSTBRÆÐUR

Langar þig til að syngja í karlakór 
sem hefur mikinn metnað?

Stórleikarinn Jeff Bridges hefur 
verið kvæntur konu sinni, Susan 
Geston, frá árinu 1977 og eiga þau 
hjónin saman þrjár dætur. Í nýlegu 
viðtali sagði Bridges að lykillinn 
að farsælu hjónabandi væri ást og 
nóg af kynlífi.

„Maður verður fyrst og fremst 
að vera ástfanginn. Vinátta er 
einnig mikilvæg og fólk verður í 
alvöru að líta á maka sinn sem sinn 
betri helming og notfæra sér það. 
Svo þarf maður að geta deilt til-
finningum sínum með makanum 
en líka að gefa hvort öðru rými til 
að anda,“ sagði leikarinn geðugi. 
„Og annað gott ráð, fullt, fullt af 
góðu kynlífi,“ sagði hann að lokum. 

Gott kynlíf lykillinn 
að góðu hjónabandi

HAMINGJUSAMUR Jeff Bridges hefur 
verið hamingjusamlega giftur Susan 
Geston í þrjátíu og fjögur ár.

NORDICPHOTOS/GETTY

Ný kærasta leikarans George 
Clooney, Stacy Keibler, er sögð 
hrifnari af besta vini Clooney en 
honum sjálfum. Vinurinn sem um 
er rætt mun vera enginn annar en 
Brad Pitt.

„George er myndarlegur en 
Stacy finnst Brad myndarlegri. 
Hún er hrifin af George en menn 
hafa velt því fyrir sér hvort hún sé 
aðeins með honum til að komast í 
tæri við Brad. Hún hefur jafnvel 
sagt í gríni að um leið og Brad og 
Angelina Jolie hætta saman muni 
hún reyna við hann,“ var haft eftir 
heimildarmanni. 

Keibler mun ekki hafa farið 
leynt með aðdáun sína á Pitt því 
hún skrifaði eitt sinn á Twitter-
síðu sína að það yrði seint leiði-
gjarnt að horfa á hann alla daga 
það sem eftir væri. Keibler er 
fyrrverandi glímukona og sló í 
gegn árið 1999 undir nafninu Miss 
Hancock. Hún og Clooney hafa 
þekkst í nokkur ár og tóku saman 

fljótlega eftir að hann sleit sam-
bandi sínu við ítölsku sjónvarps-
konuna Elisabettu Canalis.

Hrifin af besta vini 
kærasta síns

HRIFIN Stacy Keibler er ný kærasta 
Georges Clooney en er sögð vera hrifn-
ari af vini Clooneys en honum sjálfum.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Á meðan flestir jafnaldar hans 
eru að öngla saman fyrir fyrstu 
fartölvunni hefur gata verið 
nefnd eftir ungstirninu Justin 
Bieber. Ellefu ára gömul Texas-
mær kom því í gegn þegar hún 
varð bæjarstjóri í smábænum 
Forney í Texas í einn dag.

Caroline Gonzales sigraði í 
keppni sem gaf henni kost á að 
verða bæjarstjóri í einn dag. Hún 
lét það verða sitt fyrsta verk að 
nefna eina götu í bænum eftir 
poppstjörnunni. Í samtali við 
E! gaf Caroline mjög einfalda 
ástæðu fyrir athæfi sínu; hún ein-
faldlega elskaði Justin Bieber. 
Nafni götunnar var síðan breytt 
strax daginn eftir en Caroline 

bauð Bieber velkominn í heim-
sókn ef hann ætti leið hjá.

Bieber er ekki fyrsta popp-
stjarnan sem fær götu nefnda 
eftir sér; AC/DC á götu í Mel-
bourne en íbúar Warren í Ohio 
nefndu heilan dal eftir söngvara 
Foo Fighters, Dave Grohl.

Ekki fer neinum sögum af við-
brögðum bæjarbúa við þessu upp-
átæki en líklegt má telja að þau 
hafi verið blendin. Bieber virðist 
nefnilega eiga sér nóg af haturs-
mönnum þótt aðdáendurnir séu 
eflaust fleiri.

Bieber fær götu nefnda eftir sér

LUKKUNNAR PAMFÍLL Ungur bæjarstjóri 
í Texas nefndi götu eftir Justin Bieber 
og bauð hann velkominn í heimsókn 

hvenær sem er.

Það er greinilegt að Lindsay 
Lohan er í makaleit en hún hefur 
sést á stefnumótum með þremur 
mönnum á síðustu vikum. Nú 
síðast skemmti daman sér prýði-
lega með hávöxnum dökkhærðum 
manni á tónleikum bresku söng-
konunnar Adele í Los Angeles. 

Lindsay Lohan er að reyna að 
koma lífi sínu á beinu brautina 
eftir að hafa ítrek-
að komist í kast við 
lögin síðustu ár. Hún 
undir býr meðal ann-
ars endurkomu sína 
á hvíta tjaldið 
en hún leikur í 
myndinni Gotti: 
In the Shadow 
of My Father 
ásamt John 
Travolta og Al 
Pacino. 

Á stefnumót 

LEITAR AÐ 
DRAUMAPRINS-

INUM Lindsay 
Lohan er 

dugleg að fara á 
stefnumót þessa 

dagana. 

Leikarinn Jason Momoa hefur 
slegið í gegn í hlutverki sínu sem 
villimaðurinn Conan úr sam-
nefndri kvikmynd. Þessi skjóti 
frami hans mun ekki hafa lagst 
vel í sambýliskonu hans, Lisu 
Bonet, sem er óánægð með 
nýfengna kvenhylli Momoa.

Momoa er ellefu árum yngri en 
Bonet og samkvæmt heimildar-
mönnum er hún í fyrsta sinn 
óörugg vegna aldursmunar-
ins. „Hún er mjög meðvituð um 
aldurs muninn á milli þeirra og 
þá hylli sem hann nýtur nú meðal 
kvenna. Lisu er illa við allt sem 
snertir Hollywood og frægð og 
finnst erfitt að takast á við þessa 
skyndilegu frægð Jasons,“ var 
haft eftir heimildarmanni.

„Lisa hefur útskýrt fyrir Jason 
að frægðin gæti orðið sambandinu 
að bana og hann skilur það vel. 
Þessi vandi á þó aðeins eftir að 
verða stærri og þau þurfa því að 
takast á við hann í sameiningu.“

Ósátt við skyndilega 
kvenhylli bóndans

SKYNDILEGUR FRAMI Jason Momoa 
sló óvænt í gegn í hlutverki sínu í 
kvikmyndinni Conan the Barbarian.

NORDICPHOTOS/GETTY
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CONAN THE BARBARIAN KL. 8 - 10.15 16
STRUMPARNIR 3D ÍSÍ L. TAL KL. 2(TILBOÐ) - 4 - 6 L
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RISE OF THE PLANET OF THE APES KL. 2(TILBOÐ) - 4 - 6 12
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FRIENDS WITH BENEFITS KL. 8 - 10.20 12
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STRUMPARNIR FARA Á KOSTUM!
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RUGL VERÐ
Á SKÓLAVÖRUM Í 

Skeifan 550-4110 | Smáralind 550-4140 | Hafnarfjörður 550-4120 | Selfoss 550-4190 | Egilsstaðir 550-4160

Trélitir
16 stk.

99kr.

Skrúfblýantar - 0,5

39kr.

Reglustika - 30 cm

Tússlitir
10 stk.

88kr.

Yddari - Harmonikka

Pennaveski - Glans

399kr.r.

Twist’n’Flex reglustika
Sveigjanleg - 20cm og 30cm

Gott grip skiptir máli

49kr.
47kr.

990kr.

8 gr.Límstifti

45kr.

69kr.295kr.r.

Strigaskór
Pennapoki

í Skeifunni

TECHNIC strokleður

8kr.
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BIRKIR BJARNASON  varð fyrir því óláni að stýra knettinum í eigið mark þegar að lið hans, Viking, 
tapaði fyrir Odd Grenland, 4-2, í norsku úrvalsdeildinni í gær. Hann átti stóran þátt í síðara marki sinna 
manna en skot hans breytti um stefnu á liðsfélaga sem fékk markið skráð á sig.

Hlynur Bæringsson körfuboltamaður

FÓTBOLTI Valur á titil að verja en 
liðið bar sigurorð af Stjörnunni í 
úrslitaleiknum í fyrra. Flestir eru 
sammála um að Valsliðið sé það 
best mannaða á Íslandi enda gerði 
liðið markmið sín opinber snemma 
í sumar. Liðið ætlaði að vinna báða 
titlana sem í boði voru en nú virð-
ist Íslandsmeistaratitillinn runn-
inn því úr greipum.

„Þetta er önnur keppni. Við 
ætlum okkur að sjálfsögðu að 
vinna hana og við þurfum að klára 
okkar. Það er ekki bara um fyrsta 
sætið að keppa því Evrópusæti er 
líka í húfi. Við klárum allt með 
hógværð og gerum okkur grein 
fyrir því að það gerist ekkert af 
sjálfu sér,“ segir Gunnar Borg-
þórsson, þjálfari Vals.

Pála Marie Einarsdóttir, varnar-
maður Vals, er sammála. „Já, hinn 
er nánast kominn í Garðabæinn en 
þessi er ennþá í Reykjavík og við 
ætlum að skella honum á Hlíðar-
enda, þar sem hann á að vera.“

Reynslan mætir reynsluleysinu
Valur hefur oftast allra liða orðið 
bikarmeistari í kvennaflokki, alls 
ellefu sinnum. Flestir leikmenn 
liðsins hafa spilað áður í úrslitum 
og nokkrir eru hoknir af reynslu. 
Embla Grétarsdóttir og Kristín Ýr 
Bjarnadóttir leika til að mynda í 
úrslitum í áttunda skipti.

„Ég tel að það hjálpi hópnum. 
Sérstaklega af því að við erum 
með mjög blandaðan hóp. Margar 
ungar stelpur sem hafa ekki tekið 
þátt í þessu og hins vegar stelp-
ur sem hafa spilað þessa leiki og 
kunna það. Vikan og undirbúning-
urinn er auðveldari fyrir vikið,“ 
segir Gunnar þjálfari Vals.

KR-liðið er töluvert reynslu-
minna en Valsliðið. Nokkrir leik-
menn liðsins hafa spilað úrslita-
leiki sem þennan en aðrir munu 
spila sinn fyrsta leik á þjóðarleik-
vangnum. 

„Það er smá stress en ég er líka 
mjög spennt. Ég hef aldrei spilað 
áður á Laugardalsvelli þannig að 
þetta er stór stund,“ segir Berglind 
Bjarnadóttir miðjumaður KR. 

Liðin í ólíkum málum í deildinni
Staða liðanna á Íslandsmótinu er 
gjörólík. Valskonur eru í öðru sæti 
og hafa aðeins tapað tveimur leikj-
um í sumar. Sigrar KR eru jafn-
margir og liðið í bullandi fallbar-
áttu. Liðin mættust á Valsvelli í 
áttundu umferð Pepsi-deildar og 
þar vann Valur öruggan 3-1 sigur. 
Þá hefur Valur skorað tæplega 

þrisvar sinnum fleiri mörk en KR-
liðið í deildinni en KR-ingar hafa 
verið í vandræðum sóknarlega. 
Liðið hefur aðeins skorað mark að 
meðaltali í leik í deildinni.

Björgvin Karl Gunnarsson, 
þjálfari KR, segir leikinn stóra 
stund fyrir sína leikmenn.

„Við lítum á það sem algjör-
an bónus að vera hérna. Það er 
engin pressa á okkur. Það setja 
allir sinn pening á Valsliðið þann-
ig að við höfum engu að tapa. Við 
eigum bara von um góða skemmt-
un og góða stund. Það er það sem 
við ætlum að gera númer eitt, tvö 

og þrjú,“ segir Björgvin Karl.
Hann segir Valsliðið gríðarlega 

sterkt, best mannaða kvennalið á 
Íslandi í langan tíma að hans mati. 
Það hafi þó sýnt sig að það geti 
tapað leikjum.

„Þær eru búnar að tapa tveimur 
leikjum í sumar þannig að þær eru 
kannski ekki óvinnandi vígi. En 
þetta er gríðarlega sterkt lið sem 
er enn í smá baráttu við Stjörn-
una um titilinn. Þetta verður afar 
erfitt,“ segir Björgvin.

Lilja Dögg Valþórsdóttir, fyrir-
liði KR, þekkir vel til í herbúðum 
Vals en hún er uppalin hjá Hlíðar-
endastelpum. Hún segir ekki laust 
við að hún sé meira gíruð í leikinn 
vegna þess að mótherjinn er Valur.

„Já, jafnvel. Mér finnst alltaf 
voðalega gaman að spila á móti 
Val og ekki verra að vinna þær. 
Ég spilaði náttúrulega fyrir Val 
á sínum tíma og þótt það sé orðið 
svolítið langt síðan það var er 
alltaf gaman að vinna sína gömlu 
félaga,“ segir Lilja.

Flautað verður til leiks á 
Laugardalsvelli í dag klukkan 16. 

 kolbeinntd@365.is

Erkifjendurnir berjast um bikarinn
Reykjavíkurliðin KR og Valur mætast í úrslitaleik Valitor-bikars kvenna á Laugardalsvelli í dag. Flestir 
reikna með sigri Valskvenna, enda liðið með sterkari leikmenn og reyndara en ungt lið KR.

BROSANDI MEÐ BIKARINN Það fór vel á með fyrirliðunum Lilju Dögg Valþórsdóttur úr KR og Málfríði Ernu Sigurðardóttur úr Val í 
vikunni. Aðeins önnur þeirra fær að handleika bikarinn að loknum leiknum í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Valur og KR hafa þrívegis áður mæst í úrslitaleik bikarsins. Valur 
hefur unnið einu sinni og KR tvisvar. Liðin mættust síðast í 
úrslitum árið 2008 þegar KR vann stórsigur 4-0.

Hólmfríður Magnúsdóttir, leikmaður Vals, spilaði í svörtum og 
hvítum búningi KR í leiknum og skoraði þrennu. 

„Ég gleymi ekkert afmælisdeginum mínum 2008. Fyrir leikinn 
héldu flestir að Valur myndi taka þetta. Það var alltaf mikill rígur 
milli félaganna. Bæði lið voru sterk en Valsliðið var sterkara á 
pappírnum. Það skiptir ekki máli þegar komið er út í svona leik. 
Þetta er bara 50/50 leikur og dagsformið ræður þessu. Þetta er 
bara einn leikur og að duga eða drepast.“

Hólmfríður segir það vafalítið verða skrýtið að spila gegn sínu 
gamla liði en einnig skemmtilegt.

„KR-liðið í dag er mjög breytt og ég held að ég hafi æft 
með tveimur stelpum úr öllum leikmannahópi liðsins í 
dag. Ég þekki því mjög lítið til KR-liðsins. Þetta er eigin-
lega algjörlega nýtt lið.“

Þrenna Hólmfríðar í úrslitaleiknum 2008

Mánudagur, 22. ágúst
KR - Stjarnan kl.18.00
KR-völlur

Grindavík - Víkingur R. kl.18.00
Grindavíkurvöllur

Fylkir - Breiðablik kl.18.00
Fylkisvöllur

Fram - Valur kl.19.15
Laugardalsvöllur

Sunnudagurinn 21. ágúst
ÍBV - Keflavík kl.16.00
Hásteinsvöllur 

FH - Þór kl.17.00
Kaplakrikavöllur We are creatures of habit, we are 

what we repeatedly do, excellence 
therefore, is not an act, but a habit.

(Við erum vanafastar verur. Við 
erum það sem við gerum, aftur og 
aftur. Að skara fram úr er því ekki 

athöfn, heldur ávani.)

Þetta sagði gríski heimspekingurinn 
Aristóteles fyrir meira en 2000 árum, 
þessa línu heyri ég nánast daglega 
frá þjálfaranum mínum. Því meira 
sem ég spái í þessi orð því meira 
finnst mér til þeirra koma.

Boðskapurinn er sá að mann-
skepnan kemur sér alltaf upp 
ávönum, bæði góðum og slæmum, 
það er auðvelt að mynda vítahring 
en erfiðara að losna úr honum, það 
þekkja allir. Góðir ávanar koma ekki 
af sjálfum sér, það krefst vinnu og 

aga. Ef það tekst þá er eftirleikurinn 
auðveldari, velgengni er yfirleitt 
afleiðing þess að fólk hefur vanið sig 
á að breyta rétt. Það á við um alla 
flóruna, vinnu, skóla, tónlist, íþróttir 
og bara daglegt líf. 

Ég vildi óska þess að ég hefði 
gefið þessu gaum fyrr á ferlinum. 
Þá væri ég vafalaust mun betri 
en ég er í dag. Því flest af því sem 
mannskepnan gerir er það sem hún 
hefur vanið sig á. Það að stunda 
lyftingar af krafti og vinna í sjálfum 
sér almennt er gott dæmi um góða 
ávana sem er erfitt að venja sig á 
en verður svo ómissandi hluti af 
deginum þegar það tekst.

Ég er satt best að segja alltaf að 
berjast við að gera rétt, er að skána 
en ansi margt sem má laga. Mörgum 
af hæfileikaríkustu íþróttamönnum 

sögunnar hefur mistekist að verða 
besta útgáfan af sjálfum sér því 
lífsstíll þeirra hefur verið yfirfullur af 
slæmum ávönum.

Ungir íþróttamenn og þjálfarar 
þeirra ættu því að huga snemma 
að því að koma sér upp góðum 
ávönum, því eins og Aristóteles sagði 
þá er það að verða mjög góður í 
einhverju (excellence) ekki eitt-
hvað sem bara gerist, heldur ávöxtur 
góðra ávana.

Þetta er mín uppáhaldstilvitnun, 
ég ætla að enda pistilinn á orðum 
sem mér finnst eiga vel við í fram-
haldi af henni.

Sow a thought, and you reap 
an act, sow an act, and you reap a 
habit, sow a habit, and you reap a 

character, sow a character, and you 
reap a destiny.

(Af hugsun er athöfn komin. Af 
athöfn er ávani kominn. Af ávana 

er persónuleiki kominn. Af persónu-
leika eru örlög komin.)

Góðir og slæmir ávanar

HANDBOLTI Tilkynnt verður um 
ráðningu Patreks Jóhannessonar 
sem landsliðsþjálfara Austurríkis 
á mánudaginn kemur, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Munn-
legt samkomulag er í höfn um 
tveggja ára samning.

Patrekur þjálfaði síðast lið TV 
Emsdetten í þýsku B-deildini en 
fluttist aftur til Íslands með fjöl-
skyldu sinni í vor. Hann mun 
væntanlega áfram búa á Íslandi 
en sinna þjálfun austurríska 
landsliðsins í hlutastarfi.

Stutt er síðan Dagur Sigurðs-
son var þjálfari Austurríkis, en 
hann náði frábærum árangri með 
liðið. Eftirmaður hans, Svíinn 
Magnus Andersson, náði ekki að 
fylgja því eftir og hafa nú for-
ráðamenn austurríska handknatt-
leikssambandsins ákveðið að leita 
aftur til Íslendings.  - esá

Patrekur Jóhannesson:

Næsti þjálfari 
Austurríkis

PATREKUR Náði fínum árangri með TV 
Emsdetten á síðustu leiktíð.

MYND/BERND OBERHEIM

1. deild karla
KA - Selfoss 1-2
0-1 Arilíus Marteinsson, 0-2 Viðar Kjartansson,
1-2 Davíð Rúnar Bjarnason.
Þróttur - Víkingur Ó. 0-4
0-1 Guðmundur Steinn Hafsteinsson (17.), 
0-2 Artjoms Goncars (19.), 0-3 Þorsteinn Már 
Ragnarsson (83.), 0-4 Artjoms Goncars (90.).
Leiknir - ÍR 1-2
0-1 Haukur Ólafsson (15.), 0-2 Halldór Arnarsson 
(42.), 1-2 Vigfús ARnar Jósepsson (63.).
ÍA - Haukar 0-2
0-1 Alieu Jagne (75.), 0-2 Hilmar Rafn Emilsson 
(82.).

STAÐAN
ÍA 18 14 2 2 44-11 44
Selfoss 18 11 2 5 33-16 35
Haukar 18 8 5 5 23-17 29
Víkingur Ó. 18 8 4 6 28-20 28
BÍ/Bolungarv. 17 8 4 5 22-25 28
Þróttur 18 8 2 8 22-35 26
Fjölnir 16 6 6 4 24-25 24
KA 17 6 2 9 22-29 20
Grótta 17 4 7 6 14-20 19
ÍR 18 5 4 9 22-32 19
Leiknir 18 3 4 11 23-27 13
HK 17 0 6 11 14-34 6

ÚRSLIT



KR - VALUR
Úrslitaleikur á Laugardalsvelli

20. ágúst kl. 16

Miðaverð 1000 kr. og ókeypis fyrir börn.

MÆTTU Á STÆRSTA LEIK

SUMARSINS HJÁ STELPUNUM!
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FÓTBOLTI FH-ingar eru ekki búnir 
að segja sitt síðasta í Pepsi-deild-
inni í sumar þrátt fyrir að allir 
hafi verið búnir að afskrifa þá 
fyrir fjórum vikum. Fjórir sigrar 
í röð hafa skilað þeim inn í topp-
slaginn á ný þótt KR-ingar séu enn 
langt á undan þeim.

Fyrirliðinn Matthías Vilhjálms-
son átti flottan leik á móti Víking-
um í 15. umferðinni og sá til þess 
ásamt félögum sínum að FH-liðið 
fann ekki mikið fyrir því að spila 
manni færri í 55 mínútur á leið 
sinni að 3-1 útisigri í Víkinni. 

Líður vel í framlínunni
„Ég er búinn að vera fjóra leiki í 
framlínunni og við höfum unnið 
þá alla. Mér líður vel í framlín-
unni, ég get ekki neitað því. Atli 
Viðar meiddist, það voru fleiri 
menn að ganga í gegnum meiðsli 
og svo fór Hannes náttúrulega til 
Rússlands. Heimir vissi að ég gæti 
spilað frammi og ég gerði það oft í 
vetur. Hann ákvað að prófa þetta,“ 
segir Matthías en hann talar líka 
um breytt leikskipulag hjá liðinu. 

„Við höfum breytt skipulaginu 
okkar aðeins, farið aftar á völlinn 
og reynt að vera þéttir til baka. 
Það hefur virkað mjög vel enn 
sem komið er. Menn fóru líka að 
gera þetta meira saman og margir 
leikmenn fóru að spila vel,“ segir 
Matthías. Hann segir að margir 
þættir komi inn í af hverju gekk 
ekki betur hjá liðinu framan af 
sumri.

„Ef við lítum yfir leikina í fyrri 
umferð þá spiluðum við mjög 
erfiða leiki útileiki á móti topp-
liðunum, Val, KR og ÍBV. Við erum 
búnir með alla þessa útileiki. Þá 
erum við líka í betra formi núna 
og skipulagið er betra,“ segir 
Matthías. 

Spýta í lófana
„Það er fullt af leikmönnum í 
þessu FH-liði sem hafa gríðarlega 
reynslu og þekkja ekkert annað 
en að vinna. Þegar gengur illa 
spýta menn ennþá meira í lófana 
til þess að rétta skútuna við. Hver 
og einn leikmaður hefur tekið til í 
sjálfum sér og þá fóru allir að róa 
í sömu átt. Þá fór þetta að ganga 
betur. Við vissum það alveg að við 
urðum ekki lélegir á einni nóttu 
eða á einni viku. Það ganga öll lið 
í gegnum mótlæti einhvern tímann 
á sumri og þetta er alls ekki búið,“ 
segir Matthías.

KR-ingar eru fimm stigum á 
undan FH-liðinu og eiga auk þess 
tvo leiki inni á þá. Íslandsmeistara-
titilinn er því fjarlæg von fyrir 
Hafnarfjarðarliðið. 

„Við ætlum bara að ná Evrópu-
sæti því það er það eina sem við 
getum gert núna ef að við vinnum 
rest. Þá væri öruggt að við mynd-
um fá Evrópusæti en við þurfum 
að treysta á aðra til þess að geta 
unnið titilinn,“ segir Matthías. 

FH-liðið hefur sýnt styrk sinn 
í Kaplakrika, þar sem liðið hefur 
náð í 17 af 21 stigi í boði. Marka-
tala liðsins í þessum sjö leikjum er 
21-8, FH í hag. 

„Við höfum ekki tapað í Krik-
anum ennþá og ætlum ekki að 
byrja á því. Það er okkar gryfja 
og við eigum eftir að fá öll topp-
liðin í Krikann, ÍBV og KR,“ segir 
Matthías en hann hefur ekki mik-
inn áhuga á því að ræða mögulega 
atvinnumennsku eftir þetta sumar. 

 „Það fín var reynsla að fara til 
Colchester í vetur en það verður 
bara að koma í ljós hvað verður því 
ég er ekki að pæla í því lengur. Ég 
vil eiginlega ekkert vera að tala 
um hugsanlega atvinnumennsku. 
Ég ætla bara að klára þetta tíma-
bil og ef það gerist þá gerist það. 
Það eru alltaf einhverjar þreifing-
ar en það er tvennt ólíkt að það séu 
þreifingar og að lið komi með til-
boð,“ segir Matthías.

Ætlum ekki að taka létt á þeim
FH-ingar fá næst Þórsara í heim-
sókn á sunnudaginn og silfurliðið 
úr bikarnum er sýnd veiði en ekki 
gefin. 

„Mér finnst Þórsarar hafa komið 
hvað mest á óvart í sumar. Þeir 
komust í bikarúrslitaleikinn og eru 
síðan nokkuð fyrir ofan fallsæti. 
Mér finnst Palli hafa gert frábæra 
hluti með liðið og fengið það besta 
út úr mönnum. Þetta verður erfið-
ur leikur því við vorum heppnir að 
ná stigi á móti þeim fyrir norðan 
í sumar þar sem við vorum einum 
fleiri í heilan hálfleik allavega. Við 
ætlum ekki að taka létt á þeim,“ 
segir Matthías og hann viðurkenn-
ir að þessa dagana sé skemmtilegt 
að spila með FH-liðinu.

„Það er allt annar andi í kringum 
félagið og þetta er miklu skemmti-
legra. Við ætlum að halda því 
áfram. Þetta verður vonandi spenn-
andi. Við ætlum að gera okkar og 
vonast til þess að úrslitin fari að 
falla með okkur.“  ooj@frettabladid.is

Það ganga öll lið í 
gegnum mótlæti 

einhvern tímann á sumri og 
þetta er alls ekki búið.

MATTHÍAS VILHJÁLMSSON
LEIKMAÐUR OG FYRIRLIÐI FH

Urðum ekki lélegir á einni nóttu
Matthías Vilhjálmsson, fyrirliði FH, hefur fengið að spila í framlínunni í síðustu leikjum FH-inga. Árangur-
inn hefur ekki látið á sér standa því FH-liðið hefur unnið fjóra leiki í röð með Matthías í fremstu víglínu. 
Matthías var besti leikmaðurinn í 15. umferð Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins. 

ÁTTA MARKA MAÐUR Matthías Vilhjálmsson hefur skorað átta mörk í Pepsi-deildinni 
í sumar og hér fagnar hann einu þeirra. Hann vantar nú tvö mörk til þess að jafna 
sitt persónulega met þegar hann skoraði 10 mörk sumarið 2009. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FH-ingar lengi í gang í sumar alveg eins og í fyrra
FH-ingar fóru fyrst almennilega í gang þegar fyrri umferðinni lauk og er þetta annað 
sumarið í röð sem FH-liðið hikstar framan af sumri en gefur síðan í um mitt sumar. 

FH í fyrri umferðinni 2010-2011:
Leikir - Stig 22 - 34
Sigrar - Jafntefli - töp  9 - 7 - 6
Markatalan:  43-33 (1,9-1,5)
Hlutfall stiga  51,5 prósent

FH í seinni umferðinni 2010-2011:
Leikir - stig 15 - 38
Sigrar - Jafntefli - töp 12 - 2  - 1
Markatalan (Meðalskor í leik):  36-17 (2,4-1,1)
Hlutfall stiga  84,4 prósent

Lið 15. umferðarinnar
Hér fyrir neðan má sjá þá ellefu 
leikmenn sem sköruðu fram úr í 15. 
umferð Pepsi-deildar karla en stillt er 
upp í leikkerfinu 3-5-2. 
Úrvalslið 15. umferðarinnar:
Óskar Pétursson  Grindavík
Jónas Tór Næs Valur
Grétar Sigfinnur Sigurðarson KR
Ólafur Örn Bjarnason Grindavík
Ólafur Páll Snorrason FH
Halldór Hermann Jónsson Fram
Matthías Vilhjálmsson  FH
Halldór Orri Björnsson Stjarnan
Ian Jeffs ÍBV
Atli Guðnason FH
Kolbeinn Kárason Valur

FÓTBOLTI Arsenal tekur á móti 
Liverpool í stórleik dagsins í 
ensku úrvalsdeildinni í knatt-
spyrnu. Félögin hafa háð marga 
dramatíska leiki í gegnum tíð-
ina og er skemmst að minnast 
leiks liðanna á sama stað á síð-
asta tímabili. Tvær vítaspyrnur 
voru dæmdar í viðbótartíma og 
sumir meina að klaufaskapur 
Emmanuels Eboue hafi gert 
endan lega út um framtíð hans í 
búningi Arsenal.

Samir Nasri er í leikmannahópi 
Arsenal sem á í stökustu vand-
ræðum með miðjuna hjá sér. Auk 
sölunnar á Fabregas er Tomas 
Rosicky meiddur og Alex Song 
í leikbanni. Miðja Liverpool er 
ekki síður brothætt enda nýju 
leikmenn liðsins enn að koma sér 
fyrir. Þá er Steven Gerrard enn 
frá vegna meiðsla.

Mikið mun mæða á nýjum 
fyrir liða Arsenal, Robin van 
Persie, í sóknarleik Arsenal sem 
saknar Gervinho sem einnig er í 
banni eftir viðskipti sín við Joey 
Barton um síðustu helgi.

Leikurinn er í beinni útsend-
ingu á Stöð2 Sport2 og hefst 
klukkan 11.45.  - ktd

Stórleikur í enska boltanum:

Arsenal tekur á 
móti Liverpool

FJÖGUR MÖRK Arshavin skoraði fjögur í 
mögnuðu 4-4 jafntefli vorið 2009. 
 NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Umræða um leikaraskap í knattspyrn-
unni koma upp með reglulegu milibili og er 
núverandi keppnistímabil í Pepsi-deild karla 
engin undantekning. Gylfi Þór Orrason, vara-
formaður KSÍ og formaður dómaranefndar, 
segir vissulega um vandamál að ræða.

„En þetta er vandamál sem er á heimsvísu,“ 
sagði hann. „Og sumir vilja að við eigum að 
taka öðruvísi á hlutunum hér en er gert úti í 
heimi. En þá fáum við alltaf spurningar um 
af hverju þetta megi ekki á Íslandi þegar leik-
menn stóru félaganna út í heimi stunda þetta 
mikið. Ég tel að frumkvæðið að slíkum breyt-
ingum verði að koma ofan frá – frá FIFA eða 
UEFA,“ sagði Gylfi.

Hann segir að knattspyrnumenn taki meira 
mark á reglubreytingum ef þær komi úr alþjóð-
lega umhverfinu. „Annars ná þær engri fót-
festu,“ sagði Gylfi.

„Sjálfur myndi ég fagna slíkum breyting-
um. Það þarf að taka harðar á þessum svindl-
urum. Þeir verða líka að átta sig á því að fyrst 
og fremst eru þeir að svíkja félaga sína – leik-
menn annarra liða. Allir eru þetta jú knatt-
spyrnumenn.“

Gylfi segir að leikaraskap eða uppgerð (e. 
simulation) megi setja í þrjá flokka. „Að 
falla án snertingar, að gera mikið úr lítilli 
snertingu og að vera upphafsmaður snert-
ingarinnar. Það er að segja að leikmaður 
sem sækir sér brot með því að setja löpp-
ina út og krækja í andstæðinginn. Allt eru 
þetta brot sem eiga að leiða til áminn-
ingar,“ sagði Gylfi.

Þegar leikmaður fellur til jarð-
ar með tilheyrandi sársauka-
látum segir Gylfi að dómar-
ar séu vissulega tregir til að 
áminna slíka menn, sé grunur 
um uppgerð. „Þeir sjá mann 
sem er emjandi á jörðinni og 
eru miður sín út af þessu. Þeir 
velta því fyrir sér hvort þeir 
hafi misst af einhverju sem varð 
til þess að leikmaðurinn meiddist 
svo illa. En svo kemur kraftaverka-
svampurinn, maðurinn stendur upp 
og dómarinn áttar sig á öllu saman. 
En þá er það of seint,“ sagði Gylfi.

En hvað með að starfrækja aga-

nefnd sem styðst við myndbands-
upptökur til að takast á við slík tilvik? 
„Það yrði erfitt fyrir okkur enda flest-
ir leikir teknir upp á eina myndavél –
ekki 25 eins og á stærstu leikjunum úti 
í heimi. Oft er hægt að leiða líkur að 

því að viðkomandi hafi verið að svindla 
en það er líka erfitt að fullyrða það.“

Hann segir þó að dómarar 
myndu ekkert hafa á móti því 
að tekið yrði sérstaklega á 
málum sem þessum. „Við vilj-
um þetta út úr leiknum eins 
og allir sannir knattspyrnu-
áhugamenn. En frumkvæð-
ið að svona breytingum verði 
að koma ofan frá - frá þess-
um stóru og sterku.“ - esá

Á Knattspyrnusamband Íslands að gera meira til að taka á leikaraskap í knattspyrnu?

Breytingarnar verða að koma ofan frá

GYLFI ÞÓR
Vill að harðar verði tekið á 
svindlurum en segir að nýjar starfs-
reglur verði að koma úr hinu alþjóð-

FRJÁLSAR Ásdís Hjálmsdóttir 
hefur fengið leyfi frá læknum á 
vegum Frjálsíþróttasambands 
Íslands til að keppa á HM í 
Suður-Kóreu síðar í mánuðinum.

Ásdís hefur átt við meiðsli að 
stríða að undanförnu en engu 
að síður tekið þátt í keppnum. 
Fram kemur í tilkynningu FRÍ 
að meiðslin muni ekki há henni, 
hvorki í undirbúningi eða keppn-
inni sjálfri. 

Ásdís keppir í spjótkasti en 
Íslandsmet hennar er 61,37 m. 
Hún verður annar tveggja full-
trúa Íslands á HM. Hinn er lang-
stökkvarinn Kristinn Torfason, 
sem stökk 7,78 m fyrr á þessu ári.

 - esá

HM í frjálsíþróttum:

Ásdís fékk 
grænt ljós

ÁSDÍS Mætir þeim bestu á HM í Suður-
Kóreu. NORDIC PHOTOS/AFP



Nýliðarnir að norðan keppa í fyrsta sinn í bikarúrslitum gegn ósigruðu toppliði KR-inga sem 
keppir nú til úrslita  í 17. sinn. Eimskipafélag Íslands, dyggur stuðningsaðili íslenskrar knatt-
spyrnu, hvetur alla knattspyrnuunnendur til að fjölmenna á Laugardalsvöllinn í dag kl. 16:00 og 
sjá þennan skemmtilega leik, þar sem allt getur gerst.

Allir á völlinn!

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Valur – KR
Leikurinn verður á Laugardalsvelli í dag kl. 16:00. Valur hefur bikartitil að verja gegn 
eitilhörðum KR-stúlkum sem auðvitað vilja ekki standa körlunum í KR að baki og 
koma með bikarinn heim í Vesturbæinn. Þetta er í fjórða sinn sem KR og Valur keppa 
til bikarúrslita, KR hefur tvisvar sinnum hampað bikarnum en Valur einu sinni.

Eimskip styður íslenska knattspyrnu og það forvarnargildi sem hún hefur fyrir íslenska 
æsku og hvetur alla knattspyrnuunnendur til að sjá þennan æsispennandi leik.
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
11.20 One Foot in the Grave  12.00 One 
Foot in the Grave  12.35 Top Gear  13.25 
Top Gear  14.20 Top Gear  15.10 Top 
Gear  16.00 Extras  16.30 Extras  17.00 
Extras  17.30 Extras  18.00 Extras  18.30 
Extras  19.00 Extras  19.30 Extras  20.00 
Derren Brown. Something Wicked This 
Way  21.15 Extras  21.50 Extras  22.15 
The Office  22.50 Top Gear  23.45 Top 
Gear  00.35 Top Gear  01.30 Top Gear  
02.20 Extras  02.50 Extras  03.25 Extras  
04.00 Deal or No Deal  04.30 Monarch 
of the Glen  05.25 Deal or No Deal  

09.05 Catfish blues  09.30 That‘s So 
Raven  10.00 DR Update - nyheder 
og vejr  10.10 Boxen  10.25 Det 
Søde Sommerliv  10.55 Merlin  11.40 
Ægyptens gåder  12.30 Midt i naturen  
13.00 90‘erne tur retur  13.30 Vilde roser  
16.00 Mission. Ekstremsport  16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret  17.00 
OBS  17.05 Søren Ryge præsenterer  
17.35 Reddet af delfiner  18.00 Mord 
i Skærgården  19.00 TV Avisen  19.15 
Fodboldmagasinet  19.40 Thorne. Sov 
sødt  20.25 Manden, der besteg skyskra-
bere  21.15 Abortmodstandernes børn  

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni liðinnar viku.

06.50 Nærkontakt med Canada  07.20 
I sørhellinga  07.50 Sommeråpent  
08.35 Sommeråpent  09.20 Lord of the 
Dance  10.20 Syndig nytelse  11.15 Det 
søte sommarliv  11.45 Nye triks  13.15 
4-4-2  15.30 Åpen himmel  16.00 
Lord of the Dance  17.00 Dagsrevyen  
17.30 Sportsrevyen  17.45 Før det er 
for seint - nashornet  18.45 Turistferja 
i Geiranger  18.55 Der ingen skulle tru 
at nokon kunne bu  19.25 Kriminalsjef 
Foyle  21.00 Kveldsnytt  21.20 Program 
ikke fastsatt  22.20 Mordene på Skärsö  
04.30 Morgennytt   

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumar raddir 09.00 
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Einar Már og 
Grímsnesið 11.00 Guðsþjónusta á Hólahátíð 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Þetta ætti að banna 15.00 
Viti, menn 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva 
18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.00 Foreldrahlutverkið 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.15 Mixtúra 23.20 Sagnaslóð 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.00 Rapport  10.05 Från Lark Rise 
till Candleford  11.05 En andra chans  
11.35 Sommarpratarna  12.35 Är du 
Jims fru?  13.30 Freezing  14.00 Rapport  
14.05 Gäster med gester  14.50 Tack för 
musiken  15.50 Flugor  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Det goda livet  
17.00 Sportspegeln  17.30 Rapport  
18.00 Engelska Antikrundan  19.00 
Från Lark Rise till Candleford  20.00 
Sommarpratarna  21.00 Kommissarie 
Montalbano  22.45 Rapport  22.50 
Angels in America  23.45 Rapport  23.50 
En andra chans 

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta
Dagskrá ÍNN er endurtekin 
um helgar og allan sólarhring-
inn.

06.00 ESPN America
06.45 Wyndham Champion-
ship (3:4)
11.15 Golfing World
12.05 Wyndham Champion-
ship (3:4)
16.35 Inside the PGA Tour
17.00 Wyndham Champion-
ship (4:4)
22.00 The Open Champion-
ship Official Film 2009
22.55 Golfing World
23.45 ESPN America

08.00 Yes Man
10.00 Bride Wars
12.00 Sisterhood of the Travel-
ing Pants 2
14.00 Yes Man
16.00 Bride Wars
18.00 Sisterhood of the Travel-
ing Pants 2
20.00 Prince of Persia: The 
Sands of Time
22.00 The Curious Case of 
Benjamin Button
00.40 A Raisin in the Sun
02.50 Johnny Was

07.25 Swansea - Wigan

09.15 Everton - QPR

11.05 Sunderland - Newcastle

12.50 Wolves - Fulham

14.50 Bolton - Man. City Bein 
útsending frá leik Bolton Wanderers 
og Manchester City í ensku úrvals-
deildinni.

17.00 Sunnudagsmessan

18.15 Norwich - Stoke Útsend-
ing frá leik Norwich City og Stoke 
City í ensku úrvalsdeildinni.

20.05 Sunnudagsmessan Guð-
mundur Benediktsson og Hjörvar 
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

21.20 Arsenal - Liverpool Út-
sending frá leik Arsenal og Liverpool 
í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 Sunnudagsmessan

00.25 Bolton - Man. City Frá 
leik Bolton Wanderers og Manches-
ter City í ensku úrvalsdeildinni.

02.15 Sunnudagsmessan

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar

13.45 America‘s Got Talent 
(13:32)

15.10 America‘s Got Talent 
(14:32)

15.55 Hot In Cleveland (5:10)

16.25 Cougar Town (5:22)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Frasier (4:24)

19.35 Ramsay‘s Kitchen Nig-
htmares (3:6)

20.25 The Whole Truth (9:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur verjandi í borginni. Bæði eru 
þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir 
skjólstæðinga sína.

21.10 Lie to Me (21:22) Önnur 
spennuþáttaröðin um Dr. Cal Lig-
htman sem Tim Roth leikur og er 
sérfræðingur í lygum. Hann og fé-
lagar hans í Lightman-hópnum vinna 
með lögreglunni við að yfirheyra 
grunaða glæpamenn og koma upp 
um lygar þeirra á vísindalegan hátt.      
Með sálfræði, atferlisfræði og ein-
stökum hæfileikum í að greina í and-
litsdráttum skjólstæðinga hvort þeir 
segi sannleikann eða séu að ljúga, 
leysir The Lightman Group

21.55 Game of Thrones (1:10) 
Magnaðir þættir sem gerast á mið-
öldum í ævintýraheimi sem kallast 
Sjö konungsríki Westeros þar sem 
sumrin geta varað í áratugi og vet-
urnir alla ævi. Game of Thrones 
segir frá blóðugri valdabaráttu sjö 
konungs fjölskyldna en allar vilja þær 
ná yfirráðum yfir hinu eina sanna 
konungssæti, Járnhásætinu.

23.00 60 mínútur

23.45 Daily Show: Global 
Edition

00.10 Love Bites (1:8)

00.55 Nikita (22:22)

08.00 Morgunstundin okkar

10.25 Popppunktur (e)

11.25 Landinn (e)

11.55 Danmörk drottningar-
innar (e)

12.55 Krían - þrisvar til tungls-
ins og aftur til baka (e)

13.55 Ung í anda (e)

15.45 E-efni í matvælum – 
Bindiefni (3:3) (e)

16.45 Mótókross

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum 
(48:52)

17.42 Skúli Skelfir (39:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (27:30)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Fagur fiskur í sjó (5:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.10 Perlur og svín Bíómynd 
eftir Óskar Jónasson frá 1998. Hjón 
sem eru nýflutt á höfuðborgarsvæð-
ið ætla sér að verða rík í velferðinni í 
Reykjavík. (e)

21.35 Tvífari Agöthu (1:2) 
(Agathe contre Agathe) Sagnfræði-
neminn Agatha er að fara að gifta sig 
en líf hennar fer allt úr skorðum eftir 
að ung kona sem líkist henni mjög 
finnst drukknuð í Signu. Frönsk sjón-
varpsmynd í tveimur hlutum.

23.10 Andri á flandri (6:6) (e)

23.40 Luther (2:6) (Luther) (e)

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.00 Rachael Ray (e)
12.45 Rachael Ray (e)
13.25 Dynasty (20:28) (e) 
14.10 How to Look Good 
Naked (7:8) (e)
15.00 Top Chef (13:15) (e)
15.45 Survivor (14:16) (e)
16.35 Survivor (15:16) (e)
17.15 According to Jim (1:18) (e)
17.40 Mr. Sunshine (1:13) (e)
18.05 Happy Endings (11:13) (e)
18.30 Running Wilde (11:13) (e)
18.55 Rules of Engagement 
(16:26) (e)
19.20 Parks & Recreation 
(15:22) (e)
19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (16:50) (e)
20.10 Top Gear Australia (3:8) 
Heimsveldi Top Gear manna teygir 
anga sína að þessu sinni til Ástralíu. 
21.00 Law & Order: Criminal 
Intent (13:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New York. 
21.50 Shattered (9:13) Þáttaröð 
um rannsóknarlögreglumanninn Ben 
Sullivan sem er ekki allur þar sem 
hann er séður.
22.40 In Plain Sight (7:13) (e) 
Spennuþættir um hörku kvendi og 
störf hennar fyrir bandarísku vitna-
verndina. Nýjasta vitni Mary var í 
gengi sem braskaði með fasteigna-
veð.
23.25 The Bridge (7:13) (e)
00.15 Last Comic Standing (e)
01.15 Pepsi MAX tónlist

11.20 EAS þrekmótaröðin

11.50 Kraftasport 2011

12.20 Hearts - Tottenham

14.05 Golfskóli Birgis Leifs 
(2/12)

14.30 Pæjumót TM Sýnt frá 
Pæjumóti TM á Siglufirði þar sem 
knattspyrnustjörnur framtíðarinnar 
eru í aðalhlutverki.

15.20 Einvígið á Nesinu

16.10 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Barcelona Útsending 
frá leik Real Madrid og Barcelona í 
spænska boltanum.

17.55 Spænski boltinn: Barce-
lona - Real Madrid Útsending 
frá leik Barcelona og Real Madrid í 
spænska boltanum.

19.40 Pepsi mörkin Skemmti-
legur þáttur þar sem farið er yfir öll 
mörkin og umdeildu atvikin í Pepsi 
deild karla í knattspyrnu. Umsjónar-
maður er Hörður Magnússon.

20.50 Supercopa 2011: Real 
Madrid - Barcelona Útsending frá 
fyrri leik Real Madrid og Barcelona

22.35 Supercopa 2011: Barce-
lona - Real Madrid

Fyrsti þáttur í glænýrri epískri þáttaröð sem hefur 
hlotið mjög góða dóma. Þættirnir eru byggðir á 
frægum bókum eftir George R.R. Martin og gerast á 
miðöldum í ævintýraheimi sem kallast Sjö konungs-
ríki Westeros þar sem sumrin geta varað í áratugi og 
veturnir alla ævi. Game of Thrones hefur verið líkt við 
Hringadróttinssögu og er sannkallað stórvirki. Sagt er 
frá blóðugri valdabaráttu konungsfjölskyldnanna sjö 
sem búa í Westeros, sem allar vilja ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti. Svik, losti, forvitni og 
yfirnáttúruleg öfl hrista í undirstöðum Westeros og 
mun valdabaráttan og græðgin hafa ófyrirsjáanlegar 
og alvarlegar afleiðingar.
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Game of Thrones

> Cate Blanchett
„Það er ekki hægt að gera kvikmynd sem 
fellur öllum í geð, svo ég hef engar 
áhyggjur af því.“
Cate Blanchett leikur í kvikmyndinni The 
Curious Case of Benjamin Button, sem 
segir frá ævi manns sem eldist afturábak. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíó kl. 22.

16.45 Bold and the Beautiful
18.05 Bold and the Beautiful
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval 
19.40 Tricky TV (1:23) Magnaður 
töfraþáttur þar sem við fáum að sjá 
brellur og brögð af ýmsu tagi. Í hverj-
um þætti sjáum við eitthvað nýtt og 
spennandi eins og að heilt fótbolta-
lið getur horfið fyrir framan áhorf-
endur eða kennari fyrir framan skóla-
bekk. Kynnir þáttarins er Stephen 
Mulhern en hann er þekktur sjón-
varpskynnir í Bretlandi.
20.05 So You Think You Can 
Dance (18:23) Úrslitaslagurinn held-
ur áfram og aðeins 8 bestu dans-
ararnir eru eftir í keppninni. Kepp-
endur þurfa því að leggja enn harð-
ar að sér til að eiga möguleika á að 
halda áfram.
21.35 So You Think You Can 
Dance (19:23) Nú kemur í ljós 
hvaða keppendur halda áfram og 
eiga áfram von um að sigra þessa 
stærstu danskeppni Bandaríkjanna.
22.30 Sex and the City (17:20) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. 
23.00 Sex and the City (12:18)
23.30 ET Weekend
00.15 Tricky TV (1:23)
00.40 Sjáðu
01.05 Fréttir Stöðvar 2 
01.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

Sérfræðingar í bílum

„…bentu á þann sem að   þér þykir bestur !“
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu. Þeir fá 
til sín gesti, prufa nýjustu tækni og ræða um 
það sem gengur og gerist að hverju sinni.

20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Gestagangur hjá Randveri
22.30 Veiðisumarið
23.00 Fiskikóngurinn 
23.30 Bubbi og Lobbi
00.00 Hrafnaþing
Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

08.00 Mozart and the Whale
10.00 There‘s Something About Mary
12.00 The Nutty Professor
14.00 Mozart and the Whale
16.00 There‘s Something About Mary
18.00 The Nutty Professor
20.00 Love and Other Disasters
22.00 Criminal
00.00 School of Life
02.00 Sione‘s Wedding
04.00 Criminal
06.00 Prince of Persia: The Sands of 
Time

07.25 Man. City - Swansea
09.15 Premier League World
09.45 Premier League Review 2011/12
10.40 Football Legends
11.05 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara.
11.35 Arsenal - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik Arsenal og Liverpool í ensku úr-
valsdeildinni.
13.45 Everton - QPR Bein útsending frá 
leik Everton og Queens Park Rangers í ensku 
úrvalsdeildinni.
16.15 Chelsea - WBA Bein útsending 
frá leik Chelsea og West Bromwich Albion í 
ensku úrvalsdeildinni.
18.45 Swansea - Wigan
20.35 Aston Villa - Blackburn
22.25 Arsenal - Liverpool Útsending 
frá leik Arsenal og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.
00.15 Chelsea - WBA Útsending frá leik 
Chelsea og West Bromwich Albion í ensku 
úrvalsdeildinni.

06.00 ESPN America
07.55 Golfing World
08.45 Wyndham Championship (2:4)
11.45 2010 PGA TOUR Playoffs 
Official Film (1:1)
12.45 Inside the PGA Tour (33:42)
13.10 Wyndham Championship (2:4)
16.10 Golfing World
17.00 Wyndham Championship (3:4)
22.00 The Future Is Now (1:1)
22.50 Golfing World
23.40 ESPN America

08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Með okkar augum (6:6) (e)
10.45 Að duga eða drepast (37:41) (e)
11.30 Leiðarljós (e)
12.15 Leiðarljós (e)
13.00 Kastljós (e)
13.30 Golf á Íslandi (7:14) (e)
14.00 Mörk vikunnar (e)
14.30 Meistaramót Íslands í frjálsum 
íþróttum (MÍ 2011) (e)
14.55 Ástin grípur unglinginn (13:23)
15.40 Bikarkeppnin í fótbolta Bein út-
sending frá úrslitaleik Visa-bikars kvenna.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Franklín (5:13)
18.23 Eyjan (14:18) (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Popppunktur
20.45 Tónleikar á Menningarnótt Bein 
útsending frá Tónaflóði Rásar 2 á Menningar-
nótt í Reykjavík. Meðal listamanna verða Jón 
Jónsson, Mugison og Bubbi & Sólskuggarnir.
23.20 Bókin hans Elis (The Book of Eli) 
Í framtíðinni ráfar einn maður um Bandarík-
in með bók sem hefur að geyma leyndarmál 
sem gætu bjargað mannkyninu. Bandarísk 
bíómynd frá 2010.
01.20 Bragðarefur (Ripley‘s Game) 
Bandarísk bíómynd frá 2002. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna. (e)
03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.30 Rachael Ray (e)
13.55 Rachael Ray (e)
14.35 Real Housewives of Orange 
County (7:17) (e)
15.20 Dynasty (19:28) (e)
16.05 My Generation (8:13) (e)
16.55 One Tree Hill (16:22) (e)
17.40 Top Gear Australia (2:8) (e)
18.30 The Bachelorette (2:12) (e)
20.00 Last Comic Standing LOKA-
ÞÁTTUR (12:12)
21.00 Married to the Mob (e) Banda-
rísk gamanmynd frá árinu 1988 með 
Michelle Pfeiffer og Alec Baldwin í aðalhlut-
verkum. 
22.45 Wonderland (e) Kvikmynd frá 
2004 með Val Kilmer og Kate Bosworth í að-
alhlutverkum. Myndin fjallar um eitt frægasta 
sakamál í Bandaríkjunum. John Holmes var 
ein af þekktustu klámstjörnunum á áttunda 
áratugnum. Við upphaf níunda áratugarins 
var frægðarsól hans farin að setjast. Holmes 
átti í vandræðum í hjónabandinu, var í fíkni-
efnaneyslu og mikilli óreglu. Í júlí árið 1981 
fundust fjórar manneskjur myrtar í íbúð einni 
og fljótlega kom það í ljós að Holmes tengd-
ist málinu á einhvern hátt. Stranglega bönn-
uð börnum.
00.30 Shattered (8:13) (e)
01.20 Smash Cuts (24:52)
01.45 Whose Line Is It Anyway? (e)
02.10 Judging Amy (1:23) (e)
02.55 Real Housewives of Orange 
County (12:15) (e)
03.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.40 So You Think You Can Dance 
(18:23)
15.05 So You Think You Can Dance 
(19:23)
15.55 Týnda kynslóðin (1:40)
16.30 Grillskóli Jóa Fel (4:6)
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 America‘s Got Talent (13:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbourne 
og grínistinn góðkunni Howie Mandel. Kynn-
ir er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður 
söngkonunnar Mariuh Carey.
21.00 America‘s Got Talent (14:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Keppendur eru af öllum 
stærðum og gerðum og hæfileikarnir jafn 
misjafnir og keppendur eru margir. Dómar-
arnir eru þau Piers Morgan, Sharon Osbourne 
og grínistinn góðkunni Howie Mandel. Kynn-
ir er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður 
söngkonunnar Mariuh Carey.
21.45 Fast & Furious Hörkuspenn-
andi mynd um FBI-lögguna Brian O‘Con-
ner sem reynir að klófesta heróínsmylgara í 
Los Angeles.
23.30 The Moguls Gamanmynd um fé-
laga á miðjum aldri sem búa í rólegum 
smábæ og ákveða að gera saklausa klám-
mynd og fá alla í íbúa bæjarins með sér.
01.05 The Illusionist Dramatísk mynd 
með rómantísku ívafi sem gerist í Vín í aldar-
byrjun og fjallar um töframann sem notar 
hæfileika sína til að tryggja sér ástir drauma-
dísarinnar sem er mun hærra sett en hann.
02.50 I‘ts a Boy Girl Thing
04.20 Van Wilder 2: The Ride of Taj
05.55 Fréttir

16.50 Nágrannar
18.10 Nágrannar
18.35 Ally McBeal (18:22)
19.20 Gilmore Girls (16:22)
20.05 Cold Case (8:23)
20.50 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (4:13) Fjórða þáttaröð þessarar 
gamanþáttaraðar um fjóra vini sem reka 
saman bar. 
21.15 Týnda kynslóðin (1:40) Týnda 
kynslóðin er glænýr skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar 
Antoníu Magnúsdóttur.
21.55 Glee (16:22)
22.40 Fairly Legal (4:10)
23.25 Ally McBeal (18:22)
00.10 Cold Case (8:23)
00.55 Týnda kynslóðin (1:40)
01.35 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (4:13)
02.00 Glee (16:22)
02.45 Fairly Legal (4:10)
03.30 Sjáðu
04.00 Gilmore Girls (16:22)
04.45 Fréttir Stöðvar 2 
05.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

09.50 Arsenal - Udinese
11.35 Odense - Villarreal
13.20 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu
13.50 Thailand Open
16.20 OneAsia Tour - Highlights
17.15 Veiðiperlur
17.50 Breiðablik - ÍBV
19.40 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu.
20.50 Einvígið á Nesinu Sýnt frá ein-
víginu á Nesinu þar sem flestir af bestu kylf-
ingum landsins í karla- og kvennaflokki voru 
samankomin.
21.45 24/7 Mayweather - Mosley 
Hitað upp fyrir bardaga Floyd Mayweather og 
Shane Mosley en í þessum mögnuðu þátt-
um er undirbúningur kappanna fyrir þennan 
rosalega bardaga skoðaður og þeim fylgt eftir 
nánast dag og nótt.
22.15 24/7 Mayweather - Mosley
22.45 24/7 Mayweather - Mosley
23.10 24/7 Mayweather - Mosley
23.40 Box - Mayweather - Mosley

> Paul Walker
„Þetta snýst ekki lengur um að 
vinna, heldur að taka að sér vinnu 
sem maður getur verið stoltur af.“
Paul Walker leikur í kvikmyndinni 
Fast & Furious, sem fjallar um 
lögregluna Brian O‘Conner 
sem reynir að hafa upp á 
fíkniefnasmyglara í Los 
Angeles og er myndin á dag-
skrá Stöðvar 2 kl. 21.45.

Krakkafjör á 
Korputorgi 
alla helgina
• Frítt í skemmtileg leiktæki og í Krakkahöllina.
•  Hundasýning yngstu hundaeigendanna hjá Gæludýr.is á sunnudaginn

Parísarhjól - Klessubílar - hoppukastalar og margt fleira

Ég kom heim úr stuttu fríi í síðustu viku. Ég heimsótti vinkonu mína í 
Varsjá, en þangað hafði ég aldrei komið áður, og hún sótti mig ásamt 
vini sínum upp á flugvöll. Eftir langt flug var 
ég ósköp fegin því að geta sest upp í vel 
loftkældan bíl og látið aka mér í gegnum 
borgina og heim. Bílstjórinn var líka svo 
almennilegur að taka lengri leiðina 
heim svo ég fengi að sjá aðeins meira 
af borginni og á meðan við þeystumst 
á milli húsa og bíla glumdi pólskt 
útvarp í eyrum mér. Útvarpsstöðin 
virtist vera eitthvað í ætt við FM 957 
ef marka má tónlistina sem spiluð var 
og tóninn í auglýsingunum sem voru 
æðisgengnar og með miklum auka-
hljóðum. 

Persónulega fannst mér þetta dásamlegt og ég varð sérstaklega 
meðvituð um að ég væri nú komin á nýjar og fram-

andi slóðir þegar ég hlustaði á óskiljanlegt tungu-
málið sem ómaði um bílinn. Ég sat og hlustaði 
og reyndi að greina einhver kunnugleg orð í 
miðri orðræðunni en án árangurs. Ég ákvað 
í staðinn að njóta heldur bílferðarinnar, tón-
listarinnar og æðisgengnu útvarpsauglýsing-
anna á meðan ég drakk í mig umhverfi Varsjár.

Ég viðurkenni að mér finnst voða gaman 
að hlusta á útlenskt útvarp þegar ég er stödd 
í útlöndum, það sama gildir um sjónvarp. 
Þá fyrst er ég fullviss og pottþétt á því að ég 
sé stödd fjarri heimaslóðunum, fjarri gömlu 
Gufunni, Stöð 2 og RÚV – þó ekki nema í 
stutta stund.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HLUSTAÐI MEÐ ÁNÆGJU Á PÓLSKT ÚTVARP

Ókunnugur ómur í fjarlægu landi
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Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

10.05 Fairly Legal  10.45 Så såg vi sommaren då  
10.55 Som ni behagar  13.00 Allsång på Skansen  
14.00 Rapport  14.05 Flytten till Italien  14.50 
Flugor  14.55 Lykke  15.50 Helgmålsringning  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.15 Minnenas 
television  17.00 Sverige!  17.30 Rapport  17.45 
Sportnytt  18.00 Gäster med gester  18.45 Tack för 
musiken  19.45 Mad Dogs  20.30 Rapport  20.35 
Mad Dogs  21.20 Europe på turné  22.50 Rapport  
22.55 The Hour  23.55 Rapport  00.00 The New 
World  02.10 Rapport  02.15 Växthusdrömmar  

10.00 Kampen om Thamshavnbanen  10.55 
Mat i Norden  11.25 VM orientering. Stafetter 
kvinner og menn  14.30 Glimt av Norge  14.40 
Little Manhattan  16.05 Livet i tretoppene  17.00 
Dagsrevyen  17.30 Lotto-trekning  17.40 Riksarkivet  
18.10 Lord of the Dance  19.10 Herskap og tjenere  
20.05 Fakta på lørdag  21.00 Kveldsnytt  21.15 
84 Charing Cross Road  22.50 Carola synger Elvis 
og Barbra Streisand  23.35 Dansefot jukeboks m/
chat  02.00 Country jukeboks u/chat  05.00 Jo Jos 
Sirkus  05.25 Dyreklinikken  

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úr vestur-
vegi 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna grundu 
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 Kvika 11.00 
Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Lennon 
í nýja heiminum 14.40 Útvarpsperlur: Erótík í 
skáldsögum Halldórs Laxness 15.32 Með laugar-
dagskaffinu 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Í boði 
náttúrunnar 17.05 Stimpilklukkan 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Ekkert liggur á: Þemakvöld 
útvarpsins 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

10.45 One Foot in the Grave  11.15 One Foot in 
the Grave  11.45 One Foot in the Grave  12.15 
One Foot in the Grave  12.45 One Foot in the 
Grave  13.15 Top Gear  14.10 Top Gear  15.00 Top 
Gear  15.50 Top Gear  16.40 New Tricks  17.35 
New Tricks  18.25 The Inspector Lynley Mysteries  
19.10 The Inspector Lynley Mysteries  20.00 
Skavlan  20.50 Skavlan  21.40 Rowan Atkinson 
Live  22.40 Blackadder II  23.10 Blackadder II  
23.40 Blackadder the Third  00.10 Blackadder the 
Third  00.40 Blackadder the Third  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Tidens 
tegn - TV på tegnsprog  10.55 Sign up  11.10 
Klovedal i Indonesien  12.10 Vore Venners Liv  
13.10 Kronprinsessen  14.05 Mord på hjernen  
15.40 Før søndagen  15.50 Mission: Baby  16.20 
Held og Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  
16.55 SportNyt  17.05 Stillehavets tropiske eventyr  
18.00 Merlin  18.45 Meet Dave  20.10 Med mor 
som detektiv  21.35 De fire årstider  04.00 Noddy  
04.10 Gnotterne  04.40 Kasper & Lise  04.50 Den 
lille prinsesse  05.05 Mickeys klubhus  

Bein útsending frá stórleik Arsenal 
og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. 
Þetta er fyrsti risaslagur tímabilsins 
og bæði lið munu leggja allt í 
sölurnar til að sigra.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 11.35
Arsenal - Liverpool
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Mikilvægasta  
máltíð dagsins.

Rannsóknir sýna að þeir 

sem hefja daginn á því að 

borða morgunmat ná betri 

árangri í námi og starfi og eiga auðveldara með að 

halda þyngdinni í skefjum en þeir sem sleppa morgun-

matnum. Morgunverðurinn þarf samt ekki að vera 

margbrotinn eða flókinn málsverður. 

Kraftmeiri 
krakkar.

Cheerios er trefjaríkt, sykur-

lítið morgunkorn, unnið 

úr heilum höfrum, hlaðið 

kolvetnum, orku og uppbyggjandi hollustu fyrir lítið 

fólk sem er að vaxa. Í hverri skeið eru mikilvæg nær-

ingar efni, 14 fjör efni og steinefni, og við foreldrar vitum 

að börn, sem borða hollan mat, verða sprækari, hreyfa 

sig meira og dafna betur.

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi á árinu. 

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting,
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.
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Ásgrímur 
Már 
Friðriksson

Aldur: 28 
ára.
Starf: Tilvon-
andi þátta-
stjórnandi, 
fatahönnuður 

og vinn einnig hjá Eskimo.
Fjölskylda: Pabbi minn heitir Frið-
rik, mamma mín Sigurlaug og stjúpi 
minn heitir Arnar.
Búseta: Hverfisgatan.
Stjörnumerki: Sporðdreki.

Ásgrímur Már verður einn þáttastjórn-
enda Nýs útlits á Skjá einum.

„Ég er að lenda eftir kvöldið, sem var frábært í 
alla staði,“ segir Harpa Einarsdóttir fatahönn-
uður, en hún bar sigur úr býtum í fatahönnunar-
keppninni Reykjavík Runway á fimmtudagskvöld. 

Spurð hvort hún hafi átt von á sigrinum svarar 
Harpa: „Já, ég var alveg búin undir það og hafði 
mikla trú á verkefninu og sjálfri mér. Ég var búin 
að leggja mikla vinnu í þetta og ætlaði mér hrein-
lega að vinna.“

Harpa fór heim með hálfrar milljónar króna 
ávísun, boðskort á tískuvikuna í New York og 
alhliða rekstraraðstoð frá fyrirtækinu Reykjavik 
Runway næsta árið. 

„Ég held að þetta sé í fyrsta sinn sem ég vinn 
keppni, hef oft lent í öðru og þriðja sæti en nú 
vann ég loksins.“

Mikið gekk á hjá Hörpu í aðdraganda keppninn-
ar, en mikil seinkun var á efnunum sem pöntuð 
voru að utan. „Ég fékk efnin mín allt of seint og 
ég svaf sama og ekkert í tvo sólarhringa fyrir 
keppnina,“ segir Harpa, en nú tekur við mikil 
vinna hjá henni. Fyrst á dagskrá er að búa til 
bæklinga og panta flugfar til New York á tísku-
vikuna en þar er ætlunin að kynna merkið, Ziska, 
fyrir útlendan markað. 

Dorrit Moussaieff forsetafrú er verndari 
Reykjavík Runway og afhenti Hörpu verðlaunin í 

fyrrakvöld. „Hún er yndisleg og ég hef hitt hana 
áður. Hún bað mig einmitt um að hringja í sig 
þegar ég kæmi til New York svo við gætum hist.“ 

 - áp

Ætlar að hitta Dorrit í New York

SIGURVEGARI Harpa Einarsdóttir vann fatahönnunarkeppnina 
Reykjavik Runway en hér er hún að sýna dómnefndinni, 
Bergþóru Guðnadóttur og Stefáni Svan Aðalheiðarsyni, kjól úr 
eigin smiðju.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Það eru margir innan okkar 
hóps, og þetta hefur verið rætt, 
sem eru óánægðir með forsætis-
ráðherra og hvernig hún hefur 
tekið á þessum málum, við hefð-
um viljað hafa hana virkari í okkar 
réttinda baráttu og það er ekkert 
leyndarmál,“ segir Árni Grétar 
Jóhannsson, framkvæmdastjóri 
Samtakanna ´78. 

Hún vakti töluverða athygli, 
frétt Fréttablaðsins um Frostrósa-
aðdáendurna Craig Murray og 
Darryl Brown, sem ætla að koma 
hingað í desember og fara á tón-
leika. Murray lýsti jafnframt yfir 
miklum áhuga á að hitta Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra, 
enda sagði hann þá hafa glaðst 
ákaflega mikið yfir því þegar hún 
gekk að eiga Jónínu Leósdóttur, 
sambýliskonu sína til margra ára.

Hrannar B.  A rnarsson, 
aðstoðar maður Jóhönnu, sagði bón 
Ástral anna ekki hafa borist inn á 
borð ráðuneytisins. Embættinu 
hefði hins vegar borist margvísleg 
erindi frá ferðamönnum sem vildu 
hitta Jóhönnu. „Ég hef ekki tölu á 
því hversu margar fyrirspurnirn-
ar eru og þær snerta ekki allar 
hjónaband hennar. Hún hefur hins 
vegar ekki haft tíma til að verða 
við slíkum erindum og ég á von á 
því að þetta erindi verði afgreitt 
með sama hætti.“

Árni Grétar segir Samtökunum 
´78 hafa borist fjölda fyrirspurna 
frá samkynhneigðu fólki hvaðan-
æva úr heiminum sem vilji fá að 
hitta Jóhönnu, það hafi hins vegar 
gengið bölvanlega að ná tali af 
henni og koma á einhvers konar 
fundum. „Hún er bara af gamla 
skólanum og vill fá að halda sínu 
einkalífi fyrir sig. Og við virðum 
það auðvitað þó okkur þætti vænt 
um að fá þennan liðstyrk. Ég veit 

ÁRNI GRÉTAR JÓHANNSSON: DAUÐAFÆRI SEM EKKI HEFUR VERIÐ NÝTT

Samkynhneigðir ósáttir 
við forsætisráðherrann

FÁ EKKI AÐ HITTA JÓHÖNNU 
Craig Murray og Darryl Brown, Frostrósa-aðdá-
endurnir, fá ekki að hitta Jóhönnu Sigurðar-
dóttur ef marka má aðstoðarmann hennar. 
Árni Grétar Jóhannsson, framkvæmdastjóri 
Samtakanna ´78, segir marga samkynhneigða 
vera óánægða með hversu lítinn þátt forsætis-
ráðherra hafi tekið í réttindabaráttunni eftir að 
hún tók við sínu embætti.

hins vegar til þess að það eru 
stórar myndir af henni uppi á 
veggjum á réttindaskrifstofum 
samkynhneigðra í Afríku þar sem 
staða þessa hóps er hvað verst.“ 

Árni Grétar líkir þessu við 
dauðafæri sem ekki hafi verið 
nýtt og hann er ekkert sérstak-
lega bjartsýnn á framhaldið, að 
forsætisráðherrann verði áberandi 
í réttindabaráttunni. Hann bindur 
hins vegar vonir við stjórnarskrár-

breytingarnar, ekki síst ef Alþingi 
bæti kynvitund inn í stjórnar-
skrána, slíkt gæti fleytt Íslandi í 
fremstu röð á þessu sviði. „Hins 
vegar er ekkert launungarmál að 
sú staðreynd; að Ísland hafi sam-
kynhneigðan forsætisráðherra, 
hefur hjálpar hinsegin ferða-
mennskunni og margir horfa til 
Íslands sem hálfgerðs drauma-
lands af þeim sökum.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Listaverkið (Stóra sviðið)
Fyrsta sýning Kl. 16:00 Önnur sýning Kl. 19:30

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Fös 2.9. Kl. 19:30 Br. sýngart.

Lau 3.9. Kl. 19:30 Br. sýngart.

Fös 9.9. Kl. 19:30
Lau  10.9. Kl. 19:30

Fös 16.9. Kl. 19:30
Lau 17.9. Kl. 19:30

Svartur hundur prestsins (Kassinn)
Sun 18.9. Kl. 19:30
Fös 23.9. Kl. 19:30
Lau 24.9. Kl. 19:30

Sun 25.9. Kl. 19:30
Fös 30.9. Kl. 19:30
Lau 1.10. Kl. 19:30

Sun 2.10. Kl. 19:30

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 28.8. Kl. 14:00
Sun 4.9. Kl. 14:00

Sun 11.9. Kl. 14:00
Sun 18.9. Kl. 14:00

Sun 25.9. Kl. 14:00

Blaðamenn frá helstu fjölmiðlum 
heims eru staddir í Reykjavík til 
að fylgjast með því þegar glerhjúp-
ur Hörpunnar verður lýstur upp. 

Þegar hafa birst ítarlegar grein-
ar í Newsweek og Time Out en 
blaðamenn frá New York Times, 
Vanity Fair, Wall Street Journ-
al, danska ríkissjónvarpinu, Die 
Zeit, The Observer, Guardian og 
Monocle eru meðal þeirra sem 
ætla að vera viðstaddir blaða-
mannafundinn í Hörpunni klukk-
an tíu í dag. Þá sendi færeyska 
ríkissjónvarpið starfsmenn frá 
bæði útvarps-og sjónvarpssviði. 
Á blaðamannafundinum sitja fyrir 
svörum Steinunn Birna Ragnars-
dóttir, tónlistarstjóri hússins og 

Ólafur Elíasson auk arkitekta 
hússins.

Anna Margrét Björnsson, upp-
lýsingafulltrúi Hörpunnar, segir 
erlenda fjölmiðla vera mjög áhuga-
sama um Hörpuna. Blaðamanna-
stóðið fer út að borða á Kolabraut-
inni, veitingastað Hörpunnar, í 
kvöld og ætlar síðan að gera sér 
glaðan dag á Menningarnótt í 
Reykjavík sem væntanlega fær 
töluverða athygli fyrir vikið í 
heimspressunni. Þeir ætla síðan 
að snæða hádegisverð á Munn-
hörpunni á morgun, borða á Fiski-
markaðinum annað kvöld og munu 
eflaust njóta þess á besta stað 
þegar árleg flugeldasýning lýsir 
upp himininn yfir Reykjavík. - fgg

Heimspressan fylgist 
með opnun Hörpu

ATHYGLISVERÐ Vígsla Hörpu hefur dregið að blaðamenn frá helstu fjölmiðlum 
heims. Wall Street Journal, New York Times, DR og Die Zeit eru meðal þeirra blaða 
sem ætla að fylgjast með. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Piparúða var sprautað inni á 
skemmtistaðnum Kaffibarnum 
nú á fimmtudagskvöld með þeim 
afleiðingum að nokkrir gestir 
fengu ertingu í háls og augu. Sam-
kvæmt starfsmanni Kaffibarsins 
var atvikið þó ekki alvarlegt og 
engan sakaði.

Margir voru á Kaffibarnum 
þetta kvöld og var danski plötu-
snúðurinn Djuna Barnes að þeyta 
skífum þegar atvikið átti sér stað. 
Að sögn starfsmanna staðarins olli 
þetta svolitlum óþægindum hjá 
þeim er stóðu næst úti dyrunum 
en annars hafi þetta gengið yfir 
á stuttum tíma og gestir hald-
ið áfram að skemmta sér. Einn 

starfsmaður Kaffibarsins hafði 
svo á orði að atvikið væri vissu-
lega óvenjulegt en að margt skrítn-
ara en þetta gerðist í næturlífinu. 

Talið er að sömu aðilar hafi 
verið að verki á Kaffibarnum 
og á Laugavegi en piparúða var 
sprautað framan í vegfaranda 
sama kvöld. Vísir greindi frá því 
að maðurinn hefði verið á gangi 
þegar hópur manna hefði komið 
að honum. Einn úr hópnum hefði 
sprautað úðanum í andlit manns-
ins og svo hefði hópurinn haldið á 
brott. Lögregla mætti á staðinn og 
leitaði að mönnunum en sú leit bar 
engan árangur. 

 - sm

Piparúða sprautað inni á Kaffibarnum

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÓVENJULEGT 
ATVIK Piparúða 
var sprautað 
inni á skemmti-
staðnum 
Kaffibarnum 
síðasta fimmtu-
dagskvöld. 
Gestir fundu 
fyrir nokkrum 
óþægindum. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.





DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Meiri Vísir.

Íslandsdagur haldinn í 
Tallinn
Haldið verður upp á sérstakan 
Íslandsdag í Eistlandi á sunnu-
daginn. Mikið hefur verið lagt í 
dagskrána og munu til að mynda 
fjölmargir íslenskir listamenn taka 
þátt í hátíðarhöldunum í Tallinn. 
Þar verða líka forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, Össur 
Skarphéðinsson utanríkisráðherra 
og Jón Baldvin Hannibalsson, 
fyrrverandi utanríkisráðherra. 
Forsetinn og Jón Baldvin voru sam-
herjar í ríkisstjórn á sínum tíma en 
hafa ekki verið samtaka í mörgu 
undanfarin ár. Jón Baldvin hefur 
ítrekað gagnrýnt Ólaf Ragnar og 
kallaði meðal annars framgöngu 
hans í Icesave-málinu valdarán. 

  - sm, þeb

Brautarholti 8

Skólabóka-
markaður

Opið 10 - 16 
um helgina

15 - 25% 
afsláttur

Kunnar konur meðal gesta
Margmenni var á hönnunarkeppn-
inni Reykjavík Runway sem haldin 
var í Hafnarhúsinu á fimmtudags-
kvöld. Raftónlistartvíeykið Legend 
lék milli atriða en sveitina skipa 
þeir Krummi Björgvinsson og 
Halldór Björnsson. Meðal gesta 
voru forsetafrúin Dorrit Moussaieff 
og fatahönnuðurinn Steinunn 
Sigurðardóttir sem sat við hlið 

Rannveigar Rist, forstjóra 
Alcan. Fyrirsætan 

Telma Þormarsdóttir 
var einnig á meðal 
gesta auk stílistans 
Hrafnhildar Hólm-

geirsdóttur og 
Ingibjargar Finn-
bogadóttur, 
framkvæmda-
stjóra 
Elite-fyrir-
sætuskrif-
stofunnar.

1 E-töflur nýtt krabbameinslyf

2 Fundu dráttarvagn eftir 40 ár 
undir fönn

3 Kötturinn Keli baðar sig 
loksins í sviðsljósinu

4 Minning hinna látnu heiðruð

5 Barnaverndaryfirvöld 
aðhafast ekki frekar
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