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Helgarblað

UMHVERFISMÁL Milljarðar sparast í eldsneytis-
innflutningi nái áform stjórnvalda um að auka 
hlut innlendra vistvænna orkugjafa í samgöng-
um fram að ganga. Markmiðið er að meira en 
tíu prósent orku sem fer í samgöngur komi úr 
endurnýjanlegum orkugjöfum árið 2020.

Á síðasta ári var flutt inn eldsneyti í sam-
göngur fyrir 55 milljarða króna, samkvæmt 
tölum frá Hagstofunni. Náist þetta mark-
mið má gróflega reikna með að 5,5 milljarð-
ar sparist í eldsneytisinnkaupum, á verðlagi 
ársins 2010.

Olíuinnflutningur hefur aukist mjög síð-

ustu árin. Árið 1993 fluttu Íslendingar inn 
655 þúsund tonn af olíu en á síðasta ári nam 
innflutningur rúmlega 781 þúsund tonnum. 

Á Íslandi er hlutfallslega einn stærsti floti 
einkabíla í nokkru ríki og hátt hlutfall eyðslu-
frekra bíla. Ísland er með hæstu meðaltalslosun 
koltvísýrings nýskráðra bíla af öllum löndum á 
evrópska efnahagssvæðinu. Meðaltalslosunin 

hefur minnkað undanfarin ár, en heildarlosunin 
hefur hins vegar aukist með fjölgun bíla.

Íslenski bílaflotinn eldist hins vegar hratt og 
hægt hefur á endurnýjun hans. Nýskrá þyrfti 
um fimmtán þúsund bíla til að halda meðal-
aldri hans undir tíu árum. „Árið 2010 voru um 
3.000 nýir bílar skráðir og þeir voru ekki nema 
2.000 árið 2009. Þeir verða líklega um 4.500 
til 5.000 í ár. Eðlileg endurnýjun á 200 þúsund 
bíla flota, ef við ætlum að vera undir tíu árum 
í meðalaldri, er um 15.000 bílar á ári,“ segir 
Sverrir Viðar Hauksson, verkefnisstjóri Grænu 
orkunnar. - kóp
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Gagnleg
Almenn skyndihjálpÞrjú námskeið verða haldin í almennri skyndihjálp. Þar læra þátttakendur 

grundvallaratriði í skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að 
þátttakendur verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.
Námskeið 14. september, 4. október og 7. nóvember kl. 18-22. 
Þátttökugjald er 4.500 krónur.

Slys og veikindi barnaTvö námskeið verða haldin. Á námskeiðunum er fjallað um varnir gegn slysum 

á börnum og orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri. 

Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu tagi, 

endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna á sjúkrahús o.fl. 

Námskeiðin geta gagnast öllum þeim sem umgangast börn hvort sem er í 

starfi eða daglegu lífi.
Námskeið 27.-28. september og 1.-2. nóvember kl. 18-21. 
Þátttökugjald er 6.500 krónur en 5.000 krónur ef maki eða eldra systkyni 

tekur líka þátt.

námskeið

Upprifjun fyrir SAMRÆMDU PRÓFIN í september í íslensku, stærðfræði og ensku NÁMSAÐSTOÐÖll skólastig  -  RéttindakennararNemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is     s. 557 9233

Gæði &

Grasagarðurinn  heldur uppskeruhátíð í nytjajurtagarð-
inum, býbændur kynna hunangsuppskeru sína í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum og Íbúasamtökin halda 
útimarkað í trjágöngunum á milli Grasagarðsins og Hús-
dýragarðsins á laugardag. Sjá nánar á www.mu.is

Þ að væri rosa gaman að fara í geimferð en ég komst fljótlega að því að NASA hefur ákveðna viðmiðunarstærð fyrir geimfara og ég er heldur hærri en þeir. Ég passa því ekki í geimferjurnar,“ segir Ari, spurður hvort hann langi ekki stundum til tunglsins þegar hann fær loks frí frá anna-sömu starfi sínu, en áður starfaði hann í áratug hjá Geimferðastofn-un Bandaríkjanna (NASA).„Ég er sáttur því það er kappnóg að taka þátt í starfinu á jörðu niðri og mikið ferðalag í sjálfu sér. Ég hef til dæmis unnið í sýndarveru-leika á Mars, sem enginn alvöru geimfari hefur enn gert,“ segir Ari og blæs á samsæriskenning-ar um að enn hafi enginn farið til tunglsins.
„Geimferðir eru í fúlustu alvöru og ágætt að rifja upp að Sovét-menn öttu miklu kappi við Banda-ríkjamenn á sínum tíma. Þeir fylgdust því mjög vel með ferðum þeirra til tunglsins og hætt við að þeir hefðu látið í sér heyra ef eitt-

hvað hefði verið svindlað á því,“ segir Ari og hlær.Hann segir NASA stórkostlegan vinnustað. 
„Ég er heppinn að vera hluti af teymi á bak við geimferðir, Mars-jeppana sem fóru til Mars 2003 og Alþjóðlegu geimstöðina. Það er ólýsanleg tilfinning að taka þátt í svo stórum og mikilvægum skref-um innan geimvísindanna,“ segir Ari, sem tók við starfi rektors HR í ársbyrjun 2010. „Ég var kominn yfir heimþrána þegar ég flutti aftur til Íslands. Engu að síður er gott að vera kom-inn heim og bandaríkri eiginkonu minni líkar vel að búa hér þótt erf-itt sé að læra tungumálið,“ segir Ari, sem á morgun heldur upp á eins árs afmæli sonarins Leifs Finnian, en fyrir á hann annan son á áttunda ári.„Afmælisveislan verður á milli blunda hjá þeim stutta svo hann verði hress og skemmtilegur, en móðir hans bakaði sérstaka köku sem hann getur vaðið í með guðs-göfflunum,“ segir Ari sem sjálfur 

veitt fátt betra en að dunda við matseld í fríum og hefur sérstakt dálæti á sósugerð, en í frítíma reimar hann líka á sig gönguskó og gengur um reykneska náttúru.„Starf rektors er annasamt, en enn áhugaverðara og meira krefj-andi en ég átti von á. Það er virki-lega gefandi og þótt yfir 3.000 nemendur séu við nám í HR fer maður fljótt að kannast við andlit-in. Ég vil að nemendur hafi góðan aðgang að mér, og líka þegar þeir rekast á mig á göngunum, því það er allra hagur að tala um það sem gott er og það sem betur má fara,“ segir margverðlaunaður vísinda-maðurinn Ari, sem ólst upp á Melunum og eyddi æskuárunum í hjólreiðar, fótbolta og saklaus strákapör.
„Synir mínir verða örugglega flinkari en ég og þeir opna augu mín upp á nýtt. Ég nýti því helg-arnar líka í að leggjast í gólfið og leika við þá. Maður uppgötvar nefnilega nýja hluti í heiminum með því að setjast aftur niður með Lego-kubbana.“ thordis@frettabladid.is

Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík, kubbar, eldar og gengur um Reykjanesið um helgar:

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Passar ekki í geimferjur

Gunnarsdóttir brynja

Grasagarðurinn
rasagarðurinn  n  heldur uppskeruhátíð í nytj

inum, býbændur kynna hunanskyldu- og húsdý

r HHáHásáskólans í R
r 

eykjav

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

DUGLEGUM ST
ARFSMANNI Í

 DAGVINNU

Starfssvið:
 þjónusta, v

innutími: c
a 11-17

DUGLEGUM ST
ARFSMANNI Í

 VAKTAVINNU
 

Starfssvið:
 grill og a

ðstoð í eld
húsi 

Saffran is 
looking for

 a 

HARD-WORKIN
G ASSISTANT

 IN KITCHEN
 

Við óskum e
ftir:

Áhugasamir 
sendi 

inn umsókn 
á 

adam@saffra
n.is

Herrafataverslun Birgis
Fákafen 11 , Sími 553 1170

Herrafataverslun Birgis óskar 

eftir starfsmanni við sölu og 

þjónustu í verslun.

Reynsla æskileg. Ekki yngri en 23 ára.

Upplýsingar á staðnum

Kór Breiðholtskirkju auglýsir eftir 

góðu söngfóki.  

Æfingar fara fram á miðvikudagskvöldum  frá kl. 19:30 til 21:30. 

Áhugasamir hafi samband við organista og kórstjóra Breiðholts-

kirkju, Örn Magnússon,  í síma 862 3119 eða með tölvupósti á 

omag@ismennt.is.  Spennandi verkefni framundan.

BREIÐHOLTSKIRKJA
Þangbakka 5,  

109 Reykjavík

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is
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 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

ágúst 2011

ÞRÓAST YFIR Í 

LÍFSSTÍLSVÖRUMERKI

Heimilislínunni Ander-

sen & Lauth Home 

hefur verið vel 

tekið.
SÍÐA 6

FERÐALAG 

FRJÓKORNS

Textílhönnuðurinn 

Bryndís Bolladóttir 

vann lokaða sam-

keppni um list-

skreytingar í Fram-

haldsskóla 

Mosfellsbæjar.
SÍÐA 2

 
UMDEILD NÁTTÚRUGÆÐI Urriðafoss, vatnsmesti foss Íslands, hverfur að mestu ef áform um virkjanir í neðri hluta Þjórsár ganga eftir. 
Niðurstaða rammaáætlunar er sú að verndargildi svæðisins sé ekki slíkt að það réttlæti að hætta við virkjanaáform. Sjá síður 24 og 26 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Einfalt og 
litríkt

Er í draumadjobbinu
Baltasar Kormákur er 
önnum kafinn en býr sér til 
tíma fyrir leik og leikstjórn í 
Þjóðleikhúsinu í vetur.
leiklist 22

Alltaf hlýtt í Hörpu
Tónlistarmúsin Maxímús 
Músíkús er ánægð með 
sitt nýja heimili við 
hafnarbakkann.
krakkasíðan 42

TÍMALEYSI 
Í TÓGÓ

ferðalög 30

tíska 34

spottið 16

Blánar yfir 
berjamó

matur 32

Hjólar í RÚV
Höfundur 
bókanna um 
Ísfólkið er 
óánægður 
með nafn á 
nýjum sjónvarpsþætti.
fólk 66

Milljarðar sparast í eldsneyti
Framleiðsla vistvænna orkugjafa getur sparað milljarða í eldsneytisinnflutningi. Olíuinnflutningur hefur 
aukist um fimmtung á 18 árum. Hundruð milljarða liggja í gömlum bílaflota sem verður að endurnýja.

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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Nubo leggur mikla 
áherslu á að vinna 

með okkur að eflingu ferða-
þjónustunnar og taka þátt 
í ýmsum verkefnum hér í 
samfélaginu.

BERGUR ELÍAS ÁGÚSTSSON 
SVEITARSTJÓRI NORÐURÞINGS

SVÍÞJÓÐ Sex menn frá Litháen 
hafa verið handteknir í Stokk-
hólmi grunaðir um mansal. Þeir 
voru handteknir á miðvikudags-
morgun eftir langa rannsókn. 

Lögregla í Stokkhólmi rann-
sakar hvort mennirnir hafi neytt 
tuttugu litháískar konur í vændi, 
en segir að líklega séu konurnar 
fleiri. Ekki hafa verið gefnar 
nánari upplýsingar um konurnar. 

Mennirnir sex eru á aldrinum 
20 til 55 ára. Þeir eru nú í yfir-
heyrslum og í gegnum þær hefur 
lögreglan jafnframt fengið 
upplýsingar um mikinn fjölda 
vændiskaupenda.  - þeb

Litháískar konur í Svíþjóð: 

Mansalshring-
ur upprættur

Gissur, er eftirsjá að svika-
hnappinum?

„Já, en það er alltaf best að hafa í 
huga að sá er þjófurinn verstur sem 
úr sjálfs sín hendi stelur.“

Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumála-
stofnunar, er ekki sammála Persónuvernd 
um ólögmæti hnapps á heimasíðu 
stofnunarinnar, til að tilkynna bótasvik.

Hádegis- og eftirmiðdagstímar.

Betri líðan í hálsi, herðum og baki 
undir leiðsögn sjúkraþjálfara.

Upplýsingar og skráning í síma 
897 2896 og á www.bakleikfimi.is

BAKLEIKFIMI
MEÐ SAMBAÍVAFI Í HEILSUBORG

 

 

 

SPURNING DAGSINS

FJÖLMIÐLAR „Ég hlustaði alltaf á Bylgjuna þegar 
hún byrjaði. Þá var ég sölumaður hjá Myllunni 
árið 1986 og ók með kökur og brauð um Suðurnesin 
á daginn. Á kvöldin var ég plötusnúður og lét 
mig dreyma um að verða útvarpsmaður á Bylgj-
unni,“ segir Ívar Guðmundsson, dagskrárstjóri 
Bylgjunnar. 

Bylgjan, sem var fyrsta einkarekna útvarpsstöð 
landsins, fagnar aldarfjórðungsafmæli í ár. Í tilefni 
af áfanganum fylgir aukablað með Fréttablaðinu í 
dag í ritstjórn Þorsteins J. Vilhjálmssonar. 

Í tilefni afmælisins voru haldnir tónleikar á 
Ingólfstorgi á Menningarnótt þar sem margir af 
þekktustu tónlistarmönnum landsins stigu á stokk. 
Hermann Gunnarsson ræðir síðan í þætti sínum í 
dag við nokkra af þeim fjölmörgu útvarpsmönnum 
sem starfað hafa á Bylgjunni. 

Ívar segir mikið vatn hafa runnið til sjávar frá 
því að Bylgjan fór í loftið fyrir 25 árum. „Fyrstu 
tíu árin eða svo voru menn að læra að reka 
útvarpsstöð. Hún hefur þroskast mikið síðan þá. 
Nú erum við sú stöð sem fylgir hlustendum eins og 
vinur,“ segir Ívar. - jab

DAGSKRÁRSTJÓRINN Bylgjan er vinur fólksins, segir Ívar Guð-
mundsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bylgjan hefur þroskast mikið síðan hún fór fyrst í loftið, segir Ívar Guðmundsson:

Bylgjan verið í loftinu í 25 ár

LÖGREGLUMÁL Lögregla lagði 
hald á snák í húsi í Hafnarfirði 
í fyrradag. Dýrið var síðan flutt 
að Keldum, þar sem gerðar voru 
viðeigandi ráðstafanir. 

Í húsnæðinu var jafnframt að 
finna kannabisræktun en lagt 
var hald á nokkra tugi kanna-
bisplantna, auk græðlinga. 

Lögregla tók einnig í sína 
vörslu kannabisefni sem fund-
ust á fleiri stöðum í húsinu, sem 
og ýmsan búnað sem tengdist 
kannabisræktuninni. 
 - jss

Margvíslegur fundur lögreglu:

Kannabisrækt-
un og snákur

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra sagðist 
ekki reikna með því að stóra 
kvótafrumvarp ríkisstjórnarinn-
ar yrði að lögum á september-
þingi.

Þetta kom fram í svari 
Jóhönnu við spurningu á blaða-
mannafundi í Iðnó í gær. Reyn-
ist Jóhanna sannspá þarf því að 
leggja frumvarpið fyrir Alþingi 
að nýju á haustþingi. Þá sagði 
Jóhanna að ekki hefði staðið til 
að klára málið svo snemma.

Alþingi mun koma saman um 
skamma hríð í september og 
taka til umræðu þau mál sem 
ekki tókst að klára á vorþingi. 

 - mþl

Jóhanna um kvótafrumvarp:

Klárast ekki 
í september

STJÓRNSÝSLA Huang Nubo, eigandi 
Zhong Kun Investment Group, 
hefur samið um kaup af einka-
aðilum á um sjötíu prósenta hlut 
af landi Grímsstaða á Fjöllum og 
mun eignast landið ef innanríkis-
ráðuneytið veitir samþykki sitt.

Hunag Nubo er einn ríkustu 
manna Kína og á hótel í Banda-
ríkjunum, Kína og víðar í Asíu. 
Ætlun Nubos er að reisa um eitt 
hundrað herbergja heilsárshótel á 
Grímsstöðum á Fjöllum. Markhóp-
urinn mun vera efnaðir Kínverj-
ar og Bandaríkjamenn sem eiga 
að geta notið friðsældar og úti-
vistar í þrjú hundruð metra hæð 
í auðnum og náttúrufegurð Norð-
Austurlands. Áformin fela einnig í 
sér byggingu 300 herbergja fimm 
stjarna hótels í Reykjavík.

Heildarfjárfestingin er áætluð 
fimmtíu til sextíu milljarð-
ar króna. Nubo ætlar sér að 
flytja fjármagnið frá Kína. Þar 
eru gjaldeyrishöft og því þurfa 
kínversk stjórnvöld að sam-
þykkja gjaldeyrisyfirfærslu til 
verkefnisins.

Lögum samkvæmt mega þeir 
sem búsettir eru utan evrópska 
efnahagssvæðisins ekki kaupa 
fasteignir, þar með taldar jarð-
ir, hérlendis nema með samþykki 
innanríkisráðuneytisins. Ekki 
hefur enn verið óskað eftir slíkri 
heimild. Nubo mun leggja mikla 
áherslu á að málið fari aðeins í 
gang í góðri sátt við allt og alla.

Með kaupunum eignast Nubo 
yfir sjötíu prósenta hlut í Gríms-
staðajörðinni. Ríkið á 25 prósent 
af landinu. Bjarni Harðarson, 
upplýsingafulltrúi landbúnaðar-
ráðuneytisins sem fer með hlut 
ríkisins í jörðinni, segir ekki víst 

að málið komi þangað inn á borð. 
„Það gæti komið til umfjöllunar ef 
þarf að taka land úr landbúnaðar-
notum. Þá á ríkið land á Gríms-
staðatorfunni og hluti þess er í 
óskiptri sameign. En það er samt 
ekkert sem segir að það skapi 
aðkomu ráðuneytisins að málinu,“ 
útskýrir Bjarni.

Sveitarfélagið Norðurþing 
hefur skrifað undir viljayfirlýs-
ingu um samstarf um skipulags-
mál vegna hótelsins. „Þetta fellur 
vel að okkar framtíðarsýn í ferða-
mennsku. Fjárfestingar af þess-
um mælikvarða skipta gríðarlega 
miklu máli,“ segir Bergur Elías 
Ágústsson sveitarstjóri.

„Nubo leggur mikla áherslu 
á að vinna með okkur að efl-
ingu ferðaþjónustunnar og taka 
þátt í ýmsum verkefnum hér í 
samfélaginu. 

Með þessu getur litla Ísland 
líka fengið aðgang að gríðarlegu 
markaðssvæði,“ segir Bergur, 
sem kveður hægt að hefja fram-
kvæmdir eftir sex til átta mánuði 
og opna hótelið eftir þrjú ár.

 gar@frettabladid.is

Risahótel á Fjöllum 
á borð Kínastjórnar
Jarðakaup kínversks kaupsýslumanns á Grímsstöðum á Fjöllum eru háð leyfi 
innanríkisráðuneytisins. Allt að sextíu milljarða króna fjármögnun risahótela á 
Grímsstöðum og í Reykjavík þarf síðan sérstaka heimild kínverskra stjórnvalda.

HUANG NUBO Á FJÖLLUM Bragi Benediktsson, eigandi og ábúandi í Grímstungu á 
Grímsstöðum, fær hér vinargjöf úr hendi Huangs Nubo sem keypt hefur jörðina. Með 
þeim er Ragnar Benediktsson. MYND/ÚR EINKASAFNI

NÍGERÍA, AP Minnst átján manns 
létust og ellefu eru sárir eftir að 
bílsprengja sprakk við skrifstofur 
Sameinuðu þjóðanna í Abuja, 
höfuðborg Nígeríu, í gær. 

Bíl sem var hlaðinn sprengiefn-
um var ekið í gegnum tvö öryggis-
hlið við byggingu SÞ og inn í 
móttöku hússins. Þar sprengdi öku-
maðurinn bílinn og sjálfan sig í loft 
upp. Um fjögur hundruð starfs-
menn SÞ vinna í byggingunni. 

Íslömsku öfgasamtökin Boko 
Haram lýstu tilræðinu á hendur 
sér í gær. Samtökin bera ábyrgð á 
ýmsum hryðjuverkum og morðum 
undanfarið ár. - þeb

Bílsprengja í Nígeríu: 

Fjöldi látinn í 
skrifstofum SÞ

DÓMSMÁL Þorsteinn Húnbogason, fyrrverandi 
sambýlis maður Sivjar Friðleifsdóttur alþingiskonu, 
hefur verið ákærður fyrir brot á fjarskiptalögum 
og friðhelgi einkalífsins. Þetta kom fram í fréttum 
Stöðvar 2 í gær.

Ákæran var gefin út af 
lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu í júní síðastliðnum, 
en Þorsteinn er grunaður um 
að hafa á síðasta ári njósnað um 
Siv með því að koma fyrir ökurita 
með GPS-tæki í bíl hennar og fylgj-
ast þannig með ferðum hennar.

Siv og Þorsteinn voru ógift en í 
sambúð í 26 ár áður en þau skildu á 
síðasta ári.

Samkvæmt frétt Stöðvar 2 getur slíkt athæfi, 
rafræn vöktun með ökurita án samþykkis og 
vitundar þess sem sætir eftirliti, varðað allt að 
tveggja ára fangelsi.

Samkvæmt upplýsingum fréttastofu 
Stöðvar 2 mun Siv hafa fundið ökuritann 

og kært málið. Grunsemdir munu hafa 
vaknað þegar sambýlismaðurinn fyrr-

verandi virtist vita um allar ferðir 
hennar.

Eftir því sem fréttastofa 
komst næst hefur Þorsteinn 
einnig kært Siv til lög-
reglu en rannsókn á meint-
um brotum hennar var felld 
niður hjá lögreglu. - þj

Fyrrverandi sambýlismaður þingmanns kærður fyrir brot á friðhelgi einkalífs: 

Kom ökurita fyrir í bifreið Sivjar

Arnarvarp gekk vel
Þrátt fyrir afleitt tíðarfar í ár gekk 
arnarvarp á  landinu nokkuð vel. Á 
vef Náttúrufræðistofnunar Íslands 
segir að 29 ungar hafi komist á legg 
hjá 19 pörum. Arnarstofninn hér á 
landi telur  um 66 pör og hefur staðið 
í stað síðustu ár eftir samfelldan vöxt 
frá sjöunda áratugnum.

NÁTTÚRA

SKÁK Keppnislið frá íþróttafélög-
um í höfuðborginni eigast við á 
Iceland Express Reykjavíkur-
mótinu í skák sem Skákakademí-
an heldur á Hlíðarenda í dag.

Fjórir keppendur eru í hverju 
liði og eru þar á meðal nokkrir 
af þekktustu skákmeisturum 
landsins. Meðal annars mun 
Jóhann Hjartarson leiða lið 
Fram, Helgi Ólafsson keppir 
fyrir Val og Stefán Kristjánsson 
fyrir KR.

Mótið hefst klukkan 13 og er 
búist við fjölda áhorfenda.  - þj

Skákmót á Hlíðarenda í dag:

Meistarar mæt-
ast við taflborðin

Í TREYJUNUM Keppendur á mótinu eru 
kirfilega merktir sínum liðum.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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EFNAHAGSMÁL Hagsmunasamtök 
heimilanna hafa farið þess á leit 
við Árna Pál Árnason, efnahags- 
og viðskiptaráðherra, að ráðuneyti 
hans rannsaki hvernig fjármála-
fyrirtæki hafa framkvæmt hina 
svokölluðu 110 prósenta leið. Þá er 
óskað eftir afstöðu ráðherrans til 
110 prósenta leiðarinnar í ljósi ört 
vaxandi verðbólgu.

Í bréf til ráðherra segir að fjöldi 
ábendinga og tilmæla hafi borist 
samtökunum, sem bendi til þess 
að lántakendum hafi verið mis-
munað, þvert á yfirlýst markmið 
stjórnvalda. Dæmi séu um gjör-
ólíka málsmeðferð þegar um sam-
bærilegar eignir séu að ræða. - mþl

Erindi til Árna Páls Árnasonar:

Framkvæmd 
110% leiðar 
verði skoðuð

FASTEIGNIR Hagsmunasamtök 
heimilanna segja ýmislegt benda til að 
lántakendum hafi verið mismunað við 
framkvæmd 110 prósenta leiðarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
hefur lokið rannsókn sinni á slysi er 
varð á gatnamótum Geirsgötu og 
Tryggvagötu í Reykjavík fyrr í mán-
uðinum. Ungur maður lést í slysinu. 
Lögregla bíður eftir niðurstöðum sér-
fræðinga og telur að atburðarás liggi 
nú ljós fyrir. 

LÖGREGLUMÁL

Rannsókn slyss lokið

MEXÍKÓ, AP Að minnsta kosti 52 
eru látnir í Norður-Mexíkó eftir 
að kveikt var í spilavíti í borg-
inni Monterrey um miðjan dag á 
fimmtudag. 

Vopnaðir menn réðust inn í 
spilavítið þar sem um 100 manns 
voru samankomnir, bæði starfs-
fólk og gestir. Samkvæmt sjónar-
vottum helltu þeir bensíni á gólf 
og sögðu fólki að koma sér út. 
Margir hræddir gestir og starfs-
menn flúðu hins vegar lengra inn 
í bygginguna og urðu innlyksa þar. 
Mörg lík fundust meðal annars á 
salernum staðarins, þar sem fólk 

hafði læst sig inni til að forðast 
byssumennina. Fregnir hafa einn-
ig hermt að neyðarútgangar hafi 
verið læstir. 

Íkveikjan er talin tengjast 
fíkniefnastríðinu í Mexíkó, en 
ofbeldisverkum í Monterrey hefur 
farið fjölgandi undanfarin ár. Í síð-
asta mánuði voru tuttugu manns 
skotnir til bana á bar í borginni. 

Felipe Calderon, forseti Mexíkó, 
lýsti í gær yfir þriggja daga 
þjóðarsorg vegna fjöldamorð-
anna. Hann sagði árásarmenn-
ina hryðjuverkamenn og árásin 
væri sú versta gegn óbreyttum 

borgurum sem sést hefði í langan 
tíma í landinu. - þeb

52 eru látnir eftir að vopnaðir menn kveiktu í spilavíti um hábjartan dag: 

Brunnu inni í spilavíti í Mexíkó

SPILAVÍTIÐ BRUNNIÐ Fjöldi vopnaðra 
manna réðst inn í spilavítið og kveikti í 
því. Aðstandendur biðu frétta fyrir utan 
spilavítið í gærdag.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

JAPAN Naoto Kan, forsætisráð-
herra  Japans, tilkynnti í gær 
afsögn sína úr embætti. 

Kan hefur verið gagnrýndur 
eftir jarðskjálftann og flóðbylgj-
una í landinu hinn 11. mars. Gagn-
rýnendur segja hann ekki hafa 
staðið sig sem leiðtoga landsins.  

Í júní tilkynnti Kan að hann 
myndi hætta, að því gefnu að þing-
ið leiddi þrjú frumvörp í lög. Í gær 
voru síðan samþykkt frumvörp 
um fjárlög og um endurnýjanlega 
orku og því sagði hann af sér í 
kjölfarið. - þeb

Leiðtogaskipti í Japan: 

Forsætisráð-
herrann hættur

EFNAHAGSMÁL Stjórn Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins (AGS) samþykkti í 
gær sjöttu og síðustu endurskoð-
un efnahagsáætlunar Íslands. Þar 
með er formlegu samstarfi við 
sjóðinn lokið. Í fréttatilkynningu 
frá forsætisráðuneytinu segir að 
Ísland sé þar með fyrsta ríkið til að 
útskrifast frá AGS í yfirstandandi 
fjármálakreppu.

„Við stöndum á mikilvægum 
tímamótum í uppbyggingar- og end-
urreisnarferlinu frá hruni,“ sagði 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra á blaðamannafundi í Iðnó 
í gær. Hún sagði öll helstu markmið 
áætlunarinnar hafa náðst og taldi 
upp efnahagslegan stöðugleika, 
aðlögun ríkisútgjalda að breyttum 
aðstæðum, endurreisn fjármála-
kerfisins og endurreisn á trúverðug-
leika íslensks efnahagslífs.

Efnahagsáætlun íslenskra 
stjórnvalda og AGS var samþykkt 
19. nóvember 2008, en þáverandi 
ríkisstjórn samþykkti að falast eftir 
aðstoð sjóðsins hinn 24. október 
sama ár. 

Samþykkt stjórnarinnar í gær 
opnar á síðasta hluta lánafyrir-
greiðslu íslenska ríkisins hjá sjóðn-
um, sem jafngildir 51 milljarði 
króna. Áður hefur Ísland fengið 
lánafyrirgreiðslu að jafngildi 200 
milljarða króna. Auk þess fengust 
lán upp á samtals um 150 milljarða 
króna frá Norðurlandaþjóðunum 
og Póllandi sem voru skilyrt í sam-
hengi við samstarf Ísland og AGS.

„Í hnotskurn snerist þessi efna-
hagsáætlun um að byggja upp 
traust. 

Til að gera það þarf í fyrsta lagi 
að reka efnahagsstefnu sem er 

traustsins verð en í öðru lagi skiptir 
miklu máli að vera með þenn-
an hlutlæga aðila sem getur vott-
að það að stefnan sé á réttu róli,“ 
sagði Arnór Sighvatsson aðstoðar-
seðlabankastjóri um samstarfið við 
sjóðinn.

Jóhanna Sigurðardóttir sagði að 
endurreisnaráætlunin hefði geng-
ið betur en nokkurn óraði fyrir og 
bætti við að Ísland hefði útskrifast 
frá AGS með láði. Síðar sagði hún 
það ekkert annað en kraftaverk að 
ná ríkisfjármálunum úr því að vera 
neikvæð um 200 milljarða niður í 
að vera sennilega jákvæð árið 2013.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra tók undir með 
Jóhönnu og sagði samstarfið við 
hið ágæta fólk hjá AGS hafa á flest-
an hátt verið árangursríkt og upp-
byggilegt. Loks lagði hann áherslu 
á að lok samstarfsins þýddu ekki að 
nú kæmist los á glímuna við ríkis-
fjármálin.

Spurður sagðist Steingrímur gera 
ráð fyrir að frumjöfnuður, jöfnuð-
ur tekna og gjalda að fjármagns-
tekjum og -gjöldum undanskildum, 
myndi nást þó að það gæti orðið 
tæpt. Árni Páll Árnason, efnahags- 
og viðskiptaráðherra, sagði að ekki 
hefði verið sjálfgefið að íslensku 
stjórnkerfi tækist að ná tökum á 
þeirri stöðu sem komið hefði upp 
haustið 2008 en það hefði tekist. 

Þá sagði hann áætlunina hafa 
gert stjórnvöldum kleift að milda 
höggið sem af kreppunni hefði hlot-
ist. Loks sagði Árni Páll verkefnið 
nú vera að auka samkeppnishæfni 
íslensk atvinnulífs og tryggja sjálf-
bær ríkisfjármál til lengri tíma. 
 magnusl@frettabladid.is

Íslenska hagkerfið útskrif-
að af meðferðarheimilinu
Stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins samþykkti í gær síðustu endurskoðun efnahagsáætlunar Íslands. Ríkis-
stjórnin segir þetta mikilvæg tímamót. Lok samstarfsins staðfesti góðan árangur við endurreisnina.

IÐNÓ Í GÆR Forsvarsmenn stjórnvalda sögðu útskrift Íslands frá AGS staðfesta að 
traust hefði verið endurreist á íslensku efnahagslífi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HLÝNANDI  Víða 
bjart veður í dag 
en dregur fyrir 
til morguns með 
vætu vestan til. Hiti 
6-10 stig norðan 
og austan til í dag 
en að 15 stigum 
sunnan til. Hlýnar 
til morguns og á 
mánudag má búast 
við 10-16 stigum 
bæði á Norður- og 
Suðurlandi.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

„Það eina sem fótur var fyrir í þessari 
sjálfumglöðu yfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar var að henni hefur tekist að 
verja hag þeirra sem hafa lægstu 
launin,“ segir Þór Saari, 
þingmaður Hreyfingarinnar. 
Hann hefur verið gagn-
rýninn á efnahagsáætlun 
stjórnvalda og AGS um 
langt skeið. 

Þór bendir á 
að samtímis sé 
atvinnuleysi 
mikið, þúsundir 

hafi flust úr landi, verðbólga sé yfir 
væntingum og hallinn á ríkissjóði 
meiri en reiknað var með. Þá segir 
hann frumjöfnuð skálkaskjól sem 
ríkisstjórnin feli sig á bak við. 

„Þegar talað er um frumjöfnuð 
eru tuttugu prósent af skuldum 
ríkissjóðs skilin eftir,“ segir hann 

og bendir á að líkja megi 
vísun í frumjöfnuð við 
það ef húsnæðis-
skuldir eru skildar frá 

heildarskuldum 
einstaklinga. 

Logið að þjóðinni

GENGIÐ 26.08.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Sveitasetur til leigu

MENNING Tap á rekstri Leikfélags 
Akureyrar (LA) á síðasta ári nam 
67 milljónum króna, samkvæmt 
bráðabirgðaniðurstöðum útreikn-
inga. Bæjarráð Akureyrar sam-
þykkti á fundi sínum á fimmtu-

dag að greiða 
félaginu fyrir 
fram allt að 30 
milljónir króna 
af væntan legum 
framlögum 
næsta árs til að 
koma í veg fyrir 
að leikárið yrði 
stöðvað.  

Ta pi ð  m á 
rekja að stórum 

hluta til frestunar félagsins á 
sýningum á söngleiknum Rocky 
Horror og færslu á kostnaði hans 
á milli áranna 2009 og 2010. Upp-
haflega var áætlað að setja sýn-
inguna upp haustið 2009, en því 
var frestað um ár.

Þórgnýr Dýrfjörð, fram-
kvæmdastjóri Akureyrarstofu, 
útskýrir framlög bæjarins sem 
eins konar kaup á tíma til að endur-
skipuleggja rekstur félagsins og 
veita því tækifæri að ná tökum. 

„Það fyrsta sem blasti við LA 
var að leikárið yrði stöðvað. Þess 
vegna leituðu þau til bæjarins til 
að byrja með,“ útskýrir Þórgnýr.  

María Sigurðardóttir leikhús-
stjóri segir ljóst að fjármálastjórn 
félagsins hafi ekki gengið nægi-
lega vel, en Egill Arnar Sigurþórs-
son hefur nú látið af störfum sem 
framkvæmdastjóri eftir þriggja 
ára starf og Eiríkur Haukur 
Hauksson var ráðinn í hans stað.

„Við værum ekki í þessari 
stöðu ef framkvæmdastjórnin 
hefði staðið sig og uppsögn hans 
tengist því að sjálfsögðu. En ég 
er ekki að segja að neitt ólöglegt 

hafi átt sér stað,” segir María og 
bætir við að hún sem leikhússtjóri 
beri vissulega líka ábyrgð á stöðu 
leikfélagsins. 

„Það er mjög leiðinlegt að þessi 
staða sé komin upp. Nú erum við að 
reyna að vinna okkur út úr þessu 
og fara ofan í saumana. Með tilliti 

til þess að við erum að fá bæinn til 
að hjálpa okkur,” segir hún.  

María segir að mikilvægt sé að 
átta sig á því að ársreikningur sé 
gerður fyrir áramót og nái því ekki 
yfir allt leikárið, sem sé frá hausti 
til vors.

Allar sýningar LA á Rocky 
Horror í Menningarhúsinu Hofi á 
síðasta ári voru reknar með tapi. 
María segir það ekki liggja fyrir 
hversu miklu leikfélagið tapaði á 
sýningunum. 

„Við gerðum ákveðna áætlun og 
lentum í ýmsum óvæntum uppá-
komum. En ég get ekki farið út í 
nánari tölur eða skýringar á þessu,“ 
segir hún. „Ekkert ólöglegt hefur 
átt sér stað.“

   sunna@frettabladid.is

Við værum ekki í 
þessari stöðu ef fram-

kvæmdastjórnin hefði staðið 
sig og uppsögn hans tengist 
því að sjálfsögðu.

MARÍA SIGURÐARDÓTTIR
LEIKHÚSSTJÓRI

Þarf að endurskoða styrkjakerfi 
í landbúnaði?
Já 87%
Nei 13%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Eiga stofnanir að hafa heimild 
til að setja upp hnappa á 
heimasíðum sínum fyrir nafn-
lausar ábendingar?

Segðu þína skoðun á visir.is

Leikfélag Akureyrar 
leitar á náðir bæjarins
Tap á rekstri Leikfélags Akureyrar á síðasta ári nam 67 milljónum króna. Akur-
eyrarbær hefur ákveðið að veita 30 milljóna fyrirframgreiðslu til að koma í veg 
fyrir stöðvun leikársins. Mjög leiðinleg staða, segir leikhússtjóri leikfélagsins.

MENNINGARHÚSIÐ HOF Fyrsta sýning menningarhússins var Rocky Horror árið 2010 
og tapaði Leikfélagið mörgum milljónum á því. FRÉTTABLAÐIÐ/SUNNA

MARÍA 
SIGURÐARDÓTTIR

UTANRÍKISMÁL Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti Íslands, og Jón Gnarr, 
borgarstjóri í Reykjavík, buðu Daliu 
Grybauskaitë, forseta Litháens, í 
heimsókn í Höfða í gærmorgun. Þá 
voru tuttugu ár liðin frá því að viður-
kenning Íslands á sjálfstæði Eystra-
saltsþjóðanna þriggja var staðfest 
með athöfn í Höfða.

Athöfnin í Höfða var hluti af dag-
skrá opinberrar heimsóknar Gry-
bauskaitë hingað til lands, en 
heimsókninni lauk formlega með 
kvöldverðarboði Jóhönnu Sigurðar-
dóttur forsætisráðherra á Þingvöllum 
í gær.  - bj

Forseti Íslands og borgarstjórinn í Reykjavík buðu forseta Litháens í Höfða:

20 ár frá staðfestingu á sjálfstæði

Í HÖFÐA Forseti Íslands og borgarstjórinn í Reykjavík tóku á móti forseta Litháens 
í Höfða í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTUN Kvennaskólinn í Reykjavík 
hefur tekið gamla Miðbæjarskólann 
í notkun. Með því hefur húsnæðis-
vandi skólans verið leystur í bili, en 
samkomulag um afnot af skólanum 
gildir til ársins 2014. 

Húsnæði Miðbæjarskólans var 
fullbyggt árið 1898 og hýsti Barna-
skóla Reykjavíkur sem síðar var 
breytt í Miðbæjarskólann. Þá 
var Menntaskólinn við Tjörn-
ina starfræktur þar og Tjarnar-
skóli síðar meir. Frá árinu 1996 
hafa þar verið skrifstofur á vegum 
Reykjavíkurborgar.  - þeb

Kvennaskólinn hefur störf:

Kennt á ný í 
Miðbæjarskóla

STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórnin ákvað 
einróma á fundi sínum í gær að 
veita aukaframlag til Útlendinga-
stofnunar vegna reksturs mið-
stöðvar fyrir hælis leitendur í 
Reykjanesbæ. Að óbreyttu hefði 
stofnunin þurft að segja upp 
samningi við Reykjanesbæ þar 
sem miðstöðin er starfrækt. Var 
þetta gert að tillögu innanríkis-
ráðherra. 

„Við erum enn að fara yfir hvað 
við þurfum að auka framlagið 
mikið til miðstöðvarinnar,“ segir 
Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra. „En staðreyndin er sú að 
Útlendingastofnun, eins og aðrar 
stofnanir sem undir hið opinbera 
heyra, hafa þurft að sæta niður-
skurði.“ 

Ögmundur bendir á að inni í 
fjárhag og bókhaldi Útlendinga-

stofnunar sé jafnframt fjármögn-
un miðstöðvarinnar. 

„En fjöldi einstaklinga er mjög 
sveiflukenndur,“ segir Ög mundur. 
„Ef hælisleitendum fjölgar, þá 
rýrnar fjárhagur Útlendingastofn-
unar og þar með geta hennar til 
að þjónusta þetta fólk. Og þarna 
er vítahringur sem þarf að rjúfa.“

Ríkisstjórnin ákvað þessa fjár-
veitingu til að koma í veg fyrir að 
samningi við meðferðarheimilið 
yrði sagt upp. 

„Þar með erum við komin á 
lygnan sjó aftur,“ segir innanríkis-
ráðherra.  - sv

Athvarf fyrir hælisleitendur í Reykjanesbæ fær aukafjárveitingu frá ríkinu:

Samningi við miðstöð bjargað

ÖGMUNDUR JÓNASSON Innanríkis-
ráðherra segir að enn sé verið að fara 

yfir upphæð fjárveitingarinnar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJÖRKASSINN



TAX FREE
DAGAR

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

Tilboðin gilda út sunnudaginn 28. ágúst 2011.

Fatnaður og skór 
á alla fjölskylduna!TAX

FREE
DAGAR

Dagana 25. - 28. ágúst

afnemum við VSK af 

ÖLLUM FATNAÐI OG SKÓM.

Þú færð allan dömu-, herra 

og barnafatnað, undirföt, 

sokka, sokkabuxur og skó án 

virðisaukaskatts þessa fjóra daga.
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RÓLEGIR OG KRÖFTUGIR HÓPAR Í
HÁDEGINU OG EFTIRMIÐDAGA Í
NÝLEGRI OG BJARTRI SUNDLAUG
VIÐ LAUGARÁS

RÓLEGIR OG KRÖFTUGIR HÓPAR Í
HÁDEGINU OG EFTIRMIÐDAGA Í
NÝLEGRI OG BJARTRI SUNDLAUG
VIÐ LAUGARÁS

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA
897-2896 OG Á www.bakleikfimi.is

BAKLEIKFIMI Í VATNI
BETRI LÍÐAN Í HÁLSI HERÐUM OG BAKI
UNDIR LEIÐSÖGN SJÚKRAÞJÁLFARA

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA
897-2896 OG Á www.bakleikfimi.is

RÓLEGIR OG KRÖFTUGIR HÓPAR Í HÁDEGINU 
Í GRENSÁSLAUG  OG EFTIRMIÐDAGA Í NÝLEGRI 
OG BJARTRI SUNDLAUG VIÐ LAUGARÁS

NÝR LANDSPÍTALI HÁSKÓLASJÚKRAHÚS VIÐ HRINGBRAUT:

ALMENNUR KYNNINGARFUNDUR 
UM DRÖG AÐ NÝJU DEILISKIPULAGI

*Nýr Landspítali ohf. hefur það að markmiði að standa að nauðsynlegum undirbúningi og láta bjóða út byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík.

Í kjölfar þess að skipulagsráð Reykjavíkur heimilaði almenna kynningu á drögum að deiliskipulagi á lóð 
Landspítala við Hringbraut þann 24. ágúst sl. efnir NLSH*, ásamt Landspítala og Háskóla Íslands, til 
kynningarfundar fyrir almenning nk. miðvikudag, 31. ágúst, kl. 17:30 í stofu 105 á Háskólatorgi.

Forstjóri Landspítala, rektor 
Háskóla Íslands og fulltrúar 
hönnunarhópsins SPITAL 
kynna verkefnið og drög að 
deiliskipulagi á lóð Landspítala 
á fundinum. Veggspjöld með 
uppdráttum og 
þrívíddar myndum verða til 
sýnis og sérfræðingar á vegum 
verkefnisstjórnar NLSH verða á 
vettvangi til að svara 
spurningum gesta.

Kynningardagar verða 
einnig 1.-6. september 
í Heilsuverndarstöðinni 
við Barónsstíg þar sem gestir 
og gangandi geta skoðað 
veggspjöld og rætt við 
starfsfólk verkefnisstjórnar. 

Kynningarefni verður 
aðgengilegt frá 1. september í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar 
á Höfðatorgi, á vefsíðu 

Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is, 
og á verkefnavef NLSH; 
www.nyrlandspitali.is. 

Ábendingar og athugasemdir 
vegna deiliskipulagsdraganna 
skal senda á netfangið 
skipulag@reykjavik.is.
fyrir 1. október 2011.

SPITAL
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SJÁVARÚTVEGUR Brotið er gegn 
stjórnarskrárvörðum eignarrétti 
eigenda sjávarjarða verði kvóta-
frumvarp sjávarútvegsráðherra 
að lögum, að því er fram kemur í 
umsögn Samtaka eigenda sjávar-
jarða um frumvarpið.

„Alþingismenn hafa ekki laga-
legt umboð eða heimildir til að 
setja lög um fiskveiðiauðlindina án 
þess að fullt tillit sé tekið til þeirra 
sem fyrir eiga eignarhlutdeild í 
auðlindinni,“ segir í umsögninni.

„Netlög sjávarjarða eru þinglýst 
eign, í ljósi atvika er eignarréttur 
tvímælalaus, og enginn vafi leikur 

á því að eigendur sjávarjarða eru 
réttir og löglegir eigendur en 

verða ólöglega sviptir áfram eign 
sinni með frumvarpi þessu.“

Í umsögninni segir að þessi 
réttur sé staðfestur af Mann-
réttindadómstól Evrópu en hann 
hafi verið hundsaður af íslensk-
um stjórnvöldum í þrjá áratugi.

Ætli stjórnvöld sér að ganga 
gegn rétti eigenda sjávarjarða 
til að nýta sjávarauðlindina 
verður það ekki gert lögum sam-
kvæmt nema almannahagsmun-
ir krefjist þess. Ríkið þarf þá að 
greiða eigendunum fullar bætur 
vegna eignarnámsins, segir í 
umsögninni. - bj

Eigendur sjávarjarða afar ósáttir við nýtt kvótafrumvarp sjávarútvegsráðherra:

Brotið gegn eignarrétti landeigenda

RÉTTINDI Eigendur sjávarjarða segjast 
eiga rétt til netaveiða við jarðir sínar 
sem nú standi til að taka af þeim.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Gæsluvarðhald var í gær 
framlengt um fjórar vikur yfir 
karlmanni um fertugt sem varð 
öðrum manni að bana eftir að hafa 
veitt honum lífshættulega áverka á 
hálsi með hníf á vínveitingastaðn-
um Monte Carlo við Laugaveg um 
miðjan júlímánuð. 

Maðurinn, sem er erlendur ríkis-
borgari og hefur verið búsettur hér 
á landi í átta ár, var handtekinn á 
Monte Carlo eftir árásina. Hann 
hefur setið í gæsluvarðhaldi frá 
því að hann vann óhæfuverkið. - jss

Gæsluvarðhald var framlengt:

Hnífamaðurinn 
situr áfram inni

BLÁSIÐ TIL KOSNINGA Lars Lökke Rasmussen forsætisráðherra rauf þing í gær og 
efndi til kosninga. Stjórnarandstaðan hefur haft forskot í skoðanakönnunum um 
langa hríð. NORDICPHOTOS/AFP 

DANMÖRK Kosið verður til þings 
í Danmörku hinn 15. septem-
ber næstkomandi. Lars Lökke 
Rasmussen forsætisráðherra boð-
aði til kosninga í gær og tók þann-
ig af skarið eftir margra vikna 
vangaveltur, en reglubundnar 

kosningar hefðu 
átt að fara fram 
í nóvember.

Rasmussen 
á þó erfit t 
verkefni fram 
undan, þar sem 
stjórnarflokk-
arnir Venstre 
og Íhaldsflokk-
urinn hafa misst 
talsvert fylgi 

yfir til vinstriflokkanna. Sam-
kvæmt nýbirtri skoðanakönnun 
Ritzau myndu vinstriflokkarnir 
fá 96 af 179 þingsætum en flestar 
kannanir þar á undan höfðu gefið 
þeim 94 eða 95 sæti.

Verði það niðurstaðan verður 
Helle Thorning-Schmidt, formaður 
jafnaðarmanna, fyrsta konan til að 
gegna embætti forsætisráðherra 
þar í landi.

Ástæðan fyrir því að Rasmus-
sen boðar nú til kosninga er að 
hann hefur ekki náð samkomu-
lagi við Danska þjóðarflokkinn 
(DF), sem ver stjórnina falli, um 
aðgerðapakka til að efla efnahags- 

og atvinnulífið. Helst eru það hug-
myndir stjórnarflokkanna um 
skattaafslátt vegna fasteignakaupa 
sem standa í DF, sem telur það of 
dýra aðgerð sem muni ekki skila 
nægu fé í ríkiskassann.

Flestir sérfræðingar danskra 
fjölmiðla eru sammála um að kom-
andi kosningabarátta verði hörð og 
spennandi. Venstre og Íhaldsmenn 
hafa haldið um stjórnartaumana í 
Danmörku frá því að þeir sigruðu í 
kosningum árið 2001, en DF hefur 
varið minnihlutastjórn þeirra falli 
frá upphafi og fengið nokkru áork-
að af sínum helstu baráttumálum 
í krafti þess, þar á meðal í málefn-
um innflytjenda.

Mál málanna verða þó eflaust 
efnahagsmálin því að fyrir liggur 
að næstu ár muni einkennast af 
aðhaldi.

Stjórnmálaskýrandi Jótlands-
póstsins sagði til dæmis að lykil-
orðin væru tvö: vöxtur og skuldir.

Vinstriflokkarnir segja að 
stjórnin þurfi að auka opinber 
umsvif til að örva vöxt og hækka 
skatta til að styðja við velferðar-
kerfið.

Venstre og íhaldsmenn leggja 
hins vegar ofuráherslu á að efna-
hagsástand Evrópu og heims-
ins sýni að skuldasöfnun hins 
opinbera sé varhugaverð.

 thorgils@frettabladid.is

Efnahagsmál 
í brennidepli
Boðað til kosninga í Danmörku. Stjórnarandstaðan 
hefur talsvert forskot í skoðanakönnunum. Tekist 
verður á um efnahagsmál. Helle Thorning-Schmidt 
gæti orðið fyrsti danski kvenforsætisráðherrann.

HELLE THORNING-
SCHMIDT

VEISTU SVARIÐ?

1 Hvað eru mörg ár liðin frá sjálf-
stæði Litháens? 

2 Hvaðan ætlar söngvarinn 
Matthías Matthíasson að flytja? 

3 Hvar verða haldnir Bláberja-
dagar um helgina? 

SVÖR: 

1. Tuttugu. 2. Frá Dalvík. 3. Á Súðavík. 



Nú er Vegabréfaleiknum lokið og var 26.000 
fullstimpluðum vegabréfum skilað inn. Heppnir 
vinningshafar hafa verið dregnir út og er nöfn 
þeirra að finna á www.n1.is.

Við þökkum öllum stimplasöfnurum kærlega 
fyrir þátttökuna í leiknum í sumar.
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FRÉTTASKÝRING: Orkuskipti í samgöngum  3. grein af 3

Milljarðar sparast í gjald-
eyri náist það markmið 
að draga úr innflutningi 
jarðefnaeldsneyta um 
tíu prósent árið 2020. Þá 
mun innlend framleiðsla 
skila umtalsverðu í fram-
legð. Orkuskipti draga 
úr útblæstri gróðurhúsa-
lofttegunda.

Hvert prósent sem sparast í inn-
flutningi jarðefnaeldsneyta spar-
ar gríðarlega mikinn gjaldeyri. 
Eins og sést á töflunni hér til hlið-
ar var flutt inn eldsneyti fyrir 55 
milljarða árið 2010. Náist markmið 
ríkisstjórnarinnar um að auka hlut 
endurnýjanlegra orkugjafa í sam-
göngum, þannig að þeir nemi tíu 
prósentum, sparar það, gróflega 
reiknað á verðlagi ársins 2010, 5,5 
milljarða króna. Það er því ljóst að 
eftir umtalsverðum upphæðum er 
að slægjast í þeirri viðleitni að efla 
nýja orkugjafa.

Að þessu viðbættu mun öll fram-
leiðsluaukning í öðrum orkugjöf-
um skapa störf og auka þann-
ig hagvöxt. Öll efnahagsleg rök 
hníga því að því að auka hlut inn-
lendra orkugjafa. Við það bætist að 
útblástur gróðurhúsalofttegunda 
minnkar með bættum áhrifum 
fyrir umhverfið. Í því liggja einn-
ig efnahagslegir hvatar, því frá 
og með árinu 2012 þarf að greiða 
fyrir útblástur á slíkum efnum.

Samgöngur og fiskveiðar
Langstærstur hluti innflutts elds-
neytis er notaður til fiskveiða og 
í samgöngum, eða um níutíu pró-
sent. Um 104 þúsund tonn af koli 
svoru flutt inn árið 2010 og um 
25 þúsund tonn af koksi. Um níu-
tíu prósent af kolunum eru notuð 
í Sementsverksmiðjunni á Akra-
nesi. Óverulegt magn af gasi er 
flutt inn til landsins, en samkvæmt 

upplýsingum frá Orkustofnun fer 
um þriðjungur þess í stóriðju, 
þriðjungur til heimilisnotkunar 
og þriðjungur í þjónustu og annan 
iðnað en stóriðju.

Sóknarfærið varðandi innlenda 
orkugjafa liggur því klárlega í 
samgöngum og fiskveiðum. Græna 
orkan, klasasamstarf um orku-
skipti, miðar að því að auka hlut 
visthæfra innlendra orkugjafa í 
samgöngum á kostnað innflutts 
kolefnaeldsneytis.

Markmiðið er að stuðla að verk-
efnum um visthæfa orku og að 
nýta umhverfið til að prófa nýj-
ungar í visthæfum samgöngum. 
Mikilvægt þáttur í því er að gera 
Ísland áhugavert fyrir slíkar til-
raunir og að halda slíku kynn-
ingarstarfi áfram með bíla- og 
vélaframleiðendum. Hluti slíkrar 
vinnu er menntun, ásamt öflugu 
rannsóknarstarfi.

Innflutningur eldsneytis hefur 
aukist á undanförnum árum. 
Árið 1993 voru flutt inn 655 þús-
und tonn af jarðefnaeldsneyti, en 
þau voru orðin 781 þúsund árið 
2010. Spáð er hækkandi heims-
markaðsverði á olíu og minni inn-
flutningur mundi því hafa veruleg 
sparnaðaráhrif.

Útblástur
Á Íslandi er hlutfallslega einn 
stærsti floti einkabíla í nokkru ríki 
og hátt hlutfall eyðslufrekra bíla. 
Ísland er með hæstu CO2-meðal-
talslosun nýskráðra bíla af öllum 
löndum á Evrópska efnahags-
svæðinu. Meðaltalslosunin hefur 
minnkað undanfarin ár en heild-
arlosunin hefur hins vegar aukist 
með fjölgun bíla.

Útblástur gróðurhúsaloftteg-
unda er mældur í gígagrömmum, 
eða Gg. Hann hefur aukist umtals-
vert á undanförnum árum, ekki 
síst frá samgöngum.

Losun frá samgöngum var 621 
Gg árið 1990 og 974 Gg árið 2008 
og jókst um 57 prósent á því tíma-
bili. Í spá Umhverfisstofnunar um 
þróun losunar til 2050 er reiknað 
með að losun frá samgöngum geti 
orðið á bilinu 847 til 940 Gg árið 
2020 með óbreyttri þróun.

„Reiknað er með að lykilaðgerð-
ir á sviði samgangna skili þeim 
árangri að losun frá samgöngum 
verði um 40-140 Gg minni en ella 
árið 2020. Með almennri þróun 
í átt til loftslagsvænni bíla, lyk-
ilaðgerðum og öðrum aðgerðum 
er talið raunhæft að losun vegna 
samgangna geti verið undir 750 
Gg árið 2020, sem væri 23 prósent 
minnkun losunar frá 2008, en 21 
prósent aukning miðað við 1990,“ 
segir í aðgerðaráætlun umhverfis-
ráðuneytisins í loftslagsmálum.

Milljarða hagsmunir í húfi

BÍLAFLOTI Mörg hundruð milljarðar króna liggja í bílaflota landsmanna. Hann eldist hratt og ljóst er að ef ná á fram orkuskipt-
um í samgöngum þarf að endurnýja stóran hluta hans. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Um þriðjungur af útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda á 
Íslandi kemur úr skipaflot-
anum. Þar eru því tækifæri 
til að draga verulega úr 
mengun og um leið úr 
innflutningi jarðefnaelds-
neytis. Katrín Júlíusdóttir 
iðnaðarráðherra segir að 
sjónum verði einnig beint 
að skipaflotanum.

„Við þurfum að ná fiski-
skipaflotanum inn í verk-
efnið líka, því við erum að horfa á orkuskipti yfir línuna. 
Það á ekki að gera greinarmun á því um hvers konar 
farartæki er að ræða, skip, flugvélar eða bíla. Áherslan 
núna er á bílana, kannski af því að það er einfaldast, en 
hitt er líka mjög aðkallandi. Við þurfum því að fá fulltrúa 
geirans inn í Grænu orkuna.“

Sverrir Viðar segir mikilvægt að draga úr olíunotkun 
í skipaflotanum án þess að sú fjárfesting sem í honum 
liggur tapist. Verkefnið sé að mörgu leyti ólíkt bílaflot-
anum, þar sem skip hafi mun lengri líftíma en bílar.

„Eins þarf að huga að stærri tækjum eins og vinnuvél-
um. Það er tiltölulega lítið mál að skipta út einum fólks-
bíl, en það getur haft mikil áhrif að skipta út stórri gröfu sem hefur tuttugu 
ára líftíma. Þetta eru mikil tæki með öflugar vélar sem verður að fara varlega 
í varðandi breytingar. Það gæti því líklega borgað sig að stýra lífdísilnum inn 
á þennan flota, því litlar breytingar þarf til að nýta hann.“

SVERRIR VIÐAR 
HAUKSSON

Einkabílaeign er mikil hér á landi og í bílaflotanum liggur 
mikil fjárfesting. Sverrir Viðar Hauksson, verkefnisstjóri 
Grænu orkunnar, segir flotann eldast mjög hratt, en ekki 
megi horfa framhjá þeim fjármunum sem í honum liggi.

„Ef við miðum við 200 þúsund bíla og setjum þriggja 
milljóna meðalverð á hvern bíl, þá eru þetta 600 
milljarðar. 400 milljarðar ef meðalverðið er tvær milljónir 
á bíl. Þetta eru því miklar fjárfestingar sem þarna liggja. 
Flotinn eldist hins vegar mjög hratt og meðalaldur er 
kominn yfir tíu ár, verður líklega ellefu og hálft til tólf 
í lok þessa árs. Við endurnýjum í raun ekki nema um 

þriðjung af því sem nauðsynlegt er til að viðahalda 
meðalaldrinum.

Árið 2010 voru um 3.000 nýir bílar skráðir og þeir voru 
ekki nema 2.000 árið 2009. Þeir verða líklega um 4.500 
til 5.000 í ár. Eðlileg endurnýjun á 200 þúsund bíla flota, 
ef við ætlum að vera undir tíu árum í meðalaldri, er um 
15.000 bílar á ári. Við náum því ekki þriðjungnum af því 
sem með þarf.“

Því eldri sem bílaflotinn er, því óumhverfisvænni 
verður hann. Það er því nauðsynlegt að endurnýja 
bílaflotann, eigi að draga úr útblæstri.

Fjárfesting í gömlum bílaflota

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Til þess að svo megi verða þurfa 
áætlanir um nýja orkugjafa að 
ganga eftir.

Allt undir
Í raun liggur samfélagið allt undir 
þegar kemur að orkuskiptum í sam-
göngum. Fjölmargir aðilar munu 
koma að verkefninu, atvinnulífið 
og stjórnkerfið. Græna orkan er 

hatturinn sem allir munu starfa 
undir.

Skipulagsmál sveitarfélaga 
koma inn í vinnuna; gatnakerfið og 
skipulag á nýju orkustöðvum eru á 
þeirra könnu. Samþætta þarf reglu-
gerðir og lög til að verkefnið geti 
orðið að veruleika.

Ljóst er að olíuverð mun hækka á 
næstunni, nema eitthvað stórkost-

legt breytist. Efnahagsleg rök hníga 
að því að draga úr innflutningi á 
jarðefnaeldsneyti. Eins og iðnað-
arráðherra bendir á skapast einn-
ig fjölmörg störf við nýjan iðnað og 
því er um þjóðþrifamál að ræða.

Verði framtíðarsýn stjórnvalda 
að veruleika mun því margt breyt-
ast í íslensku samfélagi, enda snýst 
það að miklu leyti – of miklu myndu 
sumir segja – um bílinn.

Vinnufundur 15. september
Opinber stefnumótunarfundur 
Grænu orkunnar verður haldinn 
15. september. Á hann eru allir þeir 
sem áhuga hafa á orkuskiptum vel-
komnir og þar verður haldið áfram 
að móta þá stefnu sem Ísland mun 
taka í orkuskiptum og telja upp 
þær aðgerðir sem grípa þarf til. 
Þeir sem áhuga hafa á málinu er 
bent á að setja sig í samband við 
verkefnisstjórn Grænu orkunnar.
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Föstudaginn 9. september 2011 verður hin árlega Haustráðstefna Skýrr 
haldin í 17. skipti. Þetta er stærsti viðburður ársins í upplýsingatækni, 
enda um 60 fyrirlestrar í boði á 6 mismunandi fyrirlestralínum.
 
Ráðstefnan stendur yfir frá morgni til miðnættis og lýkur með glæsilegri 
kvöldskemmtun. Ráðstefnugjald er kr. 29.300. Innifalið eru veitingar allan 
daginn og kvöldskemmtun. Skráning er hafin á vefsvæði Skýrr.

//09.09.2011

Jeff Wieland
Gildi Facebook og vinnuferlar
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Haustráðstefna 
Skýrr 2011

Skráning og dagskrá: skyrr.is

Hilmar Veigar
Samruni EVE Online og Dust 514

 Lykilfyrirlesari

Stærsta (og besta) 
ráðstefnan í UT

60 
fyrirlestrar

 

6 
fyrirlestralínur

Lykilfyrirlesari

Haustráðstefna Skýrr veitir einstæða 
sýn á upplýsingatækni fyrir atvinnulífið 
og þar geta allir fundið eitthvað við 
hæfi, hvort sem það eru stjórnendur, 
almennt starfsfólk... eða nördar. Kíktu 
á vefinn okkar og skoðaðu dagskrána.
 
Fyrirlestralínur ráðstefnunnar eru sex. 
Þær eru Bland í poka (hugbúnaðarþróun 
og ástríður nörda), Rafræn stjórnsýsla, 
Rekstur & öryggi, Samskiptalausnir, 
Stjórnendalína (upplýst ákvörðunartaka 
og arðsemi fjárfestinga) og Verslun og 
viðskipti.
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Vellíðan án lyfja
með verkfærum sálfræðinnar

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Fram undan eru miklar 
umræður um rammaáætl-
un um verndun og nýtingu 
orkulindanna sem unnið 

hefur verið að í meir en áratug. 
Þetta er merk tilraun. Tilgangur-
inn er að tryggja jafnvægi milli 
ólíkra sjónarmiða á þessu sviði. 
Mun það takast?

Réttmæt athugasemd Jóns 
Gunnarssonar alþingismanns um 
Norðlingaölduveitu nú í vikunni 
beinir athyglinni að tvíþættu póli-
tísku álitaefni sem menn standa 
andspænis. Annað er spurning-
in um virðingu fyrir pólitískum 
sáttaniðurstöðum. Hitt er hvort 
líklegt megi telja að jafnvægi náist 
þegar undirtökin í landsstjórninni 
eru í höndum þeirra sem hafa 

þrengsta sýn á 
nýtingu. 

Fyrir nokkr-
um árum kvað 
Jón Kristjáns-
son, þá sett-
ur umhverfis-
ráðherra, upp 
ú rsk u rð  u m  
Norðlingaöldu-
veitu sem hélt 
Þjórsárverum 
með öllu utan 

við veituna. Skiljanlegt var að 
menn áttu þá erfitt með að una 
þessari ákvörðun út frá nýtingar-
hagsmunum því að meiri mála-
miðlunarkostir voru vissulega 
færir. En róttæk verndun var 
niðurstaðan. Hún lýsir í reynd 

afar merkri pólitískri ákvörðun. 
Nú er þessum mjög svo tak-

markaða en um leið hagkvæma 
nýtingarkosti á Norðlingaöldu 
ýtt út af borðinu. Sátt fær ekki að 
standa. Í áætluninni eru nýtingar-
hagsmunir virkjana í neðri hluta 
Þjórsá taldir ríkari en verndunar-
sjónarmiðin. Eigi að síður bendir 
flest til að VG muni eftir öðrum 
leiðum bregða fæti fyrir virkjanir 
á því svæði.  

Hættan er sú að þeir sem 
þrengsta sýn hafa á orkunýtingu 
líti á rammaáætlunina sem áfanga 
en ekki niðurstöðu. Það getur leitt 
til sömu afstöðu frá hinni hliðinni. 
En sé það svo að öfgasjónarmiðin 
uni aldrei niðurstöðum sem fela í 
sér málamiðlanir er til lítils unnið. 

Sátt fær ekki að standa

Hin hliðin á þessum póli-
tíska vanda er svarið 
við spurningunni: Hvers 
vegna ráða öfgarnar svo 

miklu sem raun ber vitni að undan-
förnu? Endurspeglar Alþingi ekki 
þær meðalhófshugmyndir sem 
virðast ráðandi úti í samfélaginu? 
Með hæfilegri einföldun má segja 
að vandinn felist í þeirri lykilstöðu 
sem VG er komið í með því að ríkis-
stjórn verður ekki mynduð án þess.

Í byrjun kjörtímabilsins ákvað 
Samfylkingin að fórna þeim frjáls-
lyndu sjónarmiðum sem hún var 
stofnuð um til þess að geta hafið 
samstarf við VG. Það byggðist á 

málamiðlun um ESB-aðildarum-
sókn sem ekki var líklegt að þeir 
tveir flokkar gætu lokið. Nú hafa 
báðir stjórnarandstöðuflokkarn-
ir sett fram þá úrslitakosti fyrir 
stjórnarsamvinnu, hvort heldur er 
fyrir eða eftir kosningar, að aðild-
arviðræðunum verði tafarlaust 
slitið. Þetta þýðir að þeir geta bara 
unnið með VG.

Allir flokkarnir þrír sem með 
einhverjum hætti eiga lönd að 
miðju stjórnmálanna hafa þannig 
talið rétt að fórna möguleikum á 
breiðu samstarfi á þeim málefna-
vettvangi. Þar liggja þó tækifærin 
til þess að ná sátt um hófsamleg 

sjónarmið varðandi nýtingu orku-
lindanna og hraðari hagvöxt en ella 
er kostur á. Þetta er í hnotskurn sú 
málefnakreppa sem stjórnmálin 
eru föst í. 

Þegar málamiðlun hefur verið 
útilokuð á einu sviði leiðir það oft 
til þess að hún er ekki fær á öðrum 
sviðum. Veruleg hætta er því á 
að meirihlutasjónarmið um hóf-
sama nýtingarstefnu verði fyrir 
borð borin. Á miðju stjórnmál-
anna og til hægri sýnist vera ríkur 
stuðningur við hófsama orkunýt-
ingu. Þau sjónarmið gætu þó sem 
hægast frosið úti vegna pólitísku 
málefnakreppunnar.  

Hvers vegna ráða öfgarnar?

Andstaða VG gegn orku-
nýtingu gengur mun 
lengra en unnt er að 
rökstyðja með tilvísun í 

náttúruvernd. Meginrök flokksins 
byggjast á staðhæfingum um að 
engin þörf sé á þeim hagvexti sem 
aðrir sækjast eftir með hóflegri 
nýtingu. Í raun snúast deilurnar 
um þá staðhæfingu.

Íhaldssemi varðandi röskun á 
náttúru landsins er góð og gild. 
Íhaldssemi er einnig réttmæt 
þegar kemur að hagvexti. Kjarni 

málsins er hins vegar sá að hvergi 
er gengið nærri þessum sjónar-
miðum varðandi þau úrlausnarefni 
sem við blasa til að reisa þjóðar-
búskapinn við eftir hrun.  

Það skýrist best með því að jafn-
vel forystumenn VG nefna ekki 
lengur að útflutningstekjur vegna 
þeirrar verðmætasköpunar sem 
leitt hefur af Kárahnjúkavirkjun 
séu til óþurftar. Hefði VG tekist að 
stöðva þá framkvæmd væru alvar-
legir þverbrestir þegar komnir í 
velferðarkerfið. 

Vandinn er hins vegar sá að 
brestirnir eru að byrja að mynd-
ast vegna þess að hófsöm nýtingar-
stefna er þrátt fyrir þessa reynslu 
nú forboðin. Fyrir þá sök er hag-
vöxtur ekki nægur til að standa 
undir velferðarkerfinu til fram-
búðar. Nú liggur valdið hjá VG; 
líka ábyrgðin á velferðinni. Án 
hagvaxtar brestur hún. 

Þetta er pólitískt baksvið þeirr-
ar umræðu sem nú hefst um 
rammaáætlunina. Hún verður ekki 
slitin frá þeim veruleika.

Hagvöxtur og velferð

F
orsætisráðuneytið sendi frá sér fréttatilkynningu í gær 
þess efnis að Ísland hefði „útskrifast“ úr efnahagsáætl-
un Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, fyrst allra ríkja í yfir-
standandi alþjóðafjármálakreppu. Hvort Ísland hefði 
útskrifast í sama skilningi og nemandi úr skóla eða 

sjúklingur af spítala fylgdi ekki sögunni.
Hún virðist ansi fjarri, minningin um það þegar ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar fór þess á leit við sjóðinn að 
hann hlypi undir bagga með rík-
inu eftir að bankakerfi landsins 
hrundi eins og spilaborg haustið 
2008. 

Þá mætti umsóknin um 
neyðarlán til AGS tortryggni, 
kannski eðlilega í ljósi sögu 
hans í þróunarlöndum. „Alls 
staðar þar sem Alþjóðagjald-

eyrissjóðinn hefur borið niður hefur hann sett skilyrði um félags-
legar breytingar og markaðslausnir,“ sagði til dæmis Ögmundur 
Jónasson haustið 2008. „Það má eitthvað hafa breyst ef hann 
hefði uppi aðra stefnu hér.“ Þremur árum síðar eru helstu von-
brigði margra að hrunið hafi einmitt ekki fætt af sér róttækar 
félagslegar breytingar. 

Forvitnilegt er að flestir sem komu að málum þegar umsóknin 
að AGS var rædd hafa kúvenst í afstöðu sinni og gerðist það 
nokkurn veginn um sama leyti og ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar hrökklaðist frá völdum og VG fyllti skarð fyrr-
nefnda flokksins. Bjarni Benediktsson fagnaði samstarfinu, svo 
vildi hann slíta því; Steingrímur J. taldi samkomulagið færa AGS 
allt of mikil völd en sem fjármálaráðherra hefur hann verið einn 
ötulasti verjandi sjóðsins; Framsóknarflokkurinn studdi upphaf-
lega samstarfið en hefur fundið því flest til foráttu eftir að nýr 
formaður tók við. 

Nú þegar samstarfinu er lokið er viðbúið að áframhaldandi 
karp taki við; ríkisstjórnin mun reyna að fegra stöðuna en 
stjórnarandstaðan mála skrattann á vegginn. 

Þótt ekki skuli gera lítið úr þeim árangri sem náðst hefur á 
undanförnum þremur árum er þetta engu að síður að mörgu leyti 
glataður tími. Hvort það er vegna samstarfsins við AGS eða þrátt 
fyrir það skal ósagt látið, hugsanlega hefur verið einblínt á fjár-
lagahallann á kostnað þess að grisja fyrirtækjamarkaðinn.

Staðreyndin er nefnilega sú að hér varð í rauninni ekki „algjört 
hrun“, eins og stundum er sagt, því allt of mörg illa rekin og/eða 
allt of skuldsett fyrirtæki voru ekki einfaldlega látin gossa og 
fara í gjaldþrot. Markaðslögmálunum var ekki leyft að virka. 
Ein fáránlegasta birtingarmynd þess er fasteignamarkaður-
inn; þrátt fyrir að hann sé hruninn er verðlag litlu lægra en á 
þensluárunum og reyndar hærra fyrir þá sem leigja. 

Formlegur viðskilnaður við AGS markar ákveðin kaflaskipti í 
eftirleik hrunsins. Við erum búin að bjarga okkur fyrir horn en 
þurfum nú að fara að byggja okkur aftur upp. Verkefni stjórn-
málamanna er að koma sér saman um skýra og raunhæfa stefnu 
um hvernig hér sé hægt að búa fólki mannsæmandi líf. Hér reyn-
ir eðli málsins samkvæmt meira á þá sem hafa völdin, stjórnar-
flokkana. Ef þeir ráða ekki við það verkefni er hugsanlega rétt 
að slíta fleiru en samstarfinu við AGS. 

Samstarfi Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lokið:

Hvað svo?

SKOÐUN

Bergsteinn 
Sigurðsson
bergsteinn@frettabladid.is
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Landsbanki Íslands hefur sent 
frá sér umsögn um fiskveiði-

stjórnunarfrumvarp sjávarútvegs-
ráðherra sem mikið hefur verið til 
umræðu síðustu daga. Bankinn 
lýsir sig andsnúinn hverskyns tak-
mörkun á nýtingarrétti útgerðar-
innar á fiskveiðiauðlindinni og 
leggst gegn því sem í umsögn-
inni er kallað „bann við framsali, 
bann við veðsetningu og aukin völd 
sjávarútvegsráðherra við úthlutun 
aflaheimilda“. 

Það eru ekki einungis áhrif 
frumvarpsins á rekstrarskilyrði 
sjávarútvegsins og nýtingu sjávar-
auðlinda sem bankinn ber fyrir 
brjósti í umsögn sinni. Áhrif frum-
varpsins á fjárhagsstöðu og rekstr-
arafkomu Landsbankans vega aug-
ljóslega jafn þungt, þegar betur 
er að gáð. Það er einmitt sá þátt-
ur umsagnarinnar sem nú verður 
nánar vikið að.

Veðsetning aflaheimilda
Í fyrsta lagi er augljóst að bankinn 
leggst gegn öllum þeim breytingum 
sem boðaðar eru í frumvarpinu. 
En bankinn gengur lengra. Hann 
leggst einnig gegn banni við veð-
setningu aflaheimilda, sem vissu-
lega er gert ráð fyrir í frumvarp-
inu en felur þó ekki í sér eiginlega 
breytingu á löggjöf. Það vill nefni-
lega þannig til að veðsetning afla-
heimilda er nú þegar bönnuð að 
lögum og hefur svo verið frá árinu 
1997, eins og fram kemur í lögum 
um samningsveð nr. 75/1997 þar 
sem segir:

„Eigi er heimilt að veðsetja rétt-
indi til nýtingar í atvinnurekstri, 
sem skráð eru opinberri skráningu 
á tiltekið fjárverðmæti og stjórn-
völd úthluta lögum samkvæmt, t.d. 
aflahlutdeild fiskiskips og greiðslu-
mark bújarðar.“ (4. mgr., 3.gr.)

Í ljósi þessarar lagagreinar er 
athyglisvert að lesa lýsingu Lands-
bankans á því hvernig brot á þess-
um lögum hafa gengið fyrir sig, að 
því er virðist óáreitt í gegnum tíð-
ina. Bankinn viðurkennir að verð-
mæti þeirra eigna sem sjávarút-
vegsfyrirtæki hafa lagt að veði 
sem tryggingu fyrir lánum á síð-
ustu árum hafi að „langstærstum 
hluta“ byggst á aflaheimildum. 
„Aflaheimildir hafa fylgt veðsett-
um skipum en hægt hefur verið að 
flytja heimildirnar yfir á önnur 
skip með samþykki veðhafa. Með 
frumvarpinu er fótunum kippt 
undan þessum möguleika fyrir-
tækjanna“ segir í umsögninni.

Hér sjáum við svart á hvítu þá 
bóluhagfræði sem var orsök fjár-
málahrunsins 2008. Veðsetning 
aflaheimilda hefur skapað aukna 
eftirspurn eftir kvóta, sú eftir-
spurn hefur hækkað kvótaverð 
sem aftur hefur hækkað lánin … 
og þannig koll af kolli. Bankarn-
ir voru virkir gerendur í þessum 
spíral og áttu þannig sinn þátt í því 
að sprengja upp kvótaverðið. Þetta 
er ein ástæða þess að menn hafa 
viljað reisa skorður við veðsetn-
ingu aflaheimilda og stilla þar með 
af lánaumhverfi sjávarútvegsins. 

Útgerðarmenn hafa sjálfir reikn-
að það út að fjárfesting í íslensk-
um sjávarútvegi undanfarinn ára-
tug hafi verið nálægt 90 milljörðum 
króna. Á sama tíma skuldaði grein-
in á milli 500 og 600 milljarða. Er 
nema von þó að spurt sé hvað hafi 
þá orðið um þá 400 til 500 milljarða 
sem ekki var varið í fjárfestingar 
innan greinarinnar? Fram hefur 
komið að afskriftir námu 120 millj-
örðum á sama tíma en verðmæti 
fiskiskipaflotans árið 2010 var 
123 milljarðar, samkvæmt tölum 
Hagstofu Íslands. 

Rangar forsendur
Ein meginástæða þess að Lands-
bankinn lýsir sig andsnúinn 
fyrirhuguðum breytingum á fisk-
veiðistjórnuninni eru þau áhrif 
sem hann telur að breytingar 

muni hafa á fjárhagsstöðu bank-
ans. Fram kemur í umsögninni að 
18,4% af heildarútlánasafni bank-
ans muni verða fyrir áhrifum, en 
það er lánasafn sem nemur 114,4 
milljörðum króna. Bankinn gefur 
sér þó þá undarlegu forsendu að 
„ekki komi til endurnýjunar á afl-
heimildum til lántaka og miðað við 
15 ára greiðslustreymi“. Bankinn 
gefur sér sumsé að engin endur-
úthlutun muni eiga sér stað á afla-
heimildum eftir fimmtán ár, og 
þetta muni skerða lánveitingar til 
sjávar útvegsfyrirtækja um 22% 
eða 25 milljarða króna. 

Það er deginum ljósara að þessi 
forsenda, sem bankinn kallar 

„varúðarnálgun“, fær ekki með 
neinu móti staðist. Fiskveiðar verða 
áfram stundaðar á Íslandsmiðum 
án tillits til þess hvaða fiskveiði-
stjórnunarkerfi verður við lýði. 
Aflaheimildum mun ávallt verða 
úthlutað með einhverjum hætti til 
þeirra sem stunda sjósókn, hvort 
sem það gerist á forsendum núver-
andi kvótakerfis eða eftir öðrum 

leiðum. Og það er jafn víst að fjár-
málastofnanir muni hér eftir sem 
hingað til vera reiðubúnar að veita 
vel reknum sjávarútvegsfyrirtækj-
um lán til arðbærra fjárfestinga.

Eitt vil ég þó taka undir í umsögn 
Landsbankans: Hagkvæm nýting 
sjávarauðlinda ræðst að mestu leyti 
af þeim leikreglum og skilyrðum 
sem sjávarútveginum eru sköpuð. 

Það eru einmitt hinar bjöguðu leik-
reglur sem ríkt hafa í þessari grein 
undanfarna áratugi, sú röskun og 
það óréttlæti sem af þeim hafa hlot-
ist, sem eru ástæða þess að menn 
vilja breytingar á kerfinu. 

Frumvarp sjávarútvegsráðherra 
um breytingar á stjórnun fiskveiða 
er vissulega ekki fullkomið og um 
það eru skoðanir skiptar, jafnt 
innan stjórnarmeirihlutans sem 
úti í samfélaginu. Sjálf hef ég gagn-
rýnt margt sem þar kemur fram og 
ég lít á það sem skyldu stjórnvalda 
að hlusta á gagnrýni. En það er líka 
skylda þeirra sem setja fram slíka 
gagnrýni að gera það á málefnaleg-
um og skynsamlegum forsendum.

Verður þá enginn fiskur veiddur meir?
Sjávarútvegsmál

Ólína 
Þorvarðardóttir
varaformaður 
sjávarútvegsnefndar 
Alþingis

Það er alveg ljóst að ráðherrar geta ekki 
beitt handafli gegn ákvörðunum sem 
teknar eru af stjórnendum háskóla …

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 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.
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Söngfólk 
óskast 

Blandaður kór óskar eftir 
söngfólki í allar raddir.

Létt og skemmtileg verkefni 
á dagskránni!

Æft á mánudögum.

Upplýsingar gefur Ingunn 
í síma 897 9595 eða 

email: ingunnsi@simnet.is

Þeir sem skilja að skipulag skóla-
kerfis ekki síður en námsefni 

ákvarðar hvaða lexíur nemendur 
læra, þeir sjá að skipulag prúss-
neskra almúgaskóla sem var hann-
að upp úr átján hundruð til að móta 
einstaklinga svo þeir tækju skilyrð-
islaust við skipunum er ekki heppi-
legt til að hjálpa börnum að þrosk-
ast á heilbrigðan hátt. Langflestir 
kennarar eru allir af vilja gerðir. 
Þeir berjast í bökkum við að hjálpa 
börnunum okkar innan skólakerfis 
að prússneskri forskrift sem var 
hönnuð til að bæla forvitni, frum-
kvæði og sjálfstæði nemenda.

Einn mest verðlaunaði kennari 
Bandaríkjanna, John Taylor Gatto, 
útskýrði í ræðunni „Sjö lexíu skóla-
kennarinn“ hvaða lexíur þetta rót-
gróna prússneska skipulag kenndi 
nemendum í raun og veru. Ræð-
una flutti hann þegar hann tók við 
verðlaunum sem besti kennari árs-
ins í New York-fylki. Verðlaun-
in og árangur nemenda sinna til-
einkaði hann mótaðgerðum sem 
hann beitti til að forða nemendum 
sínum að nokkru leyti frá skaðsemi 
kerfisins. Hann hóf ræðuna á þess-
um orðum: „Ykkur er frjálst að líta 
á þessar lexíur eins og ykkur sýnist, 
en trúið mér þegar ég segi að þess-
ari kynningu er ekki ætlað að vera 
kaldhæðnisleg. Þetta er það sem ég 

kenni, þetta er það sem þið borgið 
mér fyrir að kenna. Dragið ykkar 
eigin lærdóm af því.“

„Fyrsta lexían sem ég kenni er 
ringulreið. Jafnvel í bestu skólunum 
leiðir ítarleg athugun á námsskrá í 
ljós bæði skort á samhengi og fjölda 
innri mótsagna. Tilgangur, en ekki 
samhengislausar staðreyndir, er það 
sem geðheilar manneskjur leita að.“

„Önnur lexían sem ég kenni er 
bekkjaflokkun. Mitt hlutverk er að 
fá nemendur til að láta sér vel líka 
að vera lokuð inni með öðrum börn-
um eða að minnsta kosti láta það yfir 
sig ganga. Lexía bekkjaflokkunar er 
sú að allir eiga heima á sínum stað í 
valdapýramídanum.“

„Þriðja lexían sem ég kenni er 
áhugaleysi. Ég geri þetta með því 
að krefjast þess að börnin sökkvi 
sér niður í lexíurnar mínar en þegar 
bjallan hringir krefst ég þess að 
þau hætti undir eins. Þau verða að 
slökkva og kveikja á sér eins og ljós-
rofa. Út- og innhringingar bólusetja 
hvert viðfangsefni fyrir áhuga.“

„Fjórða lexían sem ég kenni er 
tilfinningalegt ósjálfstæði. Með 
stjörnum og fýlukörlum, verðlaun-
um, hrósi og skömmum, kenni ég 
börnum að láta vilja sinn af hendi 
til yfirvaldsins. Hvaða yfirvald sem 
er má úthluta eða svipta börnin rétt-
indum, og það án áfrýjunar, af því að 
réttindi eru ekki sjálfgefin í skólum, 
ekki einu sinni tjáningarfrelsi.“

„Fimmta lexían sem ég kenni er 
vitsmunalegt ósjálfstæði. „Góðu“ 
börnin hugsa það sem ég set þeim 
fyrir með lágmarks mótþróa og sýna 
viðeigandi áhuga. Sem betur fer eru 
til margreyndar aðferðir til að brjóta 

vilja þeirra sem streitast á móti. Gott 
fólk bíður eftir sérfræðingum til að 
segja sér hvað skal gera. Þetta er 
mikilvægasta lexían sem ég kenni.“

„Sjötta lexían sem ég kenni er 
skammtað sjálfsálit. Ég kenni að 
sjálfsvirðing krakka skuli vera háð 
áliti sérfræðinga. Lexía prófa og ein-
kunna er að börn skuli ekki treysta 
sjálfum sér eða foreldrum sínum, 
í staðinn skulu þau setja traust sitt 
á mat löggiltra sérfræðinga. Fólk 
verður að heyra það frá öðrum hvers 
virði það er.“

„Sjöunda lexían sem ég kenni er 
að maður getur sig hvergi falið. Til-
gangur stöðugs eftirlits og að meina 
börnum tíma með sjálfum sér er 
sá að kenna að engum sé hægt að 
treysta, að einkalíf sé ekki réttlæt-
anlegt. Fylgjast verður grannt með 
börnum ef þú vilt hafa samfélag 
undir þröngskorðaðri miðstýringu.“

Það eru til mörg skipulög á námi 
barna og unglinga sem gera kenn-
urum og nemendum auðveldara og 
ánægjulegra að öðlast menntun og 
þroska. Hættum að berja á kenn-
urum og sameinumst um að breyta 
kerfinu. Styðjum kennara sem skilja 
og vilja innleiða betra skipulag í 
skólum landsins.

Það er þekkt staðreynd að 
þegar kreppir að skapast 

jarðvegur fyrir aukna fordóma 
og togstreitu í garð innflytjenda. 
Einnig kennir reynslan að veru-
leg hætta er á því að þeir hópar 
sem einhverra hluta vegna eru 
berskjaldaðir fari verr út úr efna-
hagskreppu en aðrir hópar í sam-
félaginu. Blikur eru á lofti um að 
þetta sé einmitt raunin í íslensk-
um veruleika. Það er staðreynd 
sem Íslendingar standa frammi 
fyrir í dag og mikilvægt er að 
bregðast við fljótt svo tryggja 
megi mannréttindi og virðingu 
allra sem samfélag okkar byggja.

Það getur verið gagnlegt að 
skoða tölur og aðstæður í einu 
meðalstóru sveitarfélagi þar 
sem tiltölulega auðvelt er að hafa 
yfirsýn til þess að glöggva sig á 
stöðu mála.

Atvinnuleysi útbreiddara meðal 
innflytjenda
Á Akranesi búa nú 389 íbúar af 
erlendum uppruna, 6% af íbúa-
fjölda bæjarins. Þar á meðal 
eru 56 börn á leik- og grunn-
skólalaldri og hefur börnum 
af erlendum uppruna fjölgað 
mikið undanfarin þrjú til fjögur 
ár. Þegar þetta er ritað eru 255 
manns á Akranesi án atvinnu, 
þar af 43 innflytjendur. 26 konur 
og 17 karlar, sem eru tæp 17% 
einstaklinga án atvinnu í bænum 
á meðan atvinnuleysi mælist í 
heildina um 8%. 

Undanfarin tvö ár hafa félags-
þjónustan á Akranesi og Rauði 
krossinn á Akranesi orðið vör við 
vaxandi vanda innflytjendafjöl-
skyldna. Fátækt og atvinnuleysi 
er útbreiddara meðal innflytj-
enda en innfæddra og þvert á það 
sem margir áttu von á hefur inn-
flytjendum ekki fækkað að neinu 
marki síðan kreppan skall á. Hér 
hefur erlent launafólk unnið sér 
inn réttindi og þegar litið er til 
þess að atvinnuástand í heima-
landinu er oft mjög slæmt er 
eðlilegt að fólk ákveði að dvelja 

áfram á Íslandi og nýta sér áunn-
in réttindi. Við þetta bætist svo 
að margir innflytjendur eru hér 
í eignarfjötrum og komast hvergi 
þótt þeir vildu vegna þess að þeir 
eiga hér eignir sem ekki hefur 
tekist að selja. 

Skuggaskýrsla 
Á Akranesi hefur fjöldi innflytj-
enda nánast haldist óbreyttur en 
samsetning hópsins hefur breyst, 
einhleypir verkamenn hafa í 
nokkrum mæli leitað á önnur mið 
en fjölskyldumenn sem áður sáu 
fyrir fjölskyldum sínum í heima-
landinu hafa nú fengið konur 
sínar og börn til Íslands. Það er 
reynsla þeirra sem sinna fjöl-
skyldum á Akranesi, s.s. félags-
ráðgjafa og skólastjórnenda, að 
vísbendingar séu á lofti um að rík 
ástæða sé til að hafa áhyggjur af 
aðstæðum hluta þessara barna. 
Skuggaskýrsla sem Barnaheill, 
Mannréttindaskrifstofa Íslands 
og UNICEF kynntu fyrir nokk-
um vikum renna enn styrkari 
stoðum undir þetta og sama gildir 
um skýrslu Rauða kross Íslands, 
Hvar þrengir að? sem kynnt var á 

vormánuðum 2010. Þá er brottfall 
nemenda af erlendum uppruna úr 
framhaldsnámi áhyggjuefni, en 
af 21 nemanda sem hófu nám á 
haustönn 2010 í Fjölbrautaskóla 
Vesturlands hættu 6 námi áður 
en haustönn lauk og einn hefur 
hætt námi á vorönn. Brottfall 
nemenda af erlendum uppruna 
á síðasta námsári var því ríf-
lega 30%, sem hlýtur að teljast 

óásættanlegt, ekki síst þegar 
litið er til þess að það sem tekur 
við nemendum sem hætta námi 
er atvinnuleysi. Einnig eru vís-
bendingar á lofti um að hluti 
þeirra kvenna af erlendum upp-
runa sem eru án atvinnu og án 
tengslanets búi við mjög bágar 
aðstæður, fátækt, einsemd og 

einangrun og skerta möguleika 
til þess að bæta aðstæður sínar. 

Með Rauða krossinum á Akra-
nesi starfa ríflega eitt hundrað 
sjálfboðaliðar af erlendum uppruna 
að fjölbreyttum verkefnum. Þeir 
hafa margir deilt með okkur þeirri 
upplifun sinni að aðgengi að þjón-
ustu og upplýsingum hafi minnkað 
og lífsbaráttan í þessu annars góða 
landi harðnað verulega fyrir fólk af 

erlendum uppruna. Forsenda þess 
að njóta þeirra mannréttinda sem 
íbúum á Íslandi eru tryggð í mann-
réttindasáttmálum og stjórnarskrá 
er að tryggja gott aðgengi að upp-
lýsingum og þjónustu og að stjórn-
völd geri sitt ítrasta til þess að jafn-
rétti sé ástundað í reynd. Því er 
þessi þróun verulegt áhyggjuefni. 

Hættum að berja 
á kennurum 

og sameinumst um að 
breyta kerfinu. Styðjum 
kennara sem skilja …

Undanfarin tvö ár hefur félagsþjónustan 
á Akranesi og Rauði krossinn á Akranesi 
orðið vör við vaxandi vanda innflytjenda-
fjölskyldna. 

Ljóst má vera af nýjasta útspili 
LÍU að þeir ætla sér í hart við 

þjóðina og hafa ekki minnsta áhuga 
á að skapa sátt um fiskveiðar. Með 
lögfræðiálitinu, sem LÍÚ lagði fram, 
er efast um eignarhald þjóðarinn-
ar á fiskveiðiauðlindinni. Nýjustu 
útspil LÍÚ sýna hversu brýnt er að 
innkalla fiskveiðiheimildirnar án 
frekari tafa. Til viðbótar við þau 
nefndarálit sem fram voru komin 
fyrr í sumar hafa nú bæst við álit 
Landsbankans og Deloitte sem í 
reynd bæta ekki miklu við það sem 
áður var komið. Þar er t.d. hvergi 
reynt að leiða líkur að því hversu 
mörg sjávarútvegsfyrirtæki séu 
nú þegar ekki lífvænleg og muni 
ekki lifa af þótt engu verði breytt í 

tilhögun fiskveiða. Í skýrslum þess-
ara aðila er ekki talað fyrir lausn-
um sem til eru, til að koma til móts 
við stefnumótun stjórnvalda, held-
ur er reynt að sjá ljónin í veginum 
og skýrslurnar síðan samdar út frá 
því. Öllum má vera ljóst hvaða hags-
muni Deloitte er að verja en spyrja 
má hvaða hagsmuni Landsbankinn 
er að verja með slíkri skýrslugjöf.  

Leiðbeiningarskylda Landsbankans
Þannig mætti ætla að Landsbank-
inn reiknaði með að yfirlýstur vilji 
ríkisstjórnarninnar gengi eftir og 
skýrsla Landsbankans ætti því fyrst 
og fremst að leiðbeina um útfærslu 
hinnar mörkuðu stefnu. T.d. um að 
mikilvægt sé að samhliða innköll-
un aflaheimildanna verði gefið út 
að útgerðir geti reiknað með því að 
halda 95% núverandi aflaheimilda 
sinna næstu 19 árin, ef farin verður 
sú fyrningarleið sem oftast er talað 
um, þ.e. að fyrna 5% aflaheimilda á 
ári næstu 20 ár. Þannig ætti Lands-

bankinn einnig að leiðbeina um 
að e.t.v. þurfi sérstök tímabundin 
ákvæði í lög um ársreikninga sem 
taki á þeim sérstöku aðstæðum sem 
skapast á meðan verið er að fyrna 
kvótann til fulls.

Það er sammerkt öllum þeim álit-
um um fiskveiðistjórnunarfrum-
vörpin sem fram hafa komið frá vor-
dögum að helstu athugasemdirnar 
lúta að hinum svokölluðu „pottum“, 
veiðiheimildum sem ráðherra getur 
úthlutað að geðþótta o.s.frv. Hvergi 
er vikið orði að hinni svokölluðu „til-
boðsleið“ sem upphaflega kom til 
greina við ráðstöfun kvóta, en sem 
LÍÚ hafnaði, þ.e. að útgerðir bjóði 
árlega, hver eftir fjárhagslegri getu 
sinni og útgerðarhæfi, í afnotarétt 
af 5% kvótans næstu 20 árin þar á 
eftir. Ætla verður að allir skýrslu-
höfundar telji „tilboðsleiðina“ heppi-
lega leið til að hámarka arð þjóðar-
búsins af fiskveiðum enda hagrænir 
yfirburðir hennar fram yfir svokall-
aða „samningaleið“ óumdeildir.

LÍÚ hjólar í þjóðina

Mannréttindi fyrir alla?

Styðjum kennara við að breyta

Sjávarútvegsmál

Bolli 
Héðinsson
hagfræðingur

Menntamál

Jón Þór 
Ólafsson
heimspekingur

Innflytjendur

Anna Lára 
Steindal
framkvæmdastjóri 
Rauða krossins á 
Akranesi
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Komdu sæl Jóhanna.
Erindi mitt við þig er kjör 

lögreglumanna, þ.e.a.s. í hvaða 
sporum þeir eru gagnvart viðsemj-
anda sínum sem og eftirlaunamál. 
Mig langar til að biðja þig að setja 
á þig þau gleraugu sem þú notaðir 
þegar þú sjálf varst í kjarabaráttu 
fyrir hópi fólks. Ég heiti Gunnar S. 
I. Sigurðsson, er lögreglumaður og 
búinn að vera það síðastliðin 37-38 
ár og er sem sagt enn að. 

Þegar ég hóf störf voru föst 
laun bara brandari (ekki ósvipað 
og þau eru í dag) og allt miðað við 
að ná upp kjörunum með yfirtíð, 
sem ekki er unnt í dag. Verkfalls-
rétt höfðum við en létum síðan illu 
heilli af hendi, á móti átti að sjá til 
þess að launakjör lögreglumanna 
yrðu alltaf sambærileg ákveðnum 
viðmiðunarstéttum. Hástemmdar 
yfirlýsingar voru gefnar til að selja 
okkur þessa niðurstöðu. Margir 
okkar voru mjög ósáttir við þessa 
leið, töldu að lögreglumenn ættu 
eins og aðrir að berjast og semja 
fyrir sínum kjörum og hafa til þess 
löggilt verkfæri sem verkfallsrétt-
urinn er. Annað væri niðurlægjandi 
fyrir stéttina.

Mig minnir að fyrir verkfalls-
réttinn fengjum við ígildi þriggja 
til fimm þáverandi launaflokka og 
þannig áttum við að haldast gagn-
vart þeim sem ekki létu verkfalls-
réttinn af hendi. Fljótlega voru 
gerðir samningar við aðra hjá rík-
inu og má segja að í þeim samn-
ingum hafi þessi launamunur jafn-
ast út. Þá strax hófu viðsemjendur 
okkar að narta í samninginn, teygja 
hann og toga og skapa ágreining um 
útreikninginn.

Síðan þá höfum við oftast verið 
á eftir og klárlega tapað þessari 
greiðslu sem við fengum fyrir verk-
fallsréttinn. Núna er staðan þannig 
að við höfum verið samningslausir 
í tæplega þrjú hundruð daga. Þar 
sem ekkert gekk í vor að semja var 
deilunni vísað í gerðardóm. Til að 
gera deiluna enn langvinnari hefur 
það dregist að skipa í dóminn en síð-
ustu fréttir herma að skipanin væri 
komin og á að fella úrskurð þann 23. 
sept. næstkomandi. 

Vel getur verið að dómur þessi 
verði okkur mjög í hag og að við 
lifum sælir og ánægðir næstu 
mánuði en það verður bara nokkra 
mánuði. Aftur stöndum við frammi 
fyrir kjaradeilu um laun og kjör 
þvert á það sem lagt var upp með 
á sínum tíma.

Mér finnst þessi staða mjög nið-
urlægjandi fyrir stéttina og að það 
hafi það komið fram sem mætir 
menn vöruðu við á sínum tíma. Því 
er það mín skoðun að samtök okkar 
ættu að taka upp baráttu fyrir verk-
fallsréttinum og standa svo keik 
frammi fyrir viðsemjendum okkar. 
Okkur hefur verið misboðið svo 
lengi að nú er nóg komið, tími til að 
hysja upp um sig buxurnar og taka 
slaginn.

Eftirlaun okkar miðuðust á sínum 
tíma við 70 ár eins og almennt hjá 
ríkisstarfsmönnum. Vegna eðli 
starfsins var það viðmið lækk-
að niður í 65 ár og töldum við það 
áfanga á leiðinni. Nú veit ég ekki 
hvað þú þekkir vel til lögreglu-
starfsins og ætla svo sem ekki að 
reyna að upplýsa hvorki þig né 
aðra sem þetta lesa um eðli starfs-
ins. Ég hins vegar fullyrði og nýti 
mér þessi tæpu 38 ára starfsreynslu 
mína til að segja að starfið sé engu 
öðru líkt og eiginlega bannað fyrir 
fullorðna... og veika.

Mikill munur er fyrir eldri (og oft 
lasburða) lögreglumenn að vinna í 
lögreglunni nú á dögum en fyrir 
um áratug. Það helgast af því að 
mikið hefur verið skorið niður og 
því mikil fækkun á stöðugildum. 
Það hafði það í för með sér að hver 
og einn lögreglumaður fór að vega 
þyngra í kerfinu. Hér áður gátu lög-
reglumenn sem komnir voru á efri 
ár fundið starf „við hæfi“ innan 
embættanna. Nú er ráðið í þau 

störf fólk á Eflingartaxta og þessi 
eldri lögreglumaður verður að fara 
í fremstu víglínu. 

Ríkið hlýtur að þurfa að axla 
ábyrgð á gjörðum sínum eins og 
hinn almenni borgari. Margir 
okkar telja að misgjörðir ríkisins 
gagnvart okkur í samningamálum 
séu nægjanlegar þó ekki bætist við 
óviðunandi staða eldri starfsmanna.

Það heyrðist fyrir ekki svo mörg-
um misserum síðan að taka ætti 
þessi mál til skoðunar og kviknaði 
sú von hjá okkur sem erum komnir 
með 35-40 ára starfsaldur að gerð-
ur yrði við okkur starfslokasamn-
ingur í ljósi framanritaðs. Aftur-
kippur virðist kominn í það mál og 

er það slæmt. Og það eru ekki bara 
við eldri mennirnir sem erum von-
sviknir vegna þessa, þeir nýliðar 
sem eru utan starfs vegna fækkun-
ar stöðugilda eru líka vonsviknir. 

Þrjá nýliða væri hægt að ráða inn 
fyrir hverja tvo eldri starfsmenn 
sem hætta.

Ég gæti svo sem haldið áfram 
en læt staðar numið hér og vona 

Jóhanna að þú skoðir þetta mál með 
opnum huga. 

Sjálfur tel ég ótækt að lögreglu-
menn þurfi að standa í þessum spor-
um samning eftir samning, þurfa 
að standa í samningum með báðar 
hendur bundnar. Annað tveggja 
þarf að gera, taka upp það kerfi sem 
átti að tryggja stöðu okkar án verk-
fallsréttar eða að láta okkur eftir 
verkfallsréttinn, sjálfum hugnast 
mér það betur.

Þá þarf að taka afstöðu í eftir-
launamálum lögreglumanna og 
eða að búa svo um hnútana að eldri 
lögreglumönnum sé unnt að klára 
starfið án þess að þurfa að fórna 
heilsu til þess.

Opið bréf til forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur
Kjaramál

Gunnar S. I. 
Sigurðsson
lögreglumaður

Ríkið hlýtur að þurfa að axla ábyrgð á 
gjörðum sínum eins og hinn almenni 
borgari. Margir okkar telja að misgjörðir 

ríkisins gagnvart okkur í samningamálum sé nægjan-
legt þó ekki bætist við óviðunandi staða eldri starfs-
manna.
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Helgina 4.-5. október 2008 stóðu 
Geir Haarde og samstarfsfólk 

hans í ríkisstjórn frammi fyrir ein-
hverjum veigamestu ákvörðunum 
sem íslenskir stjórnmálamenn 
hafa staðið frammi fyrir frá stofn-
un lýðveldis á Íslandi. Ákvörðun-
in sem á endanum var tekin – að 
neita bönkunum um frekari fyrir-
greiðslu hjá ríkinu (utan eitt lán 
til Kaupþings með veði í FIB) en 
setja þess í stað neyðarlög til þess 
að búa í haginn fyrir fall þeirra – 
var einstaklega róttæk í sögulegu 
samhengi. Hún var þar að auki alls 
ekki eini leikurinn í stöðunni eins 
og margir hafa haldið fram. Þessi 
ákvörðun hefur skipt sköpum fyrir 
hag okkar Íslendinga.

Ég man enn eins og það hafi 
gerst í gær hvernig viðbrögð yfir-
manna sendinefndar Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins (AGS) voru þegar 
fulltrúi forsætisráðuneytisins 
upplýsti þá um þessa ákvörðun 
íslenskra stjórnvalda eftirmiðdag-
inn 6. október – nokkrum klukku-
stundum áður en neyðarlagafrum-
varpið var lagt fram á Alþingi. 
Þeir misstu andlitið, supu hveljur 
og áttu ekki til orð. Ætluðum við 
virkilega að fara þessa leið? Áttuð-
um við okkur ekki á því hvers lags 
ragnarök við værum að kalla yfir 
land og þjóð með þessu? Seinna 
sama kvöld sat ég fund þar sem 
fulltrúar AGS reyndu að sannfæra 
okkur um að uppþot myndu brjót-
ast út strax næsta dag og hamstur 
myndi leiða til skorts á matvælum 
fyrir lok vikunnar.

Á svipuðum tíma stóð forsætis-
ráðherra Írlands frammi fyrir 
sams konar ákvörðun. Fjármála-
markaðir voru í þann mund að 
missa trú á þarlendum bönkum. 
Alveg eins og á Íslandi fullyrtu 
bankastjórar írskra banka að þeir 
hefðu meira en nóg eigið fé og að 
einungis væri um lausafjárvanda 
að ræða sem rífleg fyrirgreiðsla 
frá ríkinu gæti ráðið bót á. Í þess-
ari stöðu gerði forsætisráðherra 
Írlands það sem stjórnarherr-
ar hafa nánast alltaf gert í slíkri 
stöðu. Hann ábyrgðist fyrir hönd 
írska ríkisins allar skuldir írska 
bankakerfisins. Nú þremur árum 
síðar er komið í ljós að írskir bank-
ar voru í mun verri stöðu en þeir 
héldu fram – alveg eins og raunin 
var með íslensku bankana. Munur-
inn er hins vegar sá að á Írlandi 
lendir allt það tap á írskum skatt-
greiðendum (þar til þeir gefast á 
endanum upp og lýsa yfir gjald-
þroti) á meðan bróðurparturinn 
af tapi íslensku bankanna lenti á 
erlendum kröfuhöfum. 

Ef horft er yfir sögu síðustu 
áratuga hefur það gerst ítrekað að 
bankakerfi landa hafa lent í vand-
ræðum. Viðbrögð stjórnvalda hafa 
nánast án undantekninga verið þau 
að hlaupa undir bagga með banka-
kerfinu, óháð þeim kostnaði sem 
neyðaraðstoðin kallar yfir venju-
lega skattgreiðendur í viðkomandi 
landi. Ummæli yfirmanns í Seðla-
banka Evrópu eru fræg: „Við leyf-
um ekki fatahreinsunum að fara á 
hausinn, hvað þá bönkum.“ Þessi 
ummæli lýsa vel þeirri gegndar-
lausu hræðslu sem gagntekur fjár-
málaelítu heimsins hvað það varð-
ar að bönkum sé leyft að falla.

Kostnaður írskra skattgreið-
enda vegna bankakreppunnar 
stefnir í að verða meira en helm-
ingi meiri en kostnaður íslenskra 

skattgreiðenda, þrátt fyrir að 
vandi bankakerfisins á Írlandi hafi 
reynst mun minni hlutfallslega en 
þeirra íslensku. Jafnvel löndum 
sem áttu við brotabrot af þeim 
vanda sem við reyndumst eiga 
við – eins og Holland og Bretland 
– tókst að íþyngja skattborgurum 
sínum meira í kreppunni en ríkis-
stjórn Geirs Haarde (ef horft er 
framhjá tapi Seðlabankans vegna 
ástarbréfaviðskipta).

Þegar kreppan skall á var 
Ríkissjóður Íslands nánast skuld-
laus og í aðstöðu til þess að veita 
bönkunum hundruð milljarða í 
fyrirgreiðslu. Það var einmitt 
slík fyrirgreiðsla sem bankarnir 

sóttust eftir helgina örlagaríku. 
Forystumenn Landsbankans sótt-
ust eftir eins milljarðs evra láni frá 
ríkissjóði. Þeir fullyrtu að slíkt lán 
myndi tryggja bankanum traust 
markaða og fleyta honum yfir fjár-
málastorminn sem þá geisaði. Það 
var deginum ljósara að ríkisstjórn-
in hafði tök á því að veita Lands-
bankanum slíkt lán. Spurningin 
var hvort það væri skynsamlegt.

Flestir sérfræðingar voru á 
því að eina vitið væri að reyna til 
þrautar að bjarga bönkunum. Wil-
lem Buiter og Anne Sibert skrif-
uðu til dæmis fræga skýrslu fyrir 
Landsbankann sumarið 2008 þar 
sem þau vöruðu við fallhættu 
íslenska bankakerfisins en sögðu 
að viðbrögð stjórnvalda við slíkri 
kreppu ætti að felast í því að verja 
bankana falli með öllum tiltækum 

ráðum, þar á meðal að selja eignir 
lífeyrissjóðanna og veðsetja orku-
auðlindir þjóðarinnar. 

Þessar ráðleggingar Buiter og 
Siberts voru (og eru) talin „almenn 
sannindi“ á meðal fjármálaelít-
unnar í heiminum. Það þarf ekki 
að horfa lengra en til viðbragða 
Evrópusambandsins við fjármála-
vanda Írlands, Grikklands, Portú-
gals og fleiri landa um þessar 
mundir til að sjá hversu ríkjandi 
þessu hugsun er.

Það þurfti því bæði hugrekki og 
yfirvegun til þess að bjóða þessum 
„almennu sannindum“ birginn og 
feta ótroðna slóð í miðju því fjár-
málafárviðri sem geisaði í byrjun 

október 2008. Geir Haarde og sam-
starfsmenn hans í ríkisstjórn voru 
undir ævintýralegu álagi. Afdrif 
heillar þjóðar um langa fram-
tíð voru háð réttum viðbrögðum. 
Upplýsingar voru ótraustar og 
þrýstingur um tilteknar aðgerðir 
var yfirþyrmandi. Þrátt fyrir það 
hafði forsætisráðherra nægilega 
yfirvegun til þess að taka ákvarð-
anir sem reyndust réttar en voru 
í grundvallaratriðum á skjön við 
það sem allar aðrar þjóðir gerðu og 
kallaði til skamms tíma yfir okkur 
einstaklega hörð viðbrögð jafnvel 
nánustu vinaþjóða. 

Hefði ríkisstjórnin lánað Lands-
bankanum einn milljarð evra 
helgina 4.-5. október hefðu þeir 
fjármunir líklegast tapast að mestu 
eða öllu leyti. Ríkissjóður hefði 
þá staðið verr og þurft að skera 
enn meira niður og hækka skatta 
enn meira. En það sem meira er, 
ef Geir og ríkisstjórn hans hefðu 
ekki tekið ákvörðun þessa helgi um 
að setja strax neyðarlög hefði fall 
bankanna getað valdið upplausn 
af allt annarri stærðargráðu en 
raunin varð. 

Skjót viðbrögð stjórnvalda á 
þessum tíma gerðu það að verkum 
að grunnstoðir fjármálakerfisins 
héldu áfram að virka þrátt fyrir 
að bankarnir hafi fallið. Fólk gat 
áfram keypt nauðsynjavörur með 
greiðslukortum, það gat áfram 
borgað reikninga í heimabankan-
um, fékk áfram laun millifærð inn 
á bankareikning og svo framvegis. 

Fyrir vikið hélt stærstur hluti hag-
kerfisins áfram að starfa eðlilega. 
Flestir útlendingar eru furðu lostn-
ir yfir því að ekki hafi farið verr. 
Þeir trúa því varla að atvinnuleysi 
hafi aldrei farið yfir 10%. Það er 
ekki fyrr en maður útskýrir fyrir 
þeim að við höfum sett neyðarlög 
og leyft bönkunum að falla án þess 
að gera ríkissjóð gjaldþrota sem 
þeir byrja að skilja hvers lags er.

Margir samverkandi þættir urðu 
til þess að bankakerfið á Íslandi 
blés út og sprakk með þeim efna-
hagslegu afleiðingum sem við 
erum enn að glíma við. Vissulega 
hefur komið í ljós að margt hefði 
mátt gera betur, og sumt miklu 
betur. Á því bera stjórnmálamenn 
þess tíma pólitíska ábyrgð. En í 
aðdraganda hrunsins var stefna 
íslenskra stjórnvalda í raun sama 
eðlis og stefna margra nágranna-
þjóða okkar. Ríkisstjórnir fjölda 
landa voru að gera sömu mistök-
in. Þegar hins vegar á hólminn 
var komið skildi á milli Íslands og 
annarra landa. Stjórnvöld á Íslandi 
settu neyðarlög sem opnuðu fyrir 
það að bankarnir gætu fallið án 
þess að allt tap þeirra lenti á skatt-
greiðendum eða þjóðfélagið gengi 
algerlega úr skorðum. Þetta var 
lang mikilvægasta ákvörðunin. 
Hún var rétt og bjargaði þjóðinni 
frá gjaldþroti. Að þessu leyti stóð 
Geir sig betur en starfsbræður 
hans annars staðar. Þessi atriði 
ætti Landsdómur að hafa hug-
fast þegar hann tekur afstöðu til 
þess hvort Geir hafi brotið af sér 
í starfi. Á hvaða mælistiku ætlar 
hann eiginlega að leggja störf 
Geirs Haarde?

Aðstæðurnar sem Geir og ríkis-
stjórn hans stóðu frammi fyrir 
haustið 2008 voru einstæðar í 
Íslandssögunni. Hagsmunirnir 
sem um var að tefla voru yfir-
þyrmandi. Úr öllum áttum bár-
ust ráðleggingar, kröfugerðir og 
hugmyndir um hvernig bregð-
ast skyldi við. Í þeirri fjármála-
kreppu, sem ennþá sér ekki fyrir 
endann á í heiminum, var Ísland 
fyrst til þess að þurfa að horfast í 
augu við þann kalda sannleika að 
fjármálakerfið væri byggt á sandi. 
Tafarlausra aðgerða var þörf þótt 
„stríðsþoka“ fjármálakreppunnar 
kæmi í veg fyrir að allur sannleik-
urinn lægi fyrir. Þegar svo hátt-
ar mun enginn mannlegur mátt-
ur megna það að gera allt rétt. Þá 
skiptir mestu að viðbrögðin við 
stóru atriðunum séu sem réttust. 
Í tilfelli Íslands tókst það. 

Þú ert kannski kennari yfir 
vetrartímann og þig langar að 

fara á strandveiðar á sumrin. Það 
er auðvitað þess virði að það sé 
hægt. Menn geta farið á grásleppu 
á vorin og strandveiðar yfir sum-
arið. Þetta er viðbót við atvinnu-
flóruna. Þetta er engin rómantík, 
það sjá allir í hendi sér.“

Þessi ummæli Ólínu Þorvarðar-
dóttur alþingismanns í útvarps-
þættinum Sprengisandi fyrr í 
sumar hafa setið í mér allt frá því 
ég heyrði þau fyrst. Snerist rétt-
lætið í strandveiðunum þá eftir 
allt saman um þetta? Að færa opin-
berum starfsmönnum og öðrum 
launauppbót í sumarleyfinu á 
kostnað þeirra sem hafa lifibrauð 
sitt af störfum við sjávarútveg 
allan ársins hring? 

Með strandveiðum afhentu svo-
kallaðir fulltrúar réttlætisins á 
Alþingi fólki úr öllum mögulegum 
starfsstéttum 8.600 tonn af verð-
mætustu fisktegundum okkar 
án endurgjalds. Á sama tíma var 
úthald fjölmargra fiskiskipa stytt 
vegna samdráttar í aflaheimildum 

vegna strandveiðanna. Þannig var 
togarinn Björgúlfur frá Dalvík, 
þar sem ég starfaði einu sinni, 
aðeins gerður út í átta daga í maí, 
níu daga í júní og tólf í júlí. Þetta 
er nú atvinnusköpun í lagi! Störfin 
og tekjurnar teknar af einum hópi 
til þess eins að færa öðrum.

Í réttlæti Ólínu hlýtur eitt yfir 
alla að ganga. Í röðum sjómanna 
eru einstaklingar sem hafa lokið 
kennaramenntun eða hafa rétt-
indi sem leiðbeinendur. Þegar illa 
viðrar til sjósóknar í vetur gætu 
þeir bankað upp á í skólum lands-
ins og falast eftir ígripavinnu við 
kennslu og að sjálfsögðu með til-
heyrandi launalækkun hjá öðrum 
kennurum. Þeir gætu líka sagt 
börnunum reynslusögur úr starf-
inu og lýst því hversu gaman það 
er að vera á sjó í góðu veðri. 

Væri það ekki gráupplögð leið til 
þess að auka við atvinnuflóruna?

Það þurfti því bæði hugrekki og yfir-
vegun til þess að bjóða þessum „almennu 
sannindum“ birginn …

Snerist réttlætið í 
strandveiðunum 

þá eftir allt saman um 
þetta? Að færa opin-
berum starfsmönnum og 
öðrum launauppbót …

Þegar á hólminn var komið

Kennarar á strandveiðar 
og sjómenn í kennslu?

Sjávarútvegsmál

Páll 
Steingrímsson
sjómaður

Bankakreppan

Jón 
Steinsson
hagfræðingur
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Mánudagur 29. ágúst 2011 kl 12.15–13.00: 

HEIMURINN 
ÁRIÐ 2050
Um framtíðina, 
framtíðar-
rannsóknir 
og listina að 
móta 
framtíðina 

Dr. Mats Lindgren frá fyrirtækinu Kairos Future
heldur fyrirlestur í boði Norræna hússins og 
Norden i Fokus

Fyrirlesturinn fer fram á sænsku og er öllum opinn. 

Ókeypis aðgangur – allir velkomnir.

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

Nánari upplýsingar veitir         
Halldór Jensson          
840 2100         
halldor@reitir.is

www.reitir.is
Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Rúmgott heimili
fyrir öflugt fyrirtæki

  Vandað skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í Grímsbæ við Bústaðaveg

  Svæðið er 682 m² – mögulegt að leigja í tveimur hlutum (350 m² / 332 m²)

  Húsnæðið skiptist í opin vinnurými, skrifstofur, fundarherbergi og eldhús

  Laust í september 2011

TIL LEIGU

Efstaland  26
108 Reykjavík

Hentug vinnurými af ýmsum gerðum.

Góð staðsetning stutt frá helstu umferðaræðum.Rúmgóð aðstaða fyrir starfsmenn.

Nú að nýafstöðnu Reykjavíkur-
maraþoni getum við öll verið 

sammála um að sigurvegararnir 
voru þar margir. Flestir einstak-
lingarnir sem tóku þátt höfðu sín 
markmið, komust yfir misstórar 
hindranir og unnu sigur með þátt-
tökunni.

Sem sjúkraþjálfari á sviði 
kvennaheilsu og þvagfæravanda-
mála hef ég kynnst mörgum konum, 
ungum sem öldnum, sem leita sér 
aðstoðar vegna veikleika sem í 
sumum tilfellum (en ekki öllum) 
tengjast barneignum og hafa dregið 
úr styrk grindarbotnsvöðva svo fátt 
eitt sé talið. Það getur 
skapað vandamál sem 
draga úr lífsgæðum og 
frelsi kvenna til þátttöku 
í athöfnum sem krefjast 
áreynslu.

Að hverfa frá athöfn-
um sem reyna á mann er 
ekki gott og sem betur 
fer er mikil vitundar-
vakning á sviði heilsu-
ræktar og konur jafnt 
sem karlar gera kröfu 
um gott form, góða 
heilsu. Við erum jú öll 
ábyrg fyrir heilsu okkar, 
okkur ber skylda til að 
varðveita heilsuna eftir 
bestu getu og þekkingu, jafnvel þótt 
við höfum orðið fyrir hnjaski eða 
tjóni á heilsunni. Það er í raun ekki 
valkostur að gefast upp fyrir heilsu-
leysi. Nýafstaðið maraþon sýndi svo 
um munaði að hvort sem hetjurn-
ar höfðu misst útlimi, glímdu við 
erfiða krabbameinsmeðferð eða 
báru önnur mein, misáberandi, þá 
er hægt að sigrast á mörgu ef hug-
urinn og eljan er til staðar. Flestir 
öðlast betri heilsu með einhverri 
hreyfingu, hún þarf að sjálfsögðu 
að vera við hæfi hvers og eins.

Fyrir mig var fyrsta vika í vinnu 
eftir sumarfrí sérstaklega gleðileg. 
Þrír af mínum skjólstæðingum eða 
viðskiptavinum (ekki vil ég kalla 
þá sjúklinga) komu sérstaklega 

glaðir (lesist: glaðar) í bragði. Þær 
áttu það allar sameiginlegt að hafa 
hlaupið í Reykjavíkurmaraþoninu, 
ein þeirra 10 km og tvær höfðu 
farið hálft maraþon. Þær höfðu 
sigrast á því mótlæti að geta ekki 
reynt á sig án þess að finna fyrir 
áreynsluþvagleka. 

Skv. rannsóknum þjást um það 
bil 40% kvenna af þvagleka, mis-
miklum og af mismunandi toga. 
Oft er það þannig að í daglegu lífi 
verður viðkomandi ekki var við 
veikleika en við aukið álag birt-
ist hann. Hlaup, hopp, sipp, stökk, 
trampólín, fimleikaiðkun og margt 
fleira reynir mikið á grindarbotn-
inn. Í sumum íþróttagreinum hefur 
áreynsluþvagleki mælst hjá hátt 
í 80% kvenkyns þátttakenda. Það 
er í flestum tilvikum hjá ungum 
konum sem ekki hafa fætt börn en 
eru undir miklu álagi í sinni grein. 
Það er ekki mikið talað um þessa 

hluti en staðreyndirn-
ar tala sínu máli. Marg-
ar konur vita hvað ég er 
að tala um, hafa farið af 
stað en fundið fyrir veik-
leika sem stundum lagast 
af sjálfu sér en stundum 
ekki.

En það er hægt að tak-
ast á við vandann, oftast 
með réttu æfingunum og 
rétta æfingaálaginu. Þó 
hafa rannsóknir sýnt að 
u.þ.b. 30% kvenna geta 
ekki spennt grindarbotn-
inn með einföldum leið-
beiningum, heldur þurfa 
hjálp og leiðsögn til að 

finna vöðvana. Grindarbotnsæf-
ingar eru ekki tískufyrirbæri, held-
ur sígilt lag sem ætti að spila sem 
oftast. Við eigum að elska okkur 
sjálfar og gera kröfur um lífsgæði. 
Það er ALDREI ástæða til að hætta 
að hreyfa sig vegna þessara mála. 
Það er alltaf betra að fara af stað en 
sleppa því. Oft þarf þó að sníða sér 
stakk eftir vexti í upphafi og forðast 
yfirgengilegt álag á botninn. Láta 
sér frekar vaxa ásmegin í iðkuninni 
og fá aðstoð sjúkraþjálfara ef ekki 
gengur að takast á við vandamálið 
sjálfur. Sjúkraþjálfarar eru jú sér-
fræðingar í skoðun og mati á stoð-
kerfi mannsins.

Nú er bara að fara af stað og 
byrja.

En það er 
hægt að 
takast á við 
vandann, 
oftast með 
réttu æfing-
unum…

Konur, heilsurækt 
og grindarbotninn

Heilbrigðismál

Þorgerður 
Sigurðardóttir
sjálfstætt starfandi 
sjúkraþjálfari



BÓNUS
ítalskar kjötbollur

BÓNUS
burritos 4 stkBÓNUS

ítalskt Lasagne 

BÓNUS
heilsuréttur

ÞARF AÐEINS AÐ HITA !

NÝR G Ó M SÆ T U R  R É T T U R

PASTA CARBONARA

998
KR.STK 

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR 

FERSKT BLANDAÐ HAKK 
NAUT & GRÍS  

FERSKT BLANDAÐ HAKK

998  
KR.KG

ALI FERSKAR 
GRÍSAKÓTILETTUR

985
KR.KG

1498
 KR.900G

EUROSHOPPER FROSNAR
KJÚKLINGABRINGUR 

FERSKUR 
KJÖRFUGL

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG  FERSKUR  HEILL KJÚKLINGUR

695
KR.KG

FERSKUR 
KJÖRFUGL

1398
KR.KG

ÞÝSKAR
FROSNAR GRÍSALUNDIR

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
FROSIN LAMBASVIÐ

198  
KR.KG

459 
KR. 400G

STÓRI TÚLI 2 stk. hreinir 
ungnautahamborgarar 140 gr. með brauði

598
 KR. PK.

198 
KR. 1.5 KG

GRÍMS
PLOKK-
FISKUR
400 GRÖMM



VERÐ ÁÐUR 1279 KR.KG.
SKÓLAOSTUR STÓRT 

STYKKI  22% LÆGRA VERÐ
SKÓLAOSTUR STÓRT

STYKKI 22% LÆGRA V

22%LÆGRA VERÐ998 
KR. KG

VERÐ ÁÐUR 1598 KR.KG.

1298
KR. KG

TRÓPÍ 1 LTR. TRÓPÍ 33 CL.TRÓPÍ 1 LTTR. TRÓPPÍ 33 CLP

198
KR.  1 LTR

98
KR. 330 ML

CHEERIOS 
518 GRAMMA PAKKI

COCOA PUFFS
690 GRAMMA PAKKI

495
KR. 518 grömm

675
KR. 690 grömm

Hafragrautur er holl og góð fæða. 
Helstu hráefnin í hafragraut eru vatn og haframjöl. Helsti 
kostur hafra er hversu ríkir þeir eru af vatnsleysanlegum 
trefjum sem hafa heilnæm áhrif á líkamann. Haframjölið 

er meðal annars uppspretta flókinna kolvetna og trefja, 
auk ýmissa vítamína og steinefna. Haframjöl stuðlar að 

lækkun blóðkólesteróls, en hátt kólesteról í blóði er einn 
af áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma. 

(heimild : Vísindavefur HÍ ; Er hafragrautur hol lur? / B.S.Gunnarsson)

695 
KR. 2 KG

OTA SOL GRYN
2 KG.  PAKKI

159
KR.  3 STK

BÓNUS SAMLOKUSKINKA
237 GRÖMM- 9 SNEIÐAR

BÓNUS MALAKOFF
154 GRÖMM- 10 SNEIÐAR

BÚRFELL HANGIÁLEGG
143 GRÖMM 

395
KR. PK

198
KR. PK

159
KR. PK

BÓNUS KORNBRAUÐ 1 KG.  

198
KR.  1 KG.
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g ákvað aldrei að 
segja skilið við sviðs-
leikinn fyrir fullt 
og allt. Þetta æxlað-
ist bara þannig að 
ég hætti að leika á 

sviði því ég gat ekki sameinað að 
ferðast um heiminn og gera bíó-
myndir og leika í íslenskum upp-
færslum, því íslenskar sýningar 
ganga oft og tíðum í svo langan 
tíma. Núna verður takmarkaður 
sýningafjöldi á listaverkinu, leik-
ið þétt í stuttan tíma, og það er 
helsta ástæða þess að ég sá mér 
fært að gera þetta,“ segir leikar-
inn, leikstjórinn og kvikmynda-
gerðarmaðurinn Baltasar Kor-
mákur, sem snýr aftur á íslenskar 
fjalir í Þjóðleikhúsinu innan 
skamms. Hinn 23. september 
næstkomandi frumsýnir Þjóðleik-
húsið gamanleikinn Listaverkið 
eftir Yasminu Reza á stóra svið-
inu, en þar bregða þeir Baltasar, 
Hilmir Snær Guðnason og Ingvar 
E. Sigurðsson sér á ný í sömu hlut-
verk og þeir gerðu fyrir fjórtán 
árum, árið 1997. Þá var verkið sett 
upp á Litla sviðinu, í Loftkastal-
anum og fleiri stöðum við miklar 
vinsældir. Þetta verður í fyrsta 
sinn í heil átta ár sem Baltasar 
leikur á íslensku sviði.

Kominn með alvöru bumbu
„Það var einfaldlega of freist-
andi að takast á við þetta leikrit 
aftur,“ segir Baltasar og útskýr-
ir að tækifærið til að vinna með 
góðum vinum sínum, meðal ann-
arra þeim Hilmi Snæ, Ingvari og 
leikstjóranum Guðjóni Pedersen, 
sem einnig leikstýrði sýningunni 
fyrir fjórtán árum, hafi ráðið 
miklu um ákvörðun hans. „Fyrir 
fjórtán árum var þetta rosalegur 
„hittari“. Við lékum þetta úti um 
allt land, meðal annars á Akur-
eyri um tíma, og það var mjög 
ánægjuleg reynsla. Þá vorum við 
eiginlega of ungir til að fara með 
þessi hlutverk og vorum að leika 
upp fyrir okkur. Núna erum við 
loksins komnir á aldur við pers-
ónurnar í leikritinu. Á sínum tíma 
var ég með gervibumbu og gler-
augu með engum styrkleika á 
sviðinu, en nú er ég farinn að nota 
gleraugu dags daglega og bumban 
er alvöru,“ segir Baltasar og hlær.

Þessa dagana er Baltasar stadd-
ur í London, þar sem hann leggur 
lokahönd á Hollywood-kvikmynd-
ina Contraband, og því gefst skilj-
anlega fremur knappur tími til 
æfinga á Listaverkinu. Leikarinn 
telur þá staðreynd alls ekki þurfa 
að skemma fyrir í æfingaferlinu.

„Ég verð hérna í London fram 
í september og svo fer allt á fullt 
þegar ég kem heim. Það kom til 
tals að strákarnir kæmu hingað út 
til mín að æfa, en það var erfitt að 
koma því við. Við þekkjum auðvi-
tað hlutverkin vel, sem flýtir fyrir 
æfingaferlinu, en svo tökum við 
bara bresku leiðina á þetta,“ segir 
Baltasar og útskýrir að breskt 
leikhúsfólk æfi sjaldan lengur en 
í þrjár vikur fyrir hvert verkefni. 
„Æfingatíminn í leikhúsunum á 
Íslandi er óvenju langur miðað 
við víða annars staðar, sem getur 
bæði verið gott og slæmt. Oft er 
frábært að geta gefið sér nægan 
tíma í verkefnin en stundum gerir 
þetta það að verkum að fólk er 

ekki jafn mikið á tánum. Í þessu 
tilfelli er þessi tilhögun þó nauð-
synleg, því það opnaðist smá glufa 
hjá mér milli annarra verkefna. En 
samt ekki,“ segir Baltasar. Það eru 
orð að sönnu því verkefnastóðið 
sem fyrir liggur hjá leikstjóranum 

virðist yfirþyrmandi í augum 
leikmanns.

Eru vinnualkar eins og ég
Eins og áður sagði er Baltasar 
staddur í London þar sem hann 
leggur lokahönd á kvikmynd sína 

Contraband, sem er Hollywood-
endurgerð á íslensku kvikmynd-
inni Reykjavík-Rotterdam og 
segir frá smyglara sem er platað-
ur út í eitt smyglið enn. Íslensku 
myndinni leikstýrði Óskar Jónas-
son en í henni fór Baltasar með 
hlutverk smyglarans Kristófers. 

Það eru stórfyr ir tæki n 
Universal og Working Title sem 
framleiða Contraband og skart-
ar myndin stjörnum á borð við 
Mark Wahlberg, Kate Beckin-
sale, Giovanni Ribisi og Ben Fost-
er í helstu hlutverkum. Auk þess 
vinnur einvalalið með Baltasar 
bak við tjöldin. Þegar blaðamað-
ur náði tali af leikstjóranum var 
hann í miðjum klíðum að vinna 
að litgreiningu myndarinnar með 
kvikmyndatökumanninum Barry 
Ackroyd, sem sá meðal annars um 
myndatöku í myndunum The Hurt 
Locker, United 93 og Green Zone. 

„Á sunnudagskvöldinu sat 
ég svo í stúdíóinu hér í Soho í 
London, en á meðan var sinfón-
íuhljómsveit í Fox-myndverinu í 
Los Angeles að taka upp tónlist-
ina fyrir myndina. Ég hlustaði á 
í beinni útsendingu og kom með 
athugasemdir. Tónskáldið Clinton 
Shorter sér um tónlistina, en hann 
samdi meðal annars tónlistina 
fyrir „sci-fi“-myndina District 9,“ 
segir Baltasar og segist aðspurð-
ur vera afar ánægður með teym-
ið sem vinnur að myndinni með 
honum. „Þetta er allt toppfólk. 

Ég hef unnið með frábæru fólki á 
Íslandi en aldrei teymi með svona 
svakalega fínar ferilskrár. Sam-
starfið við alla gengur eins og í 
sögu. Þetta eru allt vinnualkar 
eins og ég og gera sitt besta.“

Ýmsar dyr hafa opnast
Vonir standa til að Contraband 
verði frumsýnd í janúar í Banda-
ríkjunum. Áður, eða um næstu 
jól, hyggst Baltasar þó frum-
sýna á Íslandi myndina Djúpið, 
sem fjallar um harmleikinn við 
Heimaey og frækilegt sundafrek 
Guðlaugs Friðþórssonar árið 
1984. 

Þá keypti framleiðslufyrirtæk-
ið Working Title Films réttinn 
að margumtalaðri víkingamynd 
Baltasars í vor og segir leikstjór-
inn vinnu við undirbúning hennar 
í fullum gangi. Meðal annars var 
greint frá því nýverið að hand-
ritshöfundurinn Karl Gajdusek 
hefði verið ráðinn til að fínpússa 
handritið að myndinni, en hann 
skrifaði meðal annars handritið 
að hasarmyndinni Trespass, nýj-
ustu mynd Nicolas Cage og Nicole 
Kidman og vísindahasarmyndinni 
Oblivion, sem stórstjarnan Tom 
Cruise kemur til með að leika í 
og verður hugsanlega tekin upp á 
Íslandi, að sögn Baltasars.

Þá leikstýrir Baltasar Afmælis-
veislunni, fyrsta leikriti Harolds 
Pinter í fullri lengd, í Þjóðleikhús-
inu í vor. Hann hefur einnig verið 
ráðinn til að setja upp Villiöndina 
eftir Henrik Ibsen í norska þjóð-
leikhúsinu árið 2012, en hún verð-
ur opnunarsýning Ibsen-hátíðar-
innar sem leikhúsið heldur annað 
hvert ár. 

Baltasar viðurkennir fúslega 
að vinnan við gerð Contraband 
og samstarfið við nafntogaða 
einstaklinga innan kvikmynda-
geirans ytra hafi opnað honum 
ýmsar dyr. „Hollywood er ekkert 
svo stór, þegar öllu er á botninn 
hvolft. Þegar spyrst út að ákveð-
ið verkefni gangi vel líður ekki á 
löngu þar til það kemur viðkom-
andi til góða. Núna berast mikið 
fleiri verkefni til mín en áður 
var,“ segir hann og bætir við að 
nýlega hafi honum borist boð um 
risavaxið verkefni. Hann vill þó 
ekki tjá sig nánar um það að svo 
stöddu. „Þetta er alveg geðveikt 
dæmi, en það er best að stíga var-
lega til jarðar því Contraband 
hefur ekki verið frumsýnd enn 
og maður veit aldrei hvað gerist.“

Líður best í Skagafirði
Þessum mörgu verkefnum Baltas-
ars fylgja óhjákvæmilega mikil 
ferðalög og flugferðir þvers og 
kruss um heiminn. Aðspurður 
segist hann oftast reyna að nýta 
tímann í flugvélum til að horfa á 
bíómyndir eða lesa handrit, sem 
berast honum í stöflum. 

„Auðvitað kemur fyrir að ég 
verð þreyttur en þetta er drauma-
djobbið og það hvarflar ekki að 
mér að kvarta yfir því. Ég reyni 
líka að gera starfið eins fjöl-
skylduvænt og hægt er. Núna er 
ég til dæmis með fjölskylduna úti 
í London og við höfum það mjög 
huggulegt. Litlu strákarnir okkar 
fara með mér í vinnuna á hjóla-
bretti en sjálfur labba ég, enda 
ekki jafn góður á brettinu og ég 
var í gamla daga.“

Hann segir þó alls ekki inni í 
myndinni að flytjast búferlum 
í annað land, enda líði honum 
hvergi betur en í Skagafirðin-
um með fjölskylduna og hestana 
sína nærri. „Ég hef aldrei litið á 
hlutina eins og að „meika það“ í 
Hollywood sé eitthvert markmið 
í sjálfu sér. Það er frábært að 
geta unnið að spennandi verkefn-
um þegar þau bjóðast í útlöndum, 
en ég er alveg eins til í að gera 
íslenskar myndir eða vinna við 
íslenskt leikhús. En úr því ég er 
í aðstöðu til þess reyni ég eftir 
fremsta megni að koma með eins 
mikla vinnu og ég get til Íslands. 
Það skapar störf og peninga og 
verður vonandi til þess að íslenski 
kvikmyndabransinn njóti góðs 
af,“ segir Baltasar að lokum.

Ég hef aldrei litið á hlutina eins 
og að „meika það“ í Hollywood sé 
eitthvert markmið í sjálfu sér. 

Í ÞÁ DAGA Aðalleikarar í Listaverkinu, þeir Baltasar, Hilmir Snær og Ingvar, fagna 
frumsýningu verksins í Þjóðleikhúsinu árið 1997. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Aftur á svið eftir átta ára hlé

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Leikarinn og leik-
stjórinn Baltasar 
Kormákur er önnum 
kafinn ytra í hinum 
ýmsu verkefnum en 
stígur þó aftur á ís-
lenskt leiksvið í næsta 
mánuði eftir langt hlé. 
Hann sagði Kjartani 
Guðmundssyni frá holl-
vinum, Hollywood og 
hestamennsku.

ALLT AÐ GERAST Baltasar segir 
margfalt fleiri verkefni berast 

honum nú en áður var. Þegar 
vel gangi spyrjist það fljótt 
út í kvikmyndabransanum. 

Hann ferðast milli Englands, 
Bandaríkjanna, Íslands og fleiri 

landa allt árið en líður best í 
Skagafirðinum.



LARVIK 3 sæta sófi. Vienna svart áklæði. B:192 D:76 H:84 cm. 
LARVIK 2 sæta sófi. B:140 D:76 H:83 cm. 47.990 fullt verð 59.990.

63.990
FULLT VERÐ: 79.990

HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

139.990
FULLT VERÐ: 179.990

89.990
FULLT VERÐ: 129.990

63.990
FULLT VERÐ: 79.990

DALLAS barstóll. Svart leður. 

PLUM stóll. Hvítt, 
svart, grænt leðurlíki 
eða Fjólublátt áklæði.

AMITY La-z-boy stóll. Natur, rautt 
eða brúnt áklæði. B:80 D:80 H:102 cm.

GRAND PINNACLE La-z-boy stóll. Svart 
áklæði. B:84 D:107 H:118 cm.

NÚNA

35%
AFSLÁTTUR

79.990
FULLT VERÐ: 124.990

69.990
FULLT VERÐ: 109.990

13.990
FULLT VERÐ: 15.990

17.990
FULLT VERÐ: 23.990

PLUM barstóll. Svart leðurlíki.

NÚNA

30%
AFSLÁTTUR

FRÁBÆRT
VERÐ!

NÝTT!
BARSTÓLAR

TILBOÐ!
HAUST

COBRA tungusófi. Vienna svart áklæði. B:250 D:83/145 
H:80 cm. Fæst með vinstri eða hægri tungu.

COBRA 3 sæta sófi. Brons áklæði.B:218 D:85 H:85 cm.

24.990
FULLT VERÐ: 29.990

KENYA hægindastóll. Rio antrazit, kakí, fjólublátt, 
rautt eða Vienna svart áklæði. B:70 D:66 H:46/82 cm.

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR

29.990
FULLT VERÐ: 39.990

Tilboðin 
gilda til 
5. sept.
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Í 
þingsályktunartillögunni 
um vernd og nýtingu nátt-
úrusvæða, sem umhverf-
is- og iðnaðarráðherra 
kynntu fyrir helgi, er 
gert ráð fyrir þremur 

virkjunum í neðri hluta Þjórsár. 
Í umræðunni um virkjanamál á 
svæðinu hefur kastljósið helst 
beinst að Urriðafossvirkjun, enda 
er hún aflmest þeirra þriggja. 
Uppistöðulónið verður víðfeðm-
ast og þar að auki mun hún nánast 
þurrka upp vatnsmesta foss lands-
ins, Urriðafoss, stærstan hluta 
ársins. Náttúruverndarsinnar 
hafa gagnrýnt þessi áform harð-
lega og aðrir bent á mögulegar 
hættur af því að virkja á sprungu-
svæði sem þessu.

Hinar virkjanirnar tvær, sem 
báðar eru í Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi, eru þó ekki síður umdeild-
ar. Þar er annars vegar um að 
ræða Hvammsvirkjun, sem er efst 
virkjananna þriggja og sú næst-
stærsta, og Holtavirkjun, sem er 
smæst. Stíflugarður Hvamms-
virkjunar  verður rétt ofan við 
Viðey – öðru nafni Minni-Núps-
hólma – sem umhverfisráðherra 
friðaði í vikunni vegna einstæðs 
gróðurlífs. Í rammaáætlun-
inni sem unnin var er fullyrt að 
Hvammsvirkjun muni engin nei-
kvæð áhrif hafa á lífríkið í Viðey. 
Holtavirkjun mun að mestu 
þurrka upp annan glæsilegan foss 

í Þjórsá – Búðafoss – og veita ánni 
fram hjá honum um Árneskvísl.

Deilt á öllum vígstöðvum
Deilur um virkjun neðri hluta 
Þjórsár hafa staðið lengi, bæði 
á heimaslóðum og á hinu póli-

t í sk a sv iði . 
Skemmst er að 
minnast þess 
þegar Svandís 
Svavarsdóttir 
umhverfisráð-
herra synjaði 
skipulagsbreyt-
ingum í Skeiða- 
og Gnúpverja-
h r e p p i  o g 
aðalskipulagi 

í Flóahreppi staðfestingar, með 
þeim rökum að þátttaka Lands-
virkjunar í kostnaði við skipu-
lagsvinnuna hefði stangast á við 
skipulags- og byggingarlög. 

Í ljós hafði komið að Lands-
virkjun hefði greitt sveitar-
stjórnarmönnum á svæðinu fyrir 
að sitja fundi um skipulagsvinn-
una. Enn fremur olli það nokkurri 
úlfúð víða að Landsvirkjun hefði 
staðið straum af kostnaði við eitt 
og annað sem ekki þótti koma 
skipulagsvinnu mikið við, til 
dæmis GSM-samband, vatnsveitu 
og félagsheimili. Athygli vakti 
þegar alþingismaðurinn Mörð-
ur Árnason kallaði þetta mútur 
og uppskar reiði margra. Málið 

fór fyrir dómstóla og alla leið í 
Hæstarétt sem komst í febrúar 
að þeirri niðurstöðu að synjun 
ráðherrans hefði verið ólögmæt.

Fyrirséð átök á Alþingi
Gerð rammaáætlunar um virkj-
anakosti á Íslandi var ætlað að slá 
á ágreining og skapa þó ekki væri 
nema vísi að sátt um það hvað 
skyldi vernda og hvað væri betur 
fallið til orkunýtingar. 

Niðurstaðan af starfi nefnd-
arinnar varð sú að virkjanirnar 
þrjár myndu ekki hafa afgerandi 
neikvæð umhverfisáhrif. Kostirn-
ir myndu vega þyngra en gallarnir 
og því væri réttast að virkja. Þessi 
niðurstaða er nú orðin hluti af 

drögum að þingsályktunartillögu 
sem á eftir að velkjast í þinginu 
og óefað taka einhverjum breyt-
ingum. Fyrirséð er að einna mest 
verði karpað um einmitt þessar 
virkjanir, enda hafa margir liðs-
menn Vinstri grænna lýst yfir mik-
illi andstöðu við áformin.

Rammaáætlunargerðin hefur 
ekki dregið úr óánægju þeirra 
heimamanna sem á annað borð 
voru ósáttir við áformin. Það 
fullyrðir að minnsta kosti Ólaf-
ur Sigurjónsson í Forsæti, 
sem hefur verið í fararbroddi 
virkjanaandstæðinga um langt 
skeið. „Hún er skelfileg,“ segir 
Ólafur um niðurstöðu rammaáætl-
unar. „Hún tekur ekkert tillit til 

mannlega þáttarins. Það er verið 
að ræða um einhverjar plöntur og 
skófir á steinum hér og þar og meta 
það allt – plús og mínus – á hinum 
og þessum virkjunarsvæðum, en 
hefur mönnum aldrei dottið í hug 
að taka tillit til þess að það býr fólk 
á sumum þessum stöðum?“ 

„Algjört brjálæði“
Það er augljóst að Ólafi er mikið 
niðri fyrir. Hann hefur staðið í 
áralöngu stappi við Landsvirkjun 
vegna málsins og jafnan þurft að 
lúta í lægra haldi. Ólíkt því sem 
gjarnan vill verða á Íslandi lætur 
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FOSS ÁN FRAMTÍÐAR? Þótt Urriðafoss sé títtnefndur sem helsta fórnarlamb mögulegra virkjana í neðri hluta Þjórsár er hann ekki eini mikilfenglegi fossinn í ánni sem hverfur ef fyrirætlanirnar verða að veruleika. Á 
myndinni má sjá Búðafoss, sem steypist niður Þjórsá þar sem hún kvíslast við Árnes. Til stendur að stífla fossinn og veita þar með ánni nær allri til suðurs í Árneskvísl. Þar mun uppistöðulón Holtavirkjunar myndast.

ÓLAFUR 
SIGURJÓNSSON

Fæstir alfarið með eða á móti
Virkjað verður á þremur stöðum í neðri hluta 
Þjórsár samkvæmt drögum að þingsályktunar-
tillögu um rammaáætlun. Virkjanaáform á 
svæðinu hafa verið gríðarlega umdeild og fyrirséð 
er að svo verði áfram. Stígur Helgason og Vilhelm 
Gunnarsson kynntu sér náttúruna sem bitist er 
um hvort eigi að nýta eða vernda og sjónarmið 
heimamanna í þessu eldfima máli.

Ásahreppur

Rangárþing ytra

Gíslholtsvötn

Skarðsfjall

Urriðafossvirkjun:
Afl: 130 MW
Virkjuð fallhæð: 40,6 
metrar
Flatarmál uppistöðu-
lóns (Heiðarlón): 9 
ferkílómetrar
Rúmmál lóns: 17 milljónir 
rúmmetra

Hvammsvirkjun:
Afl: 82 MW
Virkjuð fallhæð: 32 metrar
Flatarmál uppistöðulóns (Hagalón): 4,6 ferkílómetrar
Rúmmál lóns: 15,5 milljónir rúmmetra

Holtavirkjun:
Afl: 53 MW
Virkjuð fallhæð: 18 
metrar
Flatarmál uppistöðu-
lóns (Árneslón): 4,8 
ferkílómetrar
Rúmmál lóns: 13,6 
milljónir rúmmetra

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
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hann sín persónulegu vensl ekki 
þvælast fyrir hugsjóninni. Til 
marks um það er að bróðir hans, 
Kristján Már Sigurjónsson, er 
virkjanaverkfræðingur á stofunni 
sem hannaði Urriðafossvirkjun. 
Það þarf vart að taka fram að þeir 
bræður eru á öndverðum meiði.

Ólafur vitnar til ummæla jarð-
fræðingsins Páls Einarssonar, 
sem efaðist um að hægt væri að 
halda vatni í Heiðarlóni, uppi-
stöðulóni Urriðafossvirkjunar, 
vegna þess hversu sprungið land-
svæðið væri. Þær athugasemdir 
hafi verið hunsaðar, líkt og við-
varanir Heilbrigðiseftirlits Suður-
lands sem taldi að fráveitulagnir 
gætu eyðilagst. Þá sé augljóst að 
laxinn í áni sé dauðadæmdur. „Það 
er búið að ákveða virkjunina og þá 
er haldið áfram beint af augum 
og öllum svona hliðarvandræðum 
sópað burt,“ segir Ólafur.

Hann kallar allar virkjanirn-
ar þrjár „algjört brjálæði“. Því 
eru hins vegar síður en svo allir 
landeigendur á svæðinu sam-
mála. Margir eru himinlifandi 
með áform um virkjanir á svæð-
inu, þær muni skapa langþráðar 
tekjur og störf. Hvernig skýrir 

Ólafur það? Í hans huga er það 
nokkuð einfalt: „Ég er búinn 
að kafa ofan í þetta og ég þori 
að ganga fram fyrir skjöldu og 
standa við mína sannfæringu,“ 
segir hann. Þar fyrir utan séu 
margir á sama máli og hann en 
vilji bara ekki rugga bátnum, eins 
og sagt er.

Menn verða seint alveg sáttir
Helga Óskarsdóttir á Minna-
Hofi í Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi er ein fjölmargra sem eru 
á öndverðum meiði. „Mér hugn-
ast þessi áform alveg prýðilega,“ 
segir Helga, enda þurfi nauðsyn-
lega eitthvað að gerast á svæð-

inu. Jörð hennar liggur á milli 
fyrirhugaðra Haga- og Árnes-
lóna en verður að hennar sögn 
fyrir litlum sem engum beinum 
áhrifum. Spurð hvort hún komi 
ekki til með að sjá eftir því landi 
í sveitinni sem þó verður fyrir 
raski segist hún ekki hafa mikl-
ar áhyggjur af því. „Ég held bara 

að það verði svo lítið rask,“ segir 
Helga.

Aðalsteinn Sveinsson, oddviti 
Flóahrepps, fagnar því að 
niðurstöður Rammaáætlunar hafi 
loksins litið dagsins ljós. Þær séu 
fyrirsjáanlegar hvað Urriðafoss-
virkjun varði fyrir alla þá sem 

hafi kynnt sér málið. Ferlið hafi 
tafið skipulagsvinnu í hreppnum 
en nú liggi þetta loks fyrir og það 
sé ánægjulegt.

„Svo á reyndar eftir að koma í 
ljós hvort menn ætla að sættast 
á þessa tillögu á Alþingi,“ segir 
hann. Spurður hvort hann telji að 
niðurstaða Rammaáætlunar sé 

líkleg til að sætta stríðandi fylk-
ingar á svæðinu segist hann gera 
sér vonir um að þessi vinnubrögð 
sem þessi komist eins nálægt 
því og mögulegt er. „Ég er alveg 
sammála þessari aðferðafræði 
– að flokka virkjanakostina – en 
ég veit líka að menn verða seint 
alveg sáttir,“ segir Aðalsteinn.

Hann segist ekki vita hvort 
niður staðan hafi að einhverju 
leyti breytt afstöðu þeirra sveit-
unga hans sem hvað sterkast-
ar skoðanir hafa á málinu. „En 
það er mikil einföldun að ætla að 
skipta íbúum Flóahrepps í virkj-
anasinna og virkjanaandstæðinga 
– það er ekki þannig. Það er ákveð-
inn hópur sem er alfarið á móti því 
að virkja og ákveðinn hópur sem 
berst mikið fyrir þessu, og síðan 
er stór hópur sem hefur vegið og 
metið öll rök og ég á von á því að 
hann sætti sig við þetta,“ segir 
hann. Líklega tilheyri stærstur 
hluti fólks þeim hópi.
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Myndir
1. Albert Sigurjónsson, bróðir Ólafs 
í Forsæti, á leið að vitja neta sinna í 
Heiðarlóni. Hann hefur áhyggjur af því 
að með tilkomu virkjana muni laxinn 
hverfa úr ánni.

2. „Áætluð lónshæð“ segir á skilti sem 
virkjanaandstæðingar hafa komið fyrir 
við fyrirhugað Hagalón.

3. Til stendur að loka Búðafossi að 
mestu og veita vatninu þess í stað um 
Árneskvísl vinstra megin á myndinni. 
Við það myndast Árneslón.

4. Á myndinni má sjá fyrirhugað 
lónstæði Hagalóns, uppistöðulóns 
Hvammsvirkjunar. Stór hluti þess lands 
sem sést á myndinni mun hverfa undir 
lónið.

5. Þessi ær og lömb hennar létu sér 
fátt um finnast þótt fljótlega myndi 
Heiðarlón stækka til mikilla muna.

það er mikil einföldun að ætla að skipta íbúum Flóa-
hrepps í virkjanasinna og virkjanaandstæðinga – það er 
ekki þannig.
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Bændamarkaður í Skútuvogi

BÆNDAMARKAÐUR 

Í BLÓMAVALI 
      Í SKÚTUVOGI UM HELGINA 

Villtur silungur og murta beint 

úr Þingvallavatni

Fersk bláskel úr Breiðafirðinum

Ferskir sæluostar úr sveitinni, 

án rotvarnarefna 

kynning milli kl. 13:00 og 15:00

Broddur beint frá býli

Sælkerasultur úr sveitinni

kynning milli kl. 13:00 og 15:00

Landnámshænuegg beint frá býli

Flott uppskera af nýju grænmeti

Úrval af lífrænu 

grænmeti og ávöxtum

Haustlaukarnir eru komnir!

Pottaplöntu-
útsala 

 25-50%afsláttur
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Þ
etta var hreint út 
sagt frábært og ótrú-
lega skemmtilegt að 
fá að kynnast land-
inu á þennan hátt. Við 
höfum lært um þessa 

hluti í skóla, en það er líka heilmikill 
skóli að sjá þessi hús í návígi,“ segir 
Steinunn Eik Egilsdóttir, BA í arki-
tektúr frá Listaháskóla Íslands 
(LHÍ). Steinunn er einn þátttak-
enda í rannsóknarverkefninu Eyði-
býli á Íslandi, en tilgangur þess er 
að koma á fót gagnagrunni með 
yfirgripsmiklum upplýsingum um 
eyðibýli og yfirgefin hús á landinu.

Mikilvægar heimildir
Að sögn Steinunnar á verkefnið sér 
nokkurn aðdraganda, því á annað 
ár hafði hópur áhugasamra velt því 
fyrir sér á hvaða hátt væri hentug-
ast að blása lífi í gömul og yfirgef-
in hús á landsbyggðinni. Aðstand-
endur fyrirtækjanna R3-Ráðgjöf og 
Glámu-Kím arkitekta ásamt Ómari 
Bjarka Smárasyni jarðfræðingi 
mynduðu undirbúningshóp haustið 
2010. Hópurinn sótti um styrki og 
fékk nokkra. 

Þá sóttu, að frumkvæði undir-

búningshópsins, fimm háskólanem-
ar um styrki frá Nýsköpunarsjóði 
námsmanna til að sinna rannsókn-
arvinnunni. Sá styrkur fékkst og 
því eyddu þau Steinunn Eik, Arn-
þór Tryggvason og Yngvi Karl 
Sigurjónsson, sem öll voru úrskrift-
arnemar í arkitektúr við LHÍ, Birk-
ir Ingibjartsson, BS í verkfræði og 
nemi á öðru ári í arkitektúr við LHÍ 
og Árni Gíslason, BA í stjórnmála-
fræði og meistaranemi á fyrra ári 
í MPA við Háskóla Íslands, tveim-
ur mánuðum í sumar við rann-
sóknir í þremur sýslum landsins, 
Austur-Skaftafellssýslu, Vestur-
Skaftafellssýslu og Rangárvalla-
sýslu. Þessa dagana vinna þau að 
úrvinnslu rannsóknarinnar.

„Þetta eru upplýsingar sem 
hingað til hafa ekki verið til,“ segir 
Steinunn Eik. „Þetta eru hús sem 
mörg hver gætu farið að glatast. Í 
dag þykir okkur gömlu torfhúsin og 
húsakynnin sem hafa verið grafin 
upp afar merkileg. Eftir fimmtíu 
eða hundrað ár verða það þessi hús 
sem við rannsökuðum sem verða 
hluti af menningarsögu okkar, 
og því mikilvægt að varðveita 
heimildir um þau.“

Fundu falda gullmola
Hópurinn ferðaðist um ofannefndar 
sýslur, allt frá Lóni í Hornafirði að 
Ásahreppi í grennd Hellu, og skráði 
á því svæði alls 103 eyðibýli eða 
yfirgefin hús. Gögnin voru svo færð 
inn í sérstakt skráningarform sem 
hannað var í samstarfi við Þjóð-
minjasafnið og Húsafriðunarnefnd. 

„Við skráðum niður eins mikið 
af sögu húsana og við komumst í,“ 
útskýrir Steinunn. „Við könnuðum 
ástand þeirra, byggingarstíl, stað-
hætti, áhugaverðar staðreyndir og 
tókum kerfisbundið ljósmyndir af 
öllum hliðum þeirra, svo fátt eitt sé 

nefnt. Gögnin eru því skrifleg og 
myndræn. Höfuðáhersluna leggj-
um við á varðveislugildið og nýt-
ingarmöguleika, hvort mögulegt 
sé að gera húsin upp og þar fram 
eftir götunum. Undirliggjandi er 
einnig sú spurning hvort hugsan-
legt sé að nýta þessar upplýsingar í 
tengslum við ferðaþjónustu. Þann-
ig væri til að mynda hægt að gera 
ákveðin hús upp að mismiklu leyti, 
nota sem gistihús fyrir ferðamenn 
og skapa þannig nýja upplifun í 
íslenskri ferðaþjónustu.“

Reglan var sú að hópurinn keyrði 
upp að hverjum einasta sveitabæ á 
rannsóknarsvæðinu til að kanna 
hvort yfirgefin hús leyndust bak 
við sveitabæi. Sú var oft og tíðum 
raunin, að sögn Steinunnar. „Þannig 
fundum við marga falda gullmola. 
Þetta var mikil nákvæmnisvinna en 
óskaplega skemmtilegt. Við höfum 
verið í samstarfi við sveitarfélög, 
sem hafa skaffað okkur húsnæði, 
til dæmis gistingu í félagsheimil-
um, og þegið margan kaffisopann 
og með því hjá íbúum á svæðinu. 
Allir tóku mjög vel á móti okkur 
og höfðu ekkert á móti því að segja 
okkur frá umhverfi sínu á ítarlegan 
hátt,“ segir Steinunn Eik.

Vonar að starfið haldi áfram
Eyðibýlin og yfirgefnu húsin voru 
eins misjöfn og þau voru mörg, að 
sögn Steinunnar. „Sum þeirra voru 
pinkulítil, kannski í mjög slæmu 
ásigkomulagi og erfitt að þefa uppi 
heimildarmenn um þau, og í næstu 
andrá vorum við að skoða hótel í 
Fljótshlíð frá árinu 1898 með ótrú-
lega byggingarsögu. Oft eru það þó 
hrörlegustu húsin sem vekja hjá 
okkur mestan áhuga. Það eru marg-
ar leiðir til að varðveita hús og veita 
þeim nýtt líf, og hugmyndirnar sem 
kviknuðu hjá okkur í rannsókninni 
voru óteljandi.“

Steinunn segir í raun enn óljóst 
hvort og þá hvernig niðurstöð-
ur rannsóknarinnar verði gerðar 
aðgengilegar almenningi. „Vonir 
okkar standa til þess að skýrslan 
verði gefin út á einhvern hátt, en 
þó fyrst og fremst til þess að hún 
verði notuð til að tryggja fleiri 
styrki til að halda verkefninu gang-
andi. Nú höfum við rannsakað um 
1/10 af undirlendi Íslands og því 
mikið eftir. Ég vona að hægt verði 
að rannsaka allt landið á þennan 
hátt og sjálf hef ég mikinn áhuga 
á að taka þátt í því starfi,“ segir 
Steinunn Eik.

Allir tóku mjög vel á móti okkur 
og höfðu ekkert á móti því að segja 
okkur frá umhverfi sínu á ítarlegan 
hátt

Hluti af menningarsögu okkar
MÚLAKOT Í Fljótshlíð, sem var áður heimili og hótel.  MYND/ÁRNI GÍSLASON

HNAPPAVELLIR Í Öræfum. MYND/BIRKIR INGIBJARTSSON

BALDURSHAGI Nærri Höfn í Hornafirði.  MYND/ARNÞÓR TRYGGVASON

ÞÓRISDALUR Í Hornafirði.  MYND/ÁRNI GÍSLASON

Steinunn Eik Egilsdóttir, BA í arkitektúr frá 
Listaháskóla Íslands, er ein þeirra sem í sumar 
rannsökuðu eyðibýli og yfirgefin hús á Suður- og 
Suðausturlandi. Kjartan Guðmundsson ræddi við 
hana um varðveislugildi húsanna og möguleika til 
nýtingar.

MARGAR HUGMYNDIR „Það eru margar 
leiðir til að varðveita hús og veita þeim 
nýtt líf,“ segir Steinunn Eik Egilsdóttir 
um rannsóknina á eyðibílum og yfir-
gefnum húsum sem fram fór í sumar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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S
umrin á Íslandi eru frá-
bær með grillveislum, 
göngutúrum, útilegum og 
almennu djammi langt 

fram eftir morgni. Þrátt fyrir það 
hikaði ég ekki við að slá til þegar 
mér bauðst að fara til Afríkuríkis-
ins Tógó að vinna á barnaheimili 
fyrir munaðarlaus börn á vegum 
hugsjónafélagsins SPES í sumar. 
Ég vissi reyndar ekkert um landið 
nema það sem ég las á Wikipedia, 
enda var ég of upptekin við að 
dusta rykið af menntaskólafrönsk-
unni til þess að kynna mér málin 
betur.

Ég og Ásta Briem kvikmynda-
gerðarkona lögðum af stað út í 
óvissuna í byrjun júní með heil-
an helling af græjum í fartesk-
inu, enda hugmyndin sú að gera 
heimildarmynd meðan á dvölinni 
stæði. Við lentum í höfuðborginni 
Lomé um kvöld og úti var kolniða-
myrkur. Þegar bíllinn nálgaðist 
barnaheimilið heyrði ég öskur og 
læti í fjarska sem jukust eftir því 
sem nær dró. Skyndilega opnað-
ist bílhurðin og ég var dregin út 
af 102 börnum. Ég sá farangur-
inn minn leysast upp og öll börn-
in vildu fá að heilsa okkur. Þetta 
var yfirþyrmandi og ég uppgötv-
aði nákvæmlega á þessari stundu 
hvað 102 börn eru rosalega mörg 
börn.

Gangandi lottómiði
Fyrstu dögunum eyddum við 
aðallega í að fræðast um barna-
heimilið og umhverfi þess og 
reyna að kynnast börnum sem öll 
litu nákvæmlega eins út í okkar 
augum. Ég reyndi ýmsar aðferð-
ir til að þekkja þau í sundur. Ég 
tók myndir af þeim, lét þau skrifa 
niður nöfnin sín í bókina mína 
og punktaði svo hjá mér öll sér-
kenni sem ég sá, til dæmis bólur 
eða skarð í tönnum. En allt kom 
fyrir ekki. Þetta voru hreinlega 

svo svakalega mörg börn og ég 
kunni einungis örfáar setningar 
á frönsku. Ég held þó að mér hafi 
tekist ágætlega að fela hversu illa 
þetta gekk hjá mér. Það fyndnasta 
var þó að eftir mánaðardvöl var 
starfsfólkið enn að ruglast á mér 
og Ástu. Við lítum alveg eins út í 
þeirra augum.

Í upphafi var ákveðið að við 
myndum vera á barnaheimilinu 
í tvo og hálfan mánuð. Á þess-
um stutta tíma var ég ákveðin í 
að kynnast börnunum, landinu 
og menningunni. Ég lagði mig 

fram við að falla inn í hópinn en 
það gekk ekkert of vel. Fyrir það 
fyrsta er ég hvít með ljóst hár. 
Þó svo að ég hafi látið sauma á 
mig afríska kjóla og orðið mjög 
brún, að mínu mati, þá reyndist 
það ekki nóg til þess að falla inn 
í hópinn. Mig grunaði ekki að ég 
myndi vekja svona mikla athygli. 
Ég hef aldrei haft neitt á móti 
athygli sem slíkri, en þessi tegund 
af athygli var vægast sagt óþægi-
leg. Þarna hanga flestir karlmenn 
allan daginn og hafa því nægan 
tíma til að eltast við hvítar gellur. 

Mér leið stundum eins og ég 
væri gangandi lottómiði. Þegar 
mennirnir sáu mig koma gang-
andi var augljóst hvernig sjáöldr-
in á þeim glenntust út. Sumir litu 
tvisvar en aðrir réttu úr sér. Síðan 
hugsuðu þeir líklega (ekki það að 
ég hafi hugmynd um hvað þeir 
hugsuðu): „Nauts, hérna kemur 
gangandi rík hvít kona. Ég tapa 
nú ekkert á því að reyna við hana. 
Kannski vill hún mig og svo gift-
um við okkur og þá fæ ég vega-
bréfsáritun og ég get flutt burt. 
Ég læt reyna á það!“ Svo buðu 
þeir góðan dag, flautuðu á mig, 
hrópuðu, kölluðu, eltu mig eða 
gerðu hvað sem þeim datt í hug 
til að ná athygli. Það gat verið 
ferlega pirrandi.

Karlmenn sem gera ekki neitt
Aldrei létu konurnar svona. En 
þær voru auðvitað of upptekn-
ar af því að vinna. Hvert sem 
ég fór sá ég stritandi konur. Þær 
selja vörurnar sínar á mörkuðum, 
sauma föt, elda mat, ala upp börn, 
þvo þvott, vinna í verslunum og 
reka barnaheimili. Í raun og veru 
sinna þær öllum almennum störf-
um í Tógó. Karlmennirnir virð-
ast hreinlega ekki gera neitt. Einu 
karlmennirnir sem ég sá vinna 
nokkuð voru örfáir leigubílstjórar 

(og það eru sko ekki margir leigu-
bílar í Lomé).

Konurnar ganga með vörurnar 
sínar á höfðinu milli staða í steikj-
andi hita. Þær ganga um beinar í 
baki og þetta virðist vera lítið mál 
fyrir þær. Ég hugsaði: ef þetta er 
svona lítið mál, af hverju gera 
þetta ekki allir? Svo ég ákvað að 
æfa mig. Þegar ég var komin upp 
á lagið með að ganga rólega án 
þess að líta til hliðar með tveggja 
lítra flösku af vatni á hausnum 
var ég til í slaginn. Ég stöðvaði 
konu sem var að selja ananas og 
spurði hana hvort ég mætti prófa. 
Annað slagið hef ég verið að lyfta 
hjá Orra einkaþjálfara í World 
Class svo ég var hvergi bangin. 
En stóri balinn, sem var troð-
fullur af ferskum ananas, var svo 
þungur að ég gat hreinlega ekki 
loftað honum! Þetta er sem sagt 
miklu erfiðara en ég hélt og ég er 
hætt við að innleiða þennan sið á 
Íslandi. Og ekki má gleyma því 

að þessar konur eru oftast með 
nokkra krakka á bakinu líka.

Svitaframleiðslan í Lomé
Mér þótti erfiðast að sætta mig 
við tímann, eða öllu heldur tíma-
leysið. Í Tógó gengur enginn með 
klukku og planleggingar fram í 
tímann eru næstum ómögulegar. 
Ef okkur var sagt að eitthvað ætti 
að gerast klukkan tíu, þá var það 
eina sem við gátum verið viss-
ar um að það myndi ekki gerast 
klukkan tíu. Ef ég pantaði leigubíl 
var hann alltaf á leiðinni. Hann 
gat jafnvel komið daginn eftir. 
Það er erfitt að útskýra þetta en 
eftir ákveðinn tíma hætti ég að 
pæla í þessu. Ég hætti einfald-
lega að bíða og svo gerðust hlut-
irnir bara einhvern veginn. Ég 
skipti um lífstempó.

Aldrei hef ég svitnað jafn mikið 
á ævinni. Ég hef fengið áhyggjur 
af litlum svitablettum undir hönd-
unum hérna heima, en þeir eru 
brandari við hliðina á svitafram-
leiðslunni í Lomé. Blettirnir sem 
þar mynduðust runnu bara saman 
í eitt og ekkert þýddi að velta sér 
upp úr því. Rakinn var svo mikill 
að hárið þornaði ekki allan dag-
inn. Kosturinn við þetta er að 
húðin verður dúnmjúk. Ég notaði 
ekki neitt krem í allt sumar og 
olnbogarnir og hælarnir, sem eiga 
það til að þorna, urðu jafn mjúkir 
og kinnarnar á litlum börnum.

Átök við eðlu á baðherberginu
Þarna var allt fullt af eðlum og ég 
var hrædd við þær. Ég þori varla 
að viðurkenna það. Auðvitað veit ég 
að þær gera mér ekkert og það er 
betra að hafa þær en að hafa þær 
ekki, því þær éta öll skordýrin. Ég 
þoldi bara ekki djöfulganginn og 
hraðann á þeim.

Eitt kvöldið var ég inni á baði 
að pissa þegar ég sá eðlu skjótast 
leiftursnöggt framhjá mér. Eins og 
við var að búast rak ég upp mikið 
öskur og kallaði á Ástu, sem er 
kjarkaðri en ég. Hún lét ekki sjá 
sig. Stuttu síðar leit ég fram og sá 
þá Ástu uppi í rúmi, gjörsamlega 
tryllta úr hræðslu. Ég neyddist því 
til þess að glíma ein við kvikindið. 
Atburðarásin var á þessa leið: Ég 
náði í glas og ætlaði að setja það 
utan um eðluna. 

Mér tókst að kremja hana til 
hálfs með glasinu og þar sprikl-
aði hún, við það að liðast í sundur. 
Á þessu augnabliki hélt ég að ég 
myndi sturlast! Mér fannst þetta 
svo ógeðslegt. Þarna var ég, hald-
andi glasinu að veggnum og ekki 
vitandi hvert næsta skref ætti að 
vera (það er auðvelt að ímynda sér 
hversu mikið ég svitnaði við þess-
ar aðgerðir). Á sama tíma stóð Ásta 
enn uppi í rúmi og orgaði af öllum 
lífs og sálar kröftum. Ég sagði 
henni að sækja hjálp.

Loksins kom Ásta síðan hlaupandi 
inn í herbergið með tólf lítil börn. 
Þau voru einbeitt á svipinn og reiðu-
búin að rífa mig úr kjafti krókódíls. 
Þess í stað mættu þau löðursveittri 
Önnu sem var nýbúin að kremja sex 
sentimetra langa eðlu með glasi. 

Með bros á vör tók fjögurra ára 
gamall gutti eðluna og henti henni 
út. Stuttu síðar gátum við Ásta loks 
hætt að öskra.

Grenja minna en íslensk börn
Dvöl mín í Tógó var í einu orði 
sagt stórkostleg og í raun er vand-
kvæðum bundið að lýsa henni með 
orðum. Börnin stóðu upp úr, þessi 
yndislegu, yndislegu börn. Þau 
voru hugrökk, gáfuð, falleg, hug-
myndarík og fyrst og fremst þæg. 
Að minnsta kosti grenja þau ekki 
nándar nærri jafn mikið og þau 
íslensku. 

Börnin eiga enga foreldra en 
þau hafa það gott á heimilinu. Ef 
þið eruð styrktarforeldrar bið ég 
ykkur: fyrir alla muni, alls ekki 
hætta því. Peningunum ykkar er 
vel varið, því get ég lofað. 

Ég get ekki beðið eftir að börnin 
verði átján ára, því þá ætla ég að 
bjóða þeim að búa hjá mér þegar 
þau fara í háskólanám. Vonandi 
verða þau samt ekki öll átján ára 
á sama tíma.

Ég hef 
aldrei haft 

neitt á móti athygli 
sem slíkri, en þessi 
tegund af athygli var 
vægast sagt óþægileg. 
Þarna hanga flestir 
karlmenn allan dag-
inn og hafa því næg-
an tíma til að eltast 
við hvítar gellur. 

BRUGÐIÐ Á LEIK Þetta er Gracia. Hún 
gengur í sérskóla fyrir heyrnarlausa og 
fannst ekki leiðinlegt að láta mynda sig.

BOLTATÍMI Þetta eru litlu strákarnir á heimilinu. Stóru krakkarnir voru í skólanum þegar myndin var tekin. Þess vegna eru þeir litlu 
með fótboltana.

Í FELUM Hér er ég nýbúin að gefa Aliciu sleikjó. Það var mjög mikilvægt að hún borð-
aði hann þar sem hin börnin sáu ekki til. Annars hefði ég þurft að kaupa 101 sleikjó 
til viðbótar. MYNDIR/ÁSTA BRIEM

Ananas, eðlur og tímaleysi í Tógó
Leikkonan og handrits-
höfundurinn Anna 
Svava Knútsdóttir 
eyddi sumrinu í Lomé, 
höfuðborg Tógó, þar 
sem hún starfaði á 
barnaheimili fyrir mun-
aðarlaus börn og vann 
að heimildarmynd. Hér 
segir hún frá upplifun 
sinni af svitastorknum 
dögum.

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



Í dag kl. 14:00 verður blásið til hátíðar fyrir alla  
fjölskylduna að Fossá í Kjós í tilefni af form-
legri opnun þessa skemmtilega útivistarskógar. 

 Lúðrar verða þeyttir 
 Raddbönd þanin af góðum gestum
 Skátar skemmta börnunum
 Kaffiveitingar og ferskt grænmeti

Við bjóðum ykkur að koma og fagna með 
okkur og eiga ánægjulegan dag í skóginum.

Bakhjarlar 
Opinna skóga

Skógræktarfélag
Íslands

Borgarnes

Akranes

Höfuðborgarsvæðið

Fossá

Fossárskógur í Kjós er ein af 
perlum Hvalfjarðar þar sem 
byggð hefur verið upp góð 
aðstaða fyrir útivistarfólk á 
undanförnum árum. Innan 
við klukkustund tekur að aka 
að Fossá frá Reykjavík og er 
svæðið því upplagður 
áningarstaður fyrir íbúa 
höfuðborgarsvæðisins sem 
og alla sem leið eiga um 
Hvalfjörðinn.
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10.September nk.
Ungbarnasund
Námskeiðið hefst 5. febrúar nk. í Árbæjarlaug.

Sunddeild Ármanns

Barnasund
Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 15. janúar nk.
í Árbæjarskóla

Innritun virka daga frá kl. 17:00 og um helgar frá kl. 13:00
í síma 557-6618 (Stella) og Eygló í síma 866-0122

Námskeiðið hefst 10. sept. 2011 í Árbæjarlaug.
Innritun virka daga frá kl. 17.00 og um helgar frá kl. 13.00 
í síma 557-6618 Stella, stella.gunnars@gmail.com 
stella.gunnarsdottir@reykjavik.is

Sundnámskeið fyrir börn 2ja-6 ára
hefst laugardaginn 17. sept. nk.
í Árbæjarskóla

Ber eru holl og góð fæða. 
Þau eru auðug af víta-

mínum, steinefnum, trefjaefn-
um og öðrum hollustuefnum. 
Einkum eru þau rík af C-vítam-
íni og talsvert er af E-vítamíni 
í aðalbláberjum og bláberjum. 
Þessi vítamín eru andoxunar-
efni en þau hindra myndun 

skaðlegra sindurefna í frum-
um líkamans. Sindurefni eru 
talin tengjast hrörnun og því að 
ákveðnir sjúkdómar þróist í lík-
amanum, svo sem krabbamein, 
æðakölkun og ský á auga. 

Rannsóknir hafa sýnt að 
bláber hafa sérstaklega mikla 
andoxunarvirkni. Töluvert er 

af járni í krækiberjum en rann-
sóknir sýna að mörg börn og 
konur á Íslandi fá ekki nægjan-
legt magn járns úr fæðunni. 
Krækiber og aðalbláber eru 
einnig trefjarík en trefjaefni 
eru nauðsynleg fyrir eðlilega 
meltingu. 

Heimild. www.landlaeknir.is

■  EINTÓM HOLLUSTA

Bláberjalyng vex um land allt 
og því tiltölulega auðvelt að 

komast í bláberjamó. Bláber 
eru ekki jafn bragðmikil og 
aðalbláberin en eiga hollustuna 
sameiginlega með þeim. 
Einföld bláberjasulta
1 kg af berjum
800 g – kíló af sykri. 
Örlítið vatn. Blandað saman og soðið. 
Sigtað og sett í krukku.   

Bláber

Bestu berin að margra mati 
eru aðalbláber. Lyng þeirra 

vex um nær allt land, en er ekki 
algengt á Suðurlandi. Í snjóléttari 
byggðarlögum finnst lyngið yfir-
leitt ekki á láglendi heldur ofar í 
hlíðum, þar sem snjóalög hlífa á 
vetrum.
Bláber með rjóma
Rjóma hellt yfir bláberin og örlitlum 
sykri stráð yfir.

Aðalbláber

Nú blánar yfir berjamó
Berjatíminn er runninn upp. Hvort sem tíndur er lítill skammtur til að borða um leið eða margir lítrar til þess að sulta og frysta 
til vetrarins þá er ljúft að leggjast út og tína ber. Ekki þarf að fara langt frá Reykjavík til þess að finna berjalönd.

Krækiberjalyng vex um allt 
land og nánast hægt að finna 

krækiber hvar sem er. Kjörlendið 
eru móar, melar, mosaþembur og 
mýrlendi og það er víða að finna. 
Þroskuð ber eru svört og sæt. 
Skyrhræra
Skyri hrært saman við hafragraut. 
Krækiberjum blandað saman við. 
Borið fram með mjólk eða rjóma.

Krækiber

Fyrir þá sem komast ekki út úr 
bænum er tilvalið að tína rifs-

ber sem vaxa á runnum úti um 
allan bæ. Þeir sem búa ekki svo 
vel að eiga garð með rifsrunna 
geta örugglega fengið að tína hjá 
vinum eða vandamönnum ef af 
nógu eru að taka. Þroskuð ber 
eru rauð að lit. Ef sulta á berin 
þá er eindregið mælt með því að 
stilkunum sé skellt með í pottinn, 
þá hleypur sultan frekar. Sama 
á við um sólber sem vaxa á sól-
berjarunnum. 
Rifsberjalíkjör
Falleg krukka fyllt af berjum.
Góðum slurk af sykri bætt út í.
Vodka hellt yfir.
Krukkunni snúið á hverjum degi í 
þrjár vikur.  

Rifsber og sólber

■ Þumalputtareglan við sultugerð er að nota eitt kíló af sykri á móti kílói af 
berjum. Það er í góðu lagi að nota minna af sykri en þá má búast við því 
að sultan geymist ekki eins vel. 

■ Ef berin eru vel þroskuð hlaupa þau ekki eins vel og þá gæti þurft að 
grípa til þess ráðs að nota hleypi.

■ Óþarfi er að einskorða sig við eina berjategund í sultum, það má blanda 
saman berjategundum og svo er líka óhætt að prófa sig áfram í að 

bragðbæta berjasultur með til að mynda kanil, engifer, vanillu eða 
myntu svo dæmi séu tekin.  
■ Krukkurnar sem sultan fer í þarf vitaskuld að þrífa vel og svo er 
gott ráð að þurrka þær í 60 til 100 gráðu heitum ofni.
■ Margir kjósa að frysta ber til að eiga í kökur, út á graut 
eða í heilsudrykki. Sumir setja örlítinn sykur með berj-
unum þegar þau eru fryst en ef berin 
eru þurr og heil þá þarf þess ekki.

■ Gagnlegar síður fyrir áhugafólk 
um berjatínslu eru til dæmis síða 
Berjavina, www.berjavinir.com. Þá 

eru uppskriftir og ráð á síðu Leið-
beiningastöðvar heimilanna 

www.leidbeiningastod.
is. 

Óhætt að blanda og bragðbæta

Fleiri berjategundir en hér hafa 
verið taldar upp vaxa ýmist 

villtar eða í görðum hér á landi. 
Duglegir berjatínendur hafa 
margir dottið í þann lukkupott að 
rekast á villt jarðarber sem eru 
einkar gómsæt. Skollaber þekkj-
ast á Vestfjörðum og fyrir norðan. 
Sífellt fleiri hafa tekið upp á því 
að rækta hindber og kirsuber í 
görðum en fyrir þeim er talsvert 
haft og ekki víst að uppskeran 
verði mikil. Reyniber sem vaxa á 
reynitrjám eru algeng í görðum, 
og úr þeim má gera gómsætt 
hlaup þó þau séu bragðvond hrá.

Og svo öll hin

Hrútaber eru eins og önnur ber 
seinna á ferð í ár og því ekki 

jafn auðfundin í ár og til að mynda 
í fyrra. Þau eru nokkuð algeng um 
allt land, vaxa í hlíðum, grösugum 
bollum og skóglendi.
Hrútaberjahlaup
1 kg hrútaber
1 kg strásykur á móti hverjum lítra af 
safti
Safi úr einni sítrónu.
Hrútaberin soðin og sigtuð. Saftin 
mæld í pott og sítrónusafa bætt út í. 
Soðið í 5 mínútur. Potturinn tekinn 
af hellunni og sykri bætt út í. Sett á 
krukkur og lokað strax.

Hrútaber

Heimildir: Íslenska plöntuhandbókin; Svanborg Sigmarsdóttir; Vefir Land-
læknisembættisins, Leiðbeiningastöðvar heimilanna og Náttúran.is

■ BERJALÖND Í KRINGUM HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

Botnsdalur

Brynjudalur

Kjósin

Þingvellir

Bláfjöll

Heiðmörk

Álftanes

Undirhlíðar



NÓATÚNI 17
SÍMI 414 1700

GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR  KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR
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VAXTALAUS 12 MÁNAÐA TÖLVULISTALÁN*
Kynntu þér KASKÓÁBYRGÐ sem tryggir fartölvuna fyrir þjófnaði og óhöppum

ASUS K53U-SX083V
AMD Brazos Dual Core E350
4GB DDR3 minni

320GB diskur
AMD Radeon HD 6310 skjákort
IceCool kælitækni

15,6” 

8GB

UPPFÆRSLA 
ÚR 4GB Í 8GB

ÍSETNING INNIFALIN

VIÐ KAUP Á NÝRRI TÖLVU

HÁMARKIÐ 
AFKÖSTIN MEIRA

MINNI
15,6” 

89.990

15,6” 

ACER A5750G-2414G64MN
Intel Core i5-2410M Turbo Dual core
4GB DDR3 minni
640GB diskur
1GB Geforce GT 540M leikjaskjákort

Acer Aspire 5750G-2314G50MN
 Intel Core i3-2310M
 4GB DDR3 minni
 500GB diskur
 1GB Geforce GT 520M 
   leikjaskjákort

USB 3.0USB 3.0

USB 3.0USB 3.0

119.990

124.990

15,6” 15,6” 

Packard Bell Easynote TS44-SB-965NC
 AMD A6-3400M Quad Core Turbo
4GB DDR3 minni
640GB diskur

 Packard Bell TS11-HR-510NC
Intel Core i5-2410M Dual Core Turbo
4GB DDR3 minni
1TB diskur

 AMD Radeon HD6520G 512MB
 Allt að 6 klst. rafhlöðuending

1GB Geforce GT 520M  
    leikjaskjákort

Allt að 5 klst. rafhlöðuending

99.990
Toshiba Satellite L755D-120

AMD A6-3400M Quad Core Turbo
4GB DDR3 minni
640GB diskur
1GB AMD Radeon HD6540G2 

   Dual-Graphics skjákort

15,6” 

119.990 139.990

6.990
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Doppótt
Röndótt hefur verið ríkjandi munstur 
undanfarin ár en nú eru doppurnar að 
taka við. Leðurflíkur, sokkabuxur, kjólar, 
buxur og skyrtur – allt í doppum í ár. 

TÍSKAN 2011
■ HAUSTIÐ 2011 Í STUTTU MÁLI

DIANE VON 
FURSTENBERG

3.1 
PHILLIP 
LIM

JIL SANDER

ISABEL 
MARANT

BURBERRY PRORSUM

3.1 PHILLIP LIM

GUCCI PAUL SMITH

PAUL 
SMITH

Einföld snið og jakkaföt
Fatahönnuðir hafa undanfarið leitað innblásturs í herra-
tískunni með jakka og buxur í stíl. Margar útgáfur af 
jakkafötum fyrir konur mátti sjá á tískupöllunum enda 
stílhreint og glæsilegt í senn. Einfaldleiki er einnig 
í hávegum hafður í vetrartískunni með stílhreinum 
litum og sniðum í skartgripum jafnt sem fatnaði. 

Litagleði
Í vetur eru litir allsráðandi 
og helst frá toppi til táar. 

Að blanda saman flíkum 
í öllum regnbogans 
litum og jafnvel fara 
skrefinu lengra og 
klæðast aðeins einum 
skærum lit frá toppi 
til táar er málið í 
vetur samkvæmt 
tískuheiminum.

VERT AÐ FYLGJAST MEÐ 
Celine-tískuhúsið hefur verið 
að gera góða hluti undan-
farin ár og vetrarlínan 2011 
er engin undantekning þar á. 
Phoebe Philo er við stjórn-
völinn í fyrirtækinu, sem í ár 
sýndi fallegar jakkafatabuxur, 
herralega skó, vel sniðna 
jakka,rúllukragaboli og peysur 
sem koma aftur inn í tískuna 
í vetur. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

VINSÆLASTA LÍNAN 
Vetrarlína franska tísku-
hússins Isabel Marant hefur 
slegið í gegn og munu 
verslanakeðjur á borð við 
H&M og Topshop taka sér 
frönsku hönnunina til fyrir-
myndar í vetur. Víðir kjólar, 
jakkafatajakkar, síðar peysur 
og síðast en ekki síst leður-
stígvél með kögri.

ENDURKOMAN Calvin Klein 
á án efa endurkoma ársins 
en einföldu sniðin sem 
merkið er þekkt fyrir hitta 
beint í mark í vetrartískunni. 
Kjólar með mjóum hlýrum, 
buxur með víðu sniði og 
blússur með einföldu háls-
máli eru aðalsmerki Calvin 
Klein. 

FYLGIHLUTURINN Slaufa um háls-
inn verður vinsælasti fylgihluturinn 
í vetur. Í fatnaði Marcs Jacobs og 
Chanel voru slaufurnar áberandi 
hvort sem það var svört silkislaufa 
við hvíta skyrtu eða slaufa hnýtt á 
klút. Einnig gæti verið sniðugt að 
grafa fram gamlar jakkafataslaufur 
úr fataskápum karlkyns fjölskyldu-
meðlima. 

Fjölbreyttur fatnaður var sýndur á tískupöllunum í byrjun ársins þegar 
tískuhúsin sýndu haust- og vetrartískuna 2011-12. Jakkaföt, litagleði og 
einfaldleiki eru ráðandi og áhrifin frá sjöunda og áttunda áratugnum greini-
leg. Álfrún Pálsdóttir tók saman brot af því besta fyrir haustið. 

MARC BY 
MARC JACOBS

DIANE VON 
FURSTENBERGGUCCI

SPORTMAX



21,5” 

LCD SKJÁR

Acer
V223HQBOB
21.5” LCD skjár með Full HD 1920 x 1080p upplausn, 
50.000:1 skerpu, 5ms viðbragðstíma, VGA, TN filmu o.fl.

BETRA
ALLTAF

VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR  KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX 
VERSLANIR

1920x1080p
UPPLAUSN

VIKUTILBOÐ Á LCD

19.990

heimili& 
hönnun

 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

ágúst 2011

Heimilisljós og lampar taka nú við af sumarbirtunni 
og tími til að laga heimilið að haustinu.
Síða 4

ÞRÓAST YFIR Í 
LÍFSSTÍLSVÖRUMERKI

Heimilislínunni Ander-
sen & Lauth Home 

hefur verið vel 
tekið.

SÍÐA 6

FERÐALAG 
FRJÓKORNS

Textílhönnuðurinn 
Bryndís Bolladóttir 
vann lokaða sam-

keppni um list-
skreytingar í Fram-

haldsskóla 
Mosfellsbæjar.

SÍÐA 2

LAMPAR TAKA VIÐ 
AF SUMARBIRTU



heimili&hönnun2

„Ég fékk sting í hjartað því sig-
urinn kom verulega á óvart og í 
sjálfu sér nógu mikill heiður að fá 
að taka þátt í samkeppninni. En ég 
ákvað að vanda mig eins mikið og 
ég mögulega gat og það skilaði ár-
angri,“ segir Bryndís í einlægni um 
hugmyndavinnu sína að listaverki í 
gólfi, litapallettu og listaverki fyrir 
skólann sem tekinn verður í notk-
un 2013. 

„Skólinn á að vera hluti af lands-
laginu og landslagið hluti af skól-
anum. Verkið er hugsað sem frjó-
korn og ferðalag þess sem er svo 
táknrænt fyrir lífið. Í skólanum er 
frjókornum veittar kjöraðstæður 
í jarðvegi lærdóms og þekkingar-
leitar, sem og sjálfstæðri og skap-
andi hugsun. Byggingin mun því 
hýsa sáðkorn þessa lands; unga 
fólkið sem þarf á næringu skólans 
að halda til að skapa sér og afkom-
endum sínum glæsta framtíð, sem 
aftur fæst ekki nema með tilhlýði-
legri virðingu fyrir náttúrunni og 
auðlindum hennar,“ segir Bryndís 
sem í glæstu glergólfi skapar ein-
mitt slíkan jarðveg með táknmynd 
frjókorna í marglitum glersalla 
sem mynda mun fagurt samspil við 
síbreytileg birtuskilyrði. 

„Ósk um listaverk í gólfi 
sat í mér því gólfflötur 
fyrstu hæðarinnar 
er engin smá völlur, 
heilir 500 fermetr-
ar. Hugmyndin að 
glergólfinu kvikn-
aði þegar ég fór í 
Endurvinnsluna 
og sá þar vél mylja 
niður glerflöskur í 
marglitan glersalla, 
en síðan hef ég unnið að 
vinnuferli til að hreinsa og slípa 
glersallann svo leggja megi hann 
eins og steinteppi,“ upplýsir Bryn-
dís.

Undanfarin tvö ár hefur Bryn-
dís sérhæft sig í hljóðvist með ull-
arverkum sem hafa fagurfræðilegt 
gildi um leið og þau eru hljóðdemp-
andi og hljóðdreifandi. Í verðlauna-
tillögu Bryndísar er gert ráð fyrir 
stórum ullarkúlum sem svífa um í 
lofti og á veggjum, eins og frjókorn 
bifukolla sem sá sér að nýju.

„Með því að láta þær 
svífa á víxl um rýmið fæst 

enn betri hljóðvist. Þá veitir ullin 
skemmtilegt mótspil við glans gler-
gólfsins og á stöku stað litað gler 
hússins,“ segir Bryndís sem í ull-
arverkum skólans valdi íslenska, 
þæfða ull. 

Skólabygginguna sjálfa 
hanna AF arkitektar. Þeir fengu 
þá nýstárlegu hugmynd að leita 
til listamanns áður en bygging-

arframkvæmdir hefjast, en í hverj-
um skóla er listskreytingasjóður 
ætlaður til listaverkakaupa í skóla-
bygginguna. „Venjan hefur verið að 
kaupa listaverk eftir að byggingin 
er fullbúin, en með því að fá lista-
mann til liðs við sig áður en byggt er 
verður hugmynd hans hluti af hús-
inu frá byrjun og heildarútlit bygg-
ingarinnar sterkara.“

    -  þlg
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miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Rit-
stjórar: Vera Einarsdóttir vera@frettabladid.is og Sólveig 
Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: Sigríður 
Dagný Sigurbjörnsdóttir s. 512 5462 og Ívar Örn Hansen 
s. 512 5429 Útlitshönnuður: Sæmundur Freyr Árnason 
sfa@frettabladid.is. 21,5” 

LCD SKJÁR

Acer
V223HQBOB
21.5” LCD skjár með Full HD 1920 x 1080p upplausn, 
50.000:1 skerpu, 5ms viðbragðstíma, VGA, TN filmu o.fl.

BETRA
ALLTAF

VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR  KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX 
VERSLANIR

1920x1080p
UPPLAUSN

VIKUTILBOÐ Á LCD

19.990

heimili& 
hönnun

 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

ágúst 2011

Heimilisljós og lampar taka nú við af sumarbirtunni 
og tími til að laga heimilið að haustinu.
Síða 4

ÞRÓAST YFIR Í 
LÍFSSTÍLSVÖRUMERKI

Heimilislínunni Ander-
sen & Lauth Home 

hefur verið vel 
tekið.

SÍÐA 6

FERÐALAG 
FRJÓKORNS

Textílhönnuðurinn 
Bryndís Bolladóttir 
vann lokaða sam-

keppni um list-
skreytingar í Fram-

haldsskóla 
Mosfellsbæjar.

SÍÐA 2

LAMPAR TAKA VIÐ 
AF SUMARBIRTU

Skapað úr hringrás lífsins
● Frjór farvegur til framtíðar var verðlaunahugsun Bryndísar Bolladóttur sem sigraði 
samkeppni í listskreytingum við fyrirhugaðan Framhaldsskóla Mosfellsbæjar.

Litaðir glergluggar með litum skólans 
munu prýða skólabygginguna.

Hér má sjá hvernig 
glermulningurinn í 
glergólfinu lítur út. 

Bryndís Bolladóttir myndlistamaður og textíllistakona gleðst mjög 
yfir því að fá að sanna sig í keppni sem þessari. 
 MYND/ANNA MARÍA SIGURJÓNSDÓTTIR

● VESKI OG LYKLAKIPPPUR FRÁ TULIPOP  Tulipop setti ný-
verið á markað skemmtileg veski þar sem fjórar Tulipop-fígúrur eru í lykil-
hlutverki. Á hverju veski er litríkur miði sem inniheldur sögu um fígúruna. 
Veskin má til dæmis nota sem pennaveski eða snyrtiveski. Einnig voru að 
koma í verslanir tvær tegundir af lyklakippum í myndskreyttum öskjum 
þar sem er að finna sögu fígúrunnar á lyklakippunni. Fígúrurnar eru allar 

handmálaðar. Veskin og lyklakippurnar fást meðal ann-
ars í Aurum í Bankastræti, Epal, Hrími og Sirku og á 
www.tulipop.com.

● NÝR STÓLL FRÁ NOTE DESIGN STUDIO  
Boet er heiti stóls sem sænska hönnunarfyrirtæk-
ið Note Design Studio sendi frá sér nýverið. Sænska 
orðið „boet“ þýðir hreiður en form stólsins minnir á 
hreiður í tré sem borið er uppi af greinum. Stóllinn 
er úr málmi en setan sjálf úr korki. Boet verður fram-
leiddur í nokkrum litum og bæði hár og lágur. Stóll-
inn verður til sýnis í byrjun september á sýningunni 
Couplicite á Maison Et Object 2011.

Heimasíða Note Design Studio er www.notede-
signstudio.se

Kúlur Bryndísar úr íslenskri ull 
hafa einstaklega gott ísog og 

eru kjörnar til hljóðdempunar.



ÚTSÖLUVERÐ 
183.750.-

CLIO leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

11.925,-

Opið mán-fös:      10:00 - 18:00
Opið um helgina: Lau 10:00 - 16:00 Sun 13:00 - 16:00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI   20-50% AFSLÁTTUR

Eikarskenkur
Stærð: 180 cm
Verð: 159.900,

ÚTSÖLUVERÐ: 119.925,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165

Verð:245.000,-

-30%

-20%

-20%

-20%

ÚTSÖLUVERÐ 
69.930.-

Hnotuborð
Stærð: 180x100

Verð: 99.900,-

-20%

-30%

SABINE leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

13.520,-

OLIVER stóll
ÚTSÖLUVERÐ

14.175,-

-20%-25%

Stækkanlegt eikarborð
Stærð: 160(248)x100

Verð:139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ 97.930.-

-25%

-25% -25%

-30%

-30%

AURORA sófaborð – Hvítt háglans
Stærð: 120x70 Verð: 49.900,-

ÚTSÖLUVERÐ  34.930.-
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S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...  

 Mylur alla ávexti, grænmeti  
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
 Býr til heita súpu og ís
 Uppskriftarbók og DVD diskur fylgir  
  

 Vita Mix svunta og 
 kanna fylgja með á  
 meðan birgðir endast
 

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 

Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Kynntu þér lán og aðKK ra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  | 105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Herbergi heimila hafa hvert og 
eitt mismunandi hlutverkum að 
gegna og þar af leiðandi er það 
með ýmsu móti hvers konar lýsing 
er nauðsynleg í hverju rými fyrir 
sig. Þá er ekki úr vegi um leið og 
farið er yfir ljósakostinn að poppa 
upp þau rými sem mest er dvalið 
í yfir vetrartímann svo sem stofu 
og svefnherbergi.
■ Þrátt fyrir að herbergi þurfi 
mismunandi lýsingu er gott að 
fara yfir hvort grunnlýsing heim-
ilisins myndi yfir það heila ákveð-
inn heildarsvip. Með grunnlýsingu 
er átt við góð loftljós sem þurfa að 
vera í hverju herbergi þótt þau 
séu endilega ekki mikið notuð 
nema þegar flóðlýsa þarf her-
bergin, enda eru margir ljósahönn-
uðir á því að góð lýsing sé sköp-
uð með vegg-, gólf- og borðlömp-
um. Loftljós í dag eru enda flest 
hver með ljósdeyfi til að hægt sé 
að stýra lýsingunni nákvæmlega 
en best fer á því að blanda hvassri 
og mjúkri lýsingu saman.

■ Stofan er eitt skemmtilegasta 
leiksvæði heimilisins fyrir lampa 
af öllum stærðum og gerðum. 
Sumir segja að það sé afar erfitt 
að ofhlaða stofuna af lömpum og 
undir rituð verður að taka undir 
það. Listin er að gæta ákveðins 

samræmis, gæta að ljós-
gjafar dreifist nokkuð 
jafnt í alla króka og 
kima og það er ekki 
stórt atriði að lýsing-
in sé sterk. Yfir borð-
stofuborðið er þó gott 
að velja loftljós með 
möguleika á að hægt 

sé að deyfa ljósið 
sem og að styrkja. 
Borðstofuljós hafa 
reyndar verið afar áber-
andi afurðir hönnuða út 
um allan heim, úr 

öllum regnbogans 
litum, af öllum stærð-
um og gerðum og form 

þeirra eru afar fjölbreytt.
■ Svefnherbergið má við því 
að birtan sé sem allra minnst. 
Þó þarf gott loftljós að vera 
til staðar sem er þá nær ein-
ungis notað þegar þrifið er. 
Tveir góðir náttlampar, hvort 

sem er á vegg, náttborði 
eða hangandi lampar í 

Í litlum rýmum er um að gera að 
nýta veggi undir ljós og ekki síður 
kertastjaka og spara þannig borðpláss.

Eldhúsið er vistarvera sem þarf vand-
aða lýsingu, svo sem góð vinnuljós sem 
má svo deyfa þegar sest er til borðs. 
Innfelld ljós henta þar vel, sem setja má 
í loft, undir innréttingu og á fleiri staði. 

Í stórum stofum getur komið vel út að mála einn vegg í til að 
mynda súkkulaðibrúnum lit. Góðir leslampar eru þarfaþing 
við lesstólinn eða -bekkinn. AJ-lampinn eftir Arne Jacobsen er 
sérstaklega fallegur leslampi en frá því á síðasta ári hefur hann 
fengist í átta litum.

Heimilið lagað að ha
● Lampar og ljós heimilisins taka aftur við keflinu af sumarbirtu norðurslóða um þessar mundir. H
aðferðir til að sníða heimilið að haustinu, þar sem góð lýsing er efst á lista. 

● ÓLÍK MYNSTRUR  Köflótt, 
röndótt, doppótt og mynstur 
af öllum gerðum er það sem 
koma skal í vetur. Mottur, sófaá-
klæði, dúkar, gardínur og textíl-
vara eru á boðstólum í spennandi 
litum, þar sem blár, rauður, gulur, 
brúnn og svartur eru áberandi. 
Það allra flottasta er að blanda 
mynstrunum saman, hafa textílinn 
í stofunni, gardínur, sófaáklæði og 
teppi í ólíkum mynstrum.  

Textíll

● RÚMFÖT OG VEGGMYND  Plakötin 
sem fengist hafa í IKEA síðustu árin hafa þótt 
skemmtileg og ekki of dýr veggskreyting en 
í IKEA-bæklingnum nýjasta, sem er kominn í 

hús hjá íbúum höfuð-
borgarsvæðisins, má 
sjá þessa nýjustu út-
gáfu, BILD-plakat-

ið Hinn þögla skóg. 
Einnig má nefna sér-
staklega mjúk rúmföt 
sem eru úr kembdri 
bómull, þéttofin úr 
fínum þræði. Þau kallast LYCKOAX, fást í nokkrum 
stærðum og litum. 

Haustlegar nýjungar



Siggi Hlö
Ég elska þennan þátt

Topp tíu á Bylgjunni
Bestu lögin að eilífu

Reykjavík síðdegis
Bragi, Kristófer og Þorgeir

Bylgjan með yfi rburði5 4-5 7

Það er rosaleg vínlykt af 
þessu lagi, það verður 
alltaf allt vitlaust á dans-
gólfum þegar þetta 
kemur…, samið af einum 
af fjórum bestu laga-
höfundum landsins, 
syngiði með.

Þráinn Steinsson tæknistjóri 
um Sódóma, með Sálinni 

Síðasta lagið 
sem við spil-
uðum í gær 
skipti okkur 
jafn miklu 
máli og 
fyrsta lagið 
sem við spil-
uðum fyrir 25 
árum.

Bylgjan er 
25 ára. Það 
er ótrúlega 
langur tími. 
Það er líka 
stuttur tími í 
hugum margra 
hlustenda.

Takk fyrir að hlusta!
Útvarpsstöð getur ekki lifað án 
hlustenda. Það má kannski segja 
að útvarpsstöð endurnýi sig á 
hverjum einasta degi, þegar 
kveikt er á útvarpstækinu og 
hlustendur mæta til leiks. 

Bylgjan var fyrsta frjálsa út-
varpsstöðin á Íslandi, frjáls í 
þeirri merkingu að stöðin var 
ekki í eigu hins opinbera. Stofn-
un hennar var bylting í fjöl-
miðlun og þvílík viðbrögð. 
Bylgjan varð á augabragði vin-
sælasta útvarpsstöð landsins, 

með dægur tónlist, dægurefni 
og fréttir. Jafn sjálfsagt mál 
eins og að senda líka út tónlist á 
nóttunni þótti svo mikil nýjung 
að fólk átti erfitt með að sofna 
snemma á kvöldin fyrst um sinn. 

Rás 2 hafði að sönnu sent út 
popptónlist áður en Bylgjan kom 
til sögunnar. Plötubúðirnar á Ís-
landi voru líka boðberar popp-
tónlistar í landinu, Faco, Fálk-
inn, Skífan, Steinar og sjálfsagt 
fleiri. En með stofnun Bylgjunn-
ar kom ákveðið frelsi í hugsun. 

Skyndilega var allt hægt og 
popptónlist og dægurmenning 
var tekin hátíðlega sem dagskrá 
í fjölmiðlum. 

Síðan bættust fleiri útvarps-
stöðvar við og þannig á það að 
vera. Þegar hugsað er til þessara 
fyrstu ára í frjálsri fjöl miðlun 
á Íslandi er það einmitt kjarni 
málsins. Breytingar koma hreyf-
ingu á þjóðfélagið og sem betur 
fer er útvarpsstöðin Bylgjan allt-
af að breytast. Ný tónlist kemur 
inn, nýtt fólk! 

Þess vegna störfum við ennþá 
af fullum krafti eftir 25 ár. Og 
höfum hugsað okkur að halda 
áfram að senda út meðan land 
byggist! Síðasta lagið sem við 
spiluðum í gær skipti okkur jafn 
miklu máli og fyrsta lagið sem 
við spiluðum fyrir 25 árum. 

Það eina sem breytist lítið 
sem ekkert eru hlustendur. 
Þeirra krafa er alltaf sú sama; 
skemmtileg tónlist, spjall og 
fréttir, björt og brosandi út-
varpsstöð.

Bylgjan, 
Léttbylgjan og 
Gullbylgjan
55%

FM 95.7, Xið
14%

Flass
1%

Rás 1
5%

Rás 2
25%

Útvarpshlustun (hlutdeild) 
1. til 14. ágúst sl. 

12 - 49 ára, samkv. könnun Capacent.

Allir eru að hlusta!

Afmælistónleikar Bylgjunnar á Ingólfstorgi 20. ágúst 2011. Stuð stuð stuð! MYND/JÓHANN K. JÓHANNSSON
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„Við viljum vita hvað hlustendur vilja heyra og hlusta á.” MYND/BALDUR KRISTJÁNSSON

AFMÆLISKVEÐJUR

Góðan daginn Heimir!

● HAMINGJUÓSKIR FRÁ HÖNNU SIGGU  Kæra Bylgja! Ég vil nú 
byrja á að óska ykkur til hamingju með árin 25! Ég hef hlustað á ykkur frá 
fyrsta degi og geri enn. Ég man fyrstu vikurnar sem Bylgjan sendi út og við 
ungu konurnar vorum að hittast og spjalla saman. Við leyfðum börnunum 
að leika sér, sátum bara og hlustuðum! Hahaha, já, skemmtilegt var það, 
þvílík bylting í útvarpi og Bylgjan var með öll nýju og líka gömlu lögin.

Ég vil þakka fyrir mig í þessi 25 ár sem Bylgjan hefur skemmt mér og 
okkur öllum. Takk, takk, fyrir mig og innilega til hamingju með afmælið!

 Hanna Sigga, Garðavegi 26, Hvammstanga

● SPENNINGUR, STEMN
ING!  „Ég man nákvæmlega 
hvar ég var staddur helgina sem 
Bylgjan fór í loftið í lok ágúst 
1986. Ég var í sumarhúsi í Mun-
aðarnesi með foreldrum mínum, 
sjö ára gamall. Ég man 
vel hvað var mik-
ill spenningur og 
stemning í kring-
um hana þegar 
hún fór í loftið. 
Það voru allir að 
hlusta – og eru 
víst enn.“

Jóhannes 
Ásbjörnsson

„Mér finnst svo heillandi hvað 
útvarpið er sveigjanlegur fjöl-
miðill. Það er mjög auðvelt að 
breyta dagskránni fyrirvara-
laust ef sjóðheitar fréttir koma 
í hús eða málefni sem brennur á 
fólki. Svo er nálægðin við hlust-
andann mjög mikill kostur. Fólk 
hringir inn og getur sagt sína 
skoðun í beinni útsendingu. Mér 
virðist það líka vera auðveld-
ara fyrir við mælendur að koma 
fram í útvarpi. Fólk er afslapp-
aðra og eðlilegra hjá okkur en í 
sjónvarpi.“ 

Sambandið við hlustendur, af 

hverju leggið þið svona mikið 
upp úr því? 

„Af því að það er mjög mikil-
vægt. Við viljum vita hvað hlust-
endur vilja heyra og hlusta á. Það 
er lykilatriði að spyrja spurn-
inga sem hlustendur vilja fá svör 
við. Í hvert skipti sem við tökum 
stjórnmálamenn í viðtal spyrjum 
við spurninga sem við teljum að 
almenningur vilji fyrst og fremst 
fá svör við. Þess vegna göngum 
við hart á eftir svörum og reyn-
um eftir megni að láta menn ekki 
komast hjá því að svara.“

Óskalag allra tíma, Heimir? 

Ef þú hringdir inn á Bylgjuna 
og bæðir um óskalag, hvaða lag 
væri það? Eitthvað frá „Sítt að 
aftan tímabilinu“ eða hlustar þú 
á eitthvað nýrra? 

„Nei! Í stuttu máli þá er hljóm-
sveitin Steely Dan í langmestu 
uppáhaldi hjá mér enda þar á 
ferð sennilega mestu tónlistar-
snillingar samtímans. Það er lag 
á plötunni Aja sem heitir I Got 
the News. Það er alveg rosalega 
flott! Þar færðu allt í senn, fönk, 
popp, blús og diskó. Hefur senni-
lega aldrei heyrst í íslensku út-
varpi en það er kominn tími til :)“

ÓSKALAGIÐ

● „WHEN YOUR HEART 
IS WEAK!“  „Ef ég ætti að velja 
Bylgjulag allra tíma þá er það 
klárlega „When Your Heart Is 
Weak“ með Cock Robin,“ segir 
Valdís Gunnarsdóttir útvarps-

kona. „Það 
lag er 
eigin lega 
litrófið 
þegar ég 
lít til baka 
yfir 25 
ára sögu 
Bylgjunn-

ar. Þorsteinn Ásgeirsson, Doddi 
tæknitröll, klippti hrikalega vel 
heppnað stef fyrir mig á sínum 
tíma af 12 tommu útgáfu þessa 
lags og þetta er fyrsta lagið sem 
kom upp í hugann.

Svo skemmtilega vildi líka til 
að árið 1991 minnir mig var mér 
boðið á heimili Peters Kingsbury 
„aðal“ í gegnum sameiginlegan 
vin á Hermosa Beach í Los 
Angeles. Nema hvað, hann 
settist niður við svartan flygil og 
spilaði og söng þetta lag bara 

fyrir mig; hvítar gólfsíðar gard-
ínur blöktu í golunni 

og stundin varð 
ógleymanleg. 
Ég fór með 
upptöku til 

hans sem 
Doddi gerði 

og hann 
varð 
yfir sig 
hrifinn … 
Afmælis-
kveðjur til 
Bylgj-

unnar!“ 

Hér eru nokkrar meginreglur Íslands í bítið: 
Morgunþátturinn Ísland í bítið þarf helst að vera allt í senn: Fréttatengdur - 
Fræðandi - Léttur - Mannlegur - Auðmjúkur - Í sambandi. 
● Fréttatengdur Það sem efst er á baugi hverju sinni, viðtöl við stjórn-

málamenn og aðra þá sem málefni líðandi stundar varðar. 
● Fræðandi Gefa hlustendum innsýn í heim ýmissa vísindagreina, eins 

og jarðvísinda, geimvísinda og læknavísinda. 
● Léttur Heyra í forvitnilegum og skemmtilegum einstaklingum, tón-

listarmönnum, leikurum og öðrum sem hafa skemmtilega sögu að 
segja.

● Mannlegur Sinna málefnum sem snerta okkur öll með einum eða 
öðrum hætti en eru ekki í umræðunni á hverjum degi. 

● Auðmjúkur Þar sem þáttastjórnendur og reglulegir gestir taka sig 
ekki of hátíðlega. 

● Í sambandi Gefa hlustendum reglulega tækifæri til að hringja inn í 
þáttinn og láta skoðanir sínar á öllum mögulegum hlutum í ljós. 

NOKKUR ORÐ UM BYLGJUNA  „Þegar ég var 19 ára setti ég mér 
það markmið að einhvern tímann væri það ég sem myndi bjóða íslend-
ingum góðan daginn. En þá var ég að vinna á nóttunni í Bakaríi KHB á 
Egils stöðum og þoldi ekki að heyra Þorgeir Ástvaldsson bjóða mér góðan 
dag, eftir að hafa verið á vaktinni í fimm tíma. En allt sem hann færði 
mér eftir að hafa boðið mér góðan daginn var til þess að gera vinnuna 
skemmtilegri.

Á þessum tíma var Kristófer Helgason með Lukkustigann á kvöldin og 
Ívar Guðmundsson kynnti Íslenska listann. (Bylgjan spilar hann, DV birtir 
hann og Coke gefur tóninn!)

Ekki grunaði mig að ég myndi ná markmiði mínu og það árið 2007. 
En við Jói tókum við Laugardagsmorgnum af Gulla Helga, sem var mikill 
heiður. Enda er Gulli Helga einn af vinsælustu útvarpsmönnum landsins. 

Útvarpið er skemmtilegasti miðillinn að vinna í, því útvarp er 
landamæra laus fjölmiðill. Það er hægt að skapa allt í útvarpi og það er 
hægt að skapa það á staðnum. Útvarp er lifandi, skapandi og umfram allt 
snöggur miðill.

Bylgjan er án nokkurs vafa útvarpsstöð Íslendinga, enda væri hún ekk-
ert ef hlustendur væru ekki að hlusta. Bylgjan er háð hlustendum sínum 
og þeirra mati. Á endanum ráða hlustendur alltaf ferðinni á Bylgjunni.

Ég er stoltur yfir því að eiga dálítinn þátt í 25 ára sögu Bylgjunnar. Til 
hamingju Bylgjan og takk fyrir mig!“ Simmi V.

„Ég leyfi mér að fullyrða að 
það eru fáir vinnustaðir eins 
skemmtilegir og Bylgjan. Innan 
veggja hennar ríkir gleði, jafn-
ingastemning og samstaða.

Á Bylgjunni er leitast við að 
snerta þjóðarsálina daglega og 
finna allt þetta skemmtilega og 
áhugaverða í dagsins önn. Ekki 
veitir af! 

Sjálfur hef ég verið hlustandi 
og unnandi Bylgjunnar í 25 ár 
þrátt fyrir að vera aðeins rúmum 
áratug eldri en hún.

Ég hef oft gert grín að því 
þegar ég hóf mín fyrstu spor fyrir 
Bylgjuna á næturvöktum. Ég var 
rétt kominn úr mútum og iðulega 
búið að hringja fyrst í alla aðra 
útvarpsmenn, áður en leitað var 
til mín.

En mér tókst að brjóta mér 
leið og láta draum minn rætast; 
að verða dagskrárgerðarmaður á 
Bylgjunni, og fyrir það tækifæri 

og þá reynslu verð ég alltaf þakk-
látur.

Bylgjan væri ekki svipur hjá 
sjón ef tónlistarfólk gæfi ekki 
heimild fyrir því að spila tónlist 
og tónverk þeirra.

Íslensk tónlist er í stóru hlut-
verki á Bylgjunni og við erum 
listafólki mjög þakklát fyrir 
ómetanlegt framlag þess við að 
skemmta hlustendum Bylgjunnar.

Afmælisbarnið Bylgjan mun 
fylgja þjóðinni um ókomna tíð og 
við gleðjumst á aldarfjórðungs af-
mæli. Til hamingju Bylgjan.“

Byrjaði á næturvöktum 
Pálmi Guðmundsson, framkvæmdastjóri dagskrársviðs 365

FRÁ HLUSTANDA



LAUGARDAGUR  27. ÁGÚST 2011 3bylgjan 25 ára ● fréttablaðið ●

„Þessi sögufræga ljósmynd 
er tekin rétt fyrir fyrstu 
útsendinguna,” segir Pétur 
Steinn Guðmundsson. Hann 
var í fyrsta starfsliði Bylgjunnar 
og fékk það hlutverk að 
kenna þáverandi borgarstjóra 
Reykjavíkur, Davíð Oddssyni, á 
útsendingarborðið.

„Útsendingin átti að byrja klukk-
an sjö að morgni 28. ágúst. Menn 
voru mættir mjög snemma til 
vinnu þennan dag, man ég. Það 
þótti viðeigandi að fá vinsælasta 
stjórnmálamann landsins á þeim 
tíma, borgarstjórann í Reykjavík, 
til að opna útvarpsstöðina með 
ávarpi.“

Á þessari mynd ert þú að kenna 
honum á takkana? 

„Já, það kom í ljós þegar 
Davíð kom að hann var alveg 
óvanur því að stjórna tökkunum 
á útsendingar borðinu sjálfur. Það 
var allt öðruvísi þegar hann var 
með sína útvarpsþætti hjá Ríkis-
útvarpinu í gamla daga. Þá sáu 
tæknimenn um öll slík mál. Það að 
menn stýrðu sínum þáttum sjálfir, 
sæju um öll tæknimál líka, var 
ein af þeim nýjungum sem komu 
með Bylgjunni. Þess vegna var ég 
fenginn til að sýna honum hvernig 
hann setti sleðann sem stjórnaði 
hljóðnemanum upp, þegar ávarp-
ið átti að hefjast. Svo átti hann 
að ýta á annan takka þegar hann 
var búinn og setja þannig í gang 
stef eða lag. Þetta fór allt saman 
mjög vel fram og ég man að ég 
stóð fyrir aftan hann meðan hann 

flutti ávarpið, svona til öryggis.“
Manstu hvað hann sagði í 

ávarpinu? 
„Nei, því miður, ég man ekkert 

af því! Þetta var að minnsta kosti 
mjög söguleg stund, stór stund í 
mínum huga. Það sést líka vel á 
myndinni hversu spennu þrungið 
loftið var. Þarna var endanlega 
verið að rjúfa einokun Ríkis-
útvarpsins á útvarpsrekstri í land-
inu. Þess vegna er þessi mynd líka 
merkileg því þáverandi formaður 
útvarpsréttarnefndar er þarna í 
dyrunum, ef vel er að gáð, Kjartan 

Gunnarsson. Við hliðina á honum 
er Hjörtur Hjartarson, stjórnar-
maður í Íslenska útvarpsfélaginu 
sem rak Bylgjuna. Svo eru þeir 
í sparifötum og með bindi Einar 
Sigurðsson útvarpsstjóri og Jón 
Ólafsson, stjórnarformaður Ís-
lenska útvarps félagsins. 

Það vekur líka athygli á þess-
ari mynd að þú og Davíð Oddsson 
eruð með nákvæmlega sömu hár-
greiðslu!

„Það er gaman að nefna það, já. 
Ég hef oft verið kallaður Davíð í 
gegnum tíðina, þegar menn horfa 

aftan á mig úr fjarlægð og fara 
hreinlega mannavillt.“

Svo ertu ekki í jakkafötum eins 
og flestir hinna, heldur í snjó-
hvítum langerma bómullarbol 
með Bylgjumerkinu.

„Já, við starfsmennirnir á plan-
inu vorum allir í merktum bolum 
þennan dag. Það var gert með 
ráðnum hug, því að það kom fullt 
af ljósmyndurum að taka myndir 
þennan dag svo þetta var fín aug-
lýsing fyrir stöðina.“

Þetta var auðvitað ákveðið upp-
haf fyrir þig líka þarna í stúdíó A 

við Snorrabraut 54. Þú varst auð-
vitað margreyndur plötu snúður 
og hafðir starfað við þáttagerð 
fyrir Ríkisútvarpið, en þarna var 
draumur að verða að veruleika? 

„Já, ég fékk snemma þessa út-
varpsbakteríu ef svo má segja 
og það er erfitt að losna við hana 
úr blóðinu. Ég byrjaði sem plötu-
snúður í Glæsibæ 1. desember 
1979 og svo þróaðist þetta áfram 
yfir í útvarpið. Ég er sjálfur hætt-
ur að vinna við útvarp, fór úr því 
að vera lagafræðingur og er lög-
fræðingur í dag!

Þarna byrjaði Bylgjan

Klukkan er 06.59 og Pétur Steinn kennir borgarstjóranum á útsendingarborðið.

Það er gaman að nefna 
það að ég hef oft 
verið kallaður Davíð í 
gegnum tíðina.

Afmælistónleikar 
Bylgjunnar
Frá afmælistónleikum 
Bylgjunnar á Ingólfstorgi 20. 
ágúst 2011. Þar komu fram 
allir helstu tónlistarmenn 
þjóðarinnar og samfellt stuð 
allan daginn, líkt og á FM 989 í 
25 ár. 

Kæri Bylgjuhlustandi!
Það er óhætt að fullyrða að með stofnun Bylgjunnar, fyrstu frjálsu, 
einkareknu og óháðu útvarpsstöðvarinnar á Íslandi, hafi átt sér stað 
viss bylting – bylting dægurmenningar, bylting afþreyingar og ekki 
síst bylting frjálsrar umræðu. Upp frá því breyttist íslenskt fjölmiðla-
landslag til fram-
búðar og til hins 
betra. Þá fyrst tók 
að hljóma í útvarpi 
tónlistin sem fólkið í 
landinu vildi heyra – 
og það allan daginn, 
allan sólarhringinn, 
allt árið um kring ef 
það kærði sig um. 
Þá fyrst gerðist það 
líka að fólkið í land-
inu öðlaðist rödd og 
gafst tækifæri til að 
láta ljós sitt skína milliliðalaust og án ritskoðunar. Og einnig má færa 
fyrir því sterk rök að þá fyrst hafi hafið upp raust sína útvarpsfólk 
sem talaði beint til almennings, um málefni sem vörðuðu almenning 
og það á mannamáli. Og svo er enn í dag, 25 árum síðar. Enn er það að-
alsmerki Bylgjunnar að vera fyrst og síðast í þjónustu hlustenda. Út-
varpsstöð á besta aldri sem ætíð hefur kappkostað að spila þá tónlist 
sem hlustendur hennar vilja helst heyra, í bland við vandað skemmti-
efni, fréttir og þjóðmálaumræðu sem borin er á borð á mannamáli. 
Sigurganga Bylgjunnar hefur verið óslitin frá stofnun hennar. Og 
seigla hennar, styrkur og stöðugleiki hefur í raun verið ævintýri lík-
astur miðað við alla þær sviptingar og samkeppni sem hún hefur glímt 
við í gegnum tíðina. Bæði frá öðrum einkastöðvum, sem komið hafa 
og farið, sem og hinum ríkisreknu skattgreiddu útvarpsstöðvum, sem 
gera út á auglýsingamarkaðinn á óheilbrigðum forsendum. Lykillinn 
nú sem ávallt er að bjóða uppá þá þjónustu, þá útvarpsdagskrá, sem ís-
lenskir hlustendur hafa sjálfir mótað og valið að hlusta á. Það er og 
hefur alltaf verið Bylgjan.

Ég vil nota þetta tækifæri – þessi einstöku tímamót í sögu ein-
stakrar útvarpsstöðvar – og óska starfsmönnum hennar og ekki síst 
okkar dyggu hlustendum til hamingju með afmælið. Hún lengi lifi!
 Ari Edwald, forstjóri 365 miðla

Allt fyrir hlustendur

MYNDIR/JÓHANN K. JÓHANNSSON

Ari Edwald, forstjóri 365 miðla. MYND/BIG
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Serbinn
Bubbi Morthens

Það er erfitt að finna út hver eru vinsælustu lög Bylgjunnar í 25 ár. Tónlistarskrár gefa ákveðna 
vísbendingu, almennar vinsældir líka, en best er að treysta tilfinningu þess fólks sem vinnur 
við Bylgjuna. Þessi listi er settur saman af þekkingu og þéttri tilfinningu. Tíu vinsælustu lögin á 
Bylgjunni í aldarfjórðung og fagmennirnir fylgja þeim úr hlaði með sinni umsögn.

Bylgjan, topp 10

að eilífu!

Ást 
Ragnheiður Gröndal

„Þetta var sungið í brúðkaupinu mínu –  þarf að segja meira?“
 Þráinn Steinsson tæknistjóri

„Ég get alveg viðurkennt að mér finnst Ragnheiður fáránlega heillandi söngkona og 
hún hefur eitthvað sem ég vil kalla X faktor. Í þessu magnaða lagi 
frá Magnúsi Þór kristallast ást tveggja einstaklinga ótrúlega vel. 
Ragga flytur þetta af svo mikilli tilfinningu að hörðustu naglar 
leggja við hlustir.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri

„Sennilega vinsælasta lag stöðvarinnar á aldamóta-
áratugnum. Fólk fær ekki nóg, ekki enn þann dag í 
dag. Flutningur Ragnheiðar á laginu er óaðfinn-
anlegur og smíðin hjá Magnúsi Þór Sigmunds-
syni líka. Eitt af þessum lögum sem verður 
sígilt um leið og það kemur út.“ 
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

Love Is All Around
Wet Wet Wet

„Þetta lag var svakalega mikið spilað hjá okkur og það er líka svo skemmtilegt að 
lagið eldist mjög vel. Ég hef séð myndina Fjögur brúðkaup og jarðarför svona 20 sinn-
um og hún er bara eins og lagið, eldist mjög vel. Veit til þess að þetta lag hefur verið 
notað til að rífa upp gleði og sjálfstraust hjá fólki.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri

„Þetta er úr myndinni Fjögur brúðkaup og jarðarför og ásamt myndinni var þetta lag 
það vinsælasta á Bylgjunni árið 1994. Og það er enn vinsælt, er með 8.448.156 spilanir 
bara á Youtube og það segir sína sögu!“
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri
„Mér fannst myndin betri en kerlingarnar elska þetta og þegar þær fíla eitthvað þá er 
það bara þannig…“ Þráinn Steinsson tæknitröll

(Everything I Do) I Do It for You
Bryan Adams

„Þegar Bryan Adams sprengdi öryggið í 
Laugardalshöllinni var þetta vinsælasta lag 
heimsins. Lagið hljómaði ótt og títt á Bylgj-
unni og er sennilega vinsælasta lag tíunda 
áratugarins.“
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Þetta var vinsælasta lag ársins 1991 og 
þetta lag minnir mig alltaf á annað kvöld-
ið í Laugardalshöllinni í desember það sama 
ár. Þá var ekki var neitt rafmagn á Höllinni 
á fyrirhuguðum tónleikum Bryans og þurfti 
að fresta tónleikunum. Síðara kvöldið var 
svo straumur á öllum og það var eitt besta 
sánd sem ég hef heyrt í höllinni.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri 

„Ég frétti að það hefði verið rosaleg svitalykt 
af Bryan Adams þegar hann var hér – sama 
með þetta lag, skil að konur fíli þetta en þetta er ekki minn tebolli.“
  Þráinn Steinsson magnaravörður

A Kind of Magic
Queen

„Þessi hljómsveit var hreint ótrúleg og 
hún virtist alltaf geta komið með lög 
sem hafa orðið alveg tímalaus. Bylgjan 
hefur spilað þetta lag mikið í gegnum 
tíðina en ég man alltaf eftir myndband-
inu við lagið en þar lék Freddie Mercury 
töframann.“
 Ívar Guðmundsson 
 dagskrárstjóri 

„Þetta lag kom út á sama tíma og Bylgj-
an fór í loftið 1986. Það hefur verið sam-
ferða Bylgjunni síðan og er enn í spil-
un. Klassík, það er mín skoðun. Enda þeir 
allra bestu hér á ferð og mínir menn í 
Queen.“ 
   Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Þetta er tímalaus snilld. Queen er eitt af 
þeim fáu böndum sem þola mikla spilun árum saman, en enn eitt bíómyndalagið á 
þessum lista? Hvað er í gangi? Ég fílaði Highlander.“

 Þráinn Steinsson tæknidrengur 

Sódóma 
Sálin hans Jóns míns

,,Þetta er lagið sem kemur mér alltaf í stuð! Svo einfalt er það. Fyrir 
utan að vera Sálaraðdáandi þá er þetta gítarriff hjá Gumma svo 
mikil gargandi snilld að maður þarf ekki nema tvær sekúndur til 
að vita hvaða lag er þar á ferðinni.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri 

„Ég varð að velja eitt Sálarlag. Lögin þeirra hafa verið fantavinsæl 
á Bylgjunni í gegnum árin og ekkert lát á. Í raun erfitt að velja eitt 
lag frá þeim, þau hafa svo mörg slegið í gegn hjá okkur. En sód-
óma er topp 10, það er á hreinu!’’
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Það er rosaleg vínlykt af þessu lagi, það verður alltaf allt vitlaust á 
dansgólfum þegar þetta kemur – samið af einum af fjórum bestu 
lagahöfundum landsins, syngiði með!“
 Þráinn Steinsson tæknistjóri

„Flott lag af æðislegri plötu, sá sem skilur textann má alveg útskýra 
hann fyrir mér, Bubbi skilur hann ekki sjálfur held ég …“
 Þráinn Steinsson ofurtæknimaður

„Það má segja það sama um Bubba og Sálina. Hann á svo mikið 
af flottum lögum sem hafa orðið vinsæl á Bylgjunni í gegnum árin. 
Lagið Serbinn hefur verið spilað meira eða minna stanslaust frá því að 
platan Frelsi til sölu kom út. Og mjög líklegt að ég spili einmitt þetta 
lag strax á morgun aftur.“ 
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Ég var seinni en margir aðrir að grípa Bubbatónlistina og kannski 
vegna þess að ég var að spila diskó á þeim tíma sem hann sendi frá 
sér Ísbjarnarblús. Frelsi til sölu er þó sú plata sem ég hélt strax mikið 
upp á og líka þetta lag. Textinn er skemmtilega víraður og það hefði 
verið gaman að vita við hvaða aðstæður Bubbi samdi hann.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri
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Gagnleg

Almenn skyndihjálp
Þrjú námskeið verða haldin í almennri skyndihjálp. Þar læra þátttakendur 
grundvallaratriði í skyndihjálp og endurlífgun. Markmiðið er að 
þátttakendur verði hæfir til að veita fyrstu hjálp á slysstað.

Námskeið 14. september, 4. október og 7. nóvember kl. 18-22. 
Þátttökugjald er 4.500 krónur.

Slys og veikindi barna
Tvö námskeið verða haldin. Á námskeiðunum er fjallað um varnir gegn slysum 
á börnum og orsakir slysa almennt, þroska barna og slys sem tengjast aldri. 
Leiðbeint er í skyndihjálp við barnaslysum og áverkum af ýmsu tagi, 
endurlífgun barna, andlegum undirbúningi við komu barna á sjúkrahús o.fl. 
Námskeiðin geta gagnast öllum þeim sem umgangast börn hvort sem er í 
starfi eða daglegu lífi.

Námskeið 27.-28. september og 1.-2. nóvember kl. 18-21. 
Þátttökugjald er 6.500 krónur en 5.000 krónur ef maki eða eldra systkyni 
tekur líka þátt.

Sjálfboðaliðar Kópavogsdeildar fá ókeypis á námskeiðin og félagsmenn 
sem greitt hafa félagsgjaldið fyrir 2010 fá 10% afslátt. Frekari upplýsingar 
og skráning er á www.raudikrossinn.is/kopavogur. Einnig er hægt að hafa 
samband í síma 554 6626 og á kopavogur@redcross.is

Rauðakrosshúsið Hamraborg 11 -  Opið alla virka daga kl.  9-15       raudikrossinn.is/kopavogur

námskeið

Upprifjun fyrir SAMRÆMDU PRÓFIN 
í september í íslensku, stærðfræði og ensku 

NÁMSAÐSTOÐ
Öll skólastig  -  Réttindakennarar

Nemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is     s. 557 9233

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

Sérverslun með

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki
www.gabor. is

Grasagarðurinn  heldur uppskeruhátíð í nytjajurtagarð-
inum, býbændur kynna hunangsuppskeru sína í Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðinum og Íbúasamtökin halda 
útimarkað í trjágöngunum á milli Grasagarðsins og Hús-
dýragarðsins á laugardag. Sjá nánar á www.mu.is

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 

Miðvikudaga

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is - sími 512 5473

Þ
að væri rosa gaman að 
fara í geimferð en ég 
komst fljótlega að því 
að NASA hefur ákveðna 

viðmiðunarstærð fyrir geimfara 
og ég er heldur hærri en þeir. Ég 
passa því ekki í geimferjurnar,“ 
segir Ari, spurður hvort hann 
langi ekki stundum til tunglsins 
þegar hann fær loks frí frá anna-
sömu starfi sínu, en áður starfaði 
hann í áratug hjá Geimferðastofn-
un Bandaríkjanna (NASA).

„Ég er sáttur því það er kappnóg 
að taka þátt í starfinu á jörðu niðri 
og mikið ferðalag í sjálfu sér. Ég 
hef til dæmis unnið í sýndarveru-
leika á Mars, sem enginn alvöru 
geimfari hefur enn gert,“ segir 
Ari og blæs á samsæriskenning-
ar um að enn hafi enginn farið til 
tunglsins.

„Geimferðir eru í fúlustu alvöru 
og ágætt að rifja upp að Sovét-
menn öttu miklu kappi við Banda-
ríkjamenn á sínum tíma. Þeir 
fylgdust því mjög vel með ferðum 
þeirra til tunglsins og hætt við að 
þeir hefðu látið í sér heyra ef eitt-

hvað hefði verið svindlað á því,“ 
segir Ari og hlær.

Hann segir NASA stórkostlegan 
vinnustað. 

„Ég er heppinn að vera hluti af 
teymi á bak við geimferðir, Mars-
jeppana sem fóru til Mars 2003 og 
Alþjóðlegu geimstöðina. Það er 
ólýsanleg tilfinning að taka þátt í 
svo stórum og mikilvægum skref-
um innan geimvísindanna,“ segir 
Ari, sem tók við starfi rektors HR 
í ársbyrjun 2010. 

„Ég var kominn yfir heimþrána 
þegar ég flutti aftur til Íslands. 
Engu að síður er gott að vera kom-
inn heim og bandaríkri eiginkonu 
minni líkar vel að búa hér þótt erf-
itt sé að læra tungumálið,“ segir 
Ari, sem á morgun heldur upp á 
eins árs afmæli sonarins Leifs 
Finnian, en fyrir á hann annan son 
á áttunda ári.

„Afmælisveislan verður á milli 
blunda hjá þeim stutta svo hann 
verði hress og skemmtilegur, en 
móðir hans bakaði sérstaka köku 
sem hann getur vaðið í með guðs-
göfflunum,“ segir Ari sem sjálfur 

veitt fátt betra en að dunda við 
matseld í fríum og hefur sérstakt 
dálæti á sósugerð, en í frítíma 
reimar hann líka á sig gönguskó 
og gengur um reykneska náttúru.

„Starf rektors er annasamt, en 
enn áhugaverðara og meira krefj-
andi en ég átti von á. Það er virki-
lega gefandi og þótt yfir 3.000 
nemendur séu við nám í HR fer 
maður fljótt að kannast við andlit-
in. Ég vil að nemendur hafi góðan 
aðgang að mér, og líka þegar þeir 
rekast á mig á göngunum, því það 
er allra hagur að tala um það sem 
gott er og það sem betur má fara,“ 
segir margverðlaunaður vísinda-
maðurinn Ari, sem ólst upp á 
Melunum og eyddi æskuárunum 
í hjólreiðar, fótbolta og saklaus 
strákapör.

„Synir mínir verða örugglega 
flinkari en ég og þeir opna augu 
mín upp á nýtt. Ég nýti því helg-
arnar líka í að leggjast í gólfið 
og leika við þá. Maður uppgötvar 
nefnilega nýja hluti í heiminum 
með því að setjast aftur niður með 
Lego-kubbana.“ thordis@frettabladid.is

Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík, kubbar, eldar og gengur um Reykjanesið um helgar:

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Passar ekki 
í geimferjur



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

FORD F150 lariat super crew. Árgerð 
2005, ekinn 130 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, fjarstart, bakkmyndavél. 
Verð 2.690.000. allt að 100% lán.
Rnr.202535.

100% Visa/Euro lán í 
boði

TOYOTA Corolla wagon terra. Árgerð 
1999, ekinn 189 Þ.KM, bensín, 5 
gírar.Ný tímareim. Verð 590.000. 
Rnr.164336.

BMW 320 e90. Árgerð 2005, ekinn 
82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.162767.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

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

TOYOTA Camry le. Árgerð 2008, ekinn 
18 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Mjög fallegur bíll Verð 4.990.000. 
Rnr.140488. Uppl. í síma 570-5220 
Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og 
vagnadekkjum frá Boss

Toyota Hiace 4x4 árg 2005, ekinn 126 
þús, bsk, sæti fyrir 8+1, tveir gangar af 
dekkjum, passar fyrir skólaakstur, tveir 
eigendur, í topp standi, Verð 2.900.000 
kr

Volvo FL6 250. Árg 2003. Ekinn 162 
þús, bsk, Loft aðframan, Kassi 7,4 x 
2,43 x 2,5m, Heilopnun, Lyfta, Verð 
2.950.000 + vsk

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

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

FORD F350 crew 4x4 king rance super 
duty. Árgerð 2008, ekinn 21 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.Bíll með Öllu Verð 
5.990.000. Rnr.111676

TRAVEL LITE 900 ultra . Toppurinn í 
Pallhýsunum Árg 2008 Nánast ónotað 
með öllum búnaði sem hugsast 
getur . Verð 3.590.000. Rnr.133786 
Vetrargeymsla fylgir frítt með .

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

DELTA 4400fb, Árgerð 5/2007, Fortjald, 
Truma miðstöð, heitt vatn, 220V, Fínt 
hjólhýsi, Ásett verð 2.390þús.kr, áhv 
1000þús.kr, Rnr.116784. Húsið er á 
staðnum,

Toyota Land cruiser 120 LX, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 35” 
breyttur, rafmagn, krókur, CD, omfl, 
Topp eintak, lítur út sem nýr!, Ásett verð 
6990þús.kr, Rnr 141357, 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

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Hilux Double Cab árg. 
‘07, diesel, ek. 75 þús. Beinsk., 3ja lítra. 
33” breyttur. M. profile beisli. Ásett v. 
3.850 þ. Tilboð 3.400 þ. s. 822 2865.

Til sölu Audi Q7,4,2 Panorama, árg.07, 
ekinn 70þ. 7manna. Ásett verð 6.880. 
Uppl.s. 842 3980

BMW 535i V8 M-tech. Beinsk. 5 gíra 
leður 20”ál ek 244. þjónust. frá upph. 
Nýsk. nýsmur. Ásett verð 1590 tilb. 990 
Uppl. s. 860 1151

Til sölu Dodge Ram 2500 quad 4x4 St 
Laramie 37” breyttur. Dísel,sjálfskiptur, 
ný dekk ásamt fullt af búnaði,einn 
eigandi,ek.59.þ.km,mjög flottur,verð 
6.480.000.- Uppl.897 2107

Subaru legacy sport wagon árg 2009. 
Ssk, ek. 9000 km. Eins og nýr. Verð 
aðeins 3990 þús. Uppl. í s. 840 3083

Til sölu vegna flutninga. Jeep Grand 
Cherohee SRT8 2007. Ek 82 þús. 
Xenon. 3,5 stgr. Engin skipti S: 696 
1775

MMC Lancer til sölu. Sjálfskiptur, árg. 
2000, ek 164 þús km. Mjög mikið 
yfirfarinn og í mjög góðu ástandi. Verð 
490 þús Uppl. 894 1633

Til sölu Suzuki Vitara árg ‘91. Ekinn á 
vél um 100 þús. Nýlega sprautaður. 
S. 892 5003

Ódýrir bílar ný sk !!
Toyota Avensis ‘98-99. Ssk 1,8. V 320þ. 
Subaru impreza ‘97. 5 gíra st. Nýjar 
hjólegur aftan. V 190 þ. Sími: 821 9887

Subaru Legasy ‘99. 2000 vél, ssk. Vel 
með farinn og vel hugsað um, traustur 
og góður bíll. Selst á 600 þús. Uppl. 
Jónas 663 7576

BMW 5.20 til sölu, árg 1999, keyrður 
190þús, mjög vel útlítandi! Tilboð: 
700þúsund stgr. uppl:865 3433

Hyundai Tucson V6 2008 4x4 sjálfsk 
cruise A/C ESP ek 87þ verð 1.790þ 
s:860 9501

Isuzu D-Max ‘04. Dísel, Ek. 109 þkm. 
Nýsko, hús, vel með farinn bíll, reyklaus 
og 100% smurbók. Frábært verð 1.6m 
(a.t.h einnig hægt að yfirtaka hluta að 
láni.) Uppl. 661-0105

Til Sölu. Kubota G21 notaður í 680 
tíma. Verð 2.200.000 kr. Sími 897 5300

Ford Focus station árg. 2004, ssk. ek. 
147 þús. Ný skoðaður! TILBOÐ 790 þús. 
Uppl. í síma 695 9293.

Ford Explorer XLT 4.0 árg. ‘06 til sölu. Ek. 
102 þ.km, dráttarb, álf. ofl. GJAFAVERÐ: 
2.490 þús. kr. Uppl. í s. 898 6217.

Toyota Corolla 1,6 VVTI Sport, árg ‘06, 
ek 78 þ km. Fallegur bíll. Verð 1750 þ. 
tilb. 1450 þ. Uppl 844 2383

Ford Fiesta ‘06 ek 73 þkm, bsk. Verð 
1.050.000.- Mjög gott eintak. Uppl í 
síma 822 1927.

M Benz ce árg 1971 2 dyra 2,8 6 cyl ssk 
þarfnast uppgerðar uppls í s: 896 3044

BMW ‘00, 320 diesel ek. 158 þkm. 
Renault Megan Ek. 90 þkm. ‘06. 
Skipti helst Toyota LC eða húsbíl plús 
peningar. Uppl. 863 7910

Skoda Octavia Skd 07.05.04. 
Sjálfskiptur, vetradekk á sér felgum 
fylgja. Smurbók . Ekinn 101.000 km 
Dráttarkúla. Reyklaus, Vel með farinn 
og ný skoðaður . Verð 990.000 kr 
Möguleiki á skiptum. Uppl. í síma 860-
2632.

M. Benz C220 1995, sjálfskiptur, 
leðursæti ek. aðeins 173.000, verð 690 
þús. Uppl. í s 844-4191.

Frúarbíllinn Renault Megane. 
Gullfallegur bíll, árg 07, ek. 37 þkm. ssk. 
V. 1.850 þ. Upp. S. 690 2825

MMC Lancer árg 2004 ekin 80,þ beinsk. 
mjög góður bíll ásett 1,190.þ en fæst á 
góðum stg afslætti uppl í 847-6400

Honda HR-V Árgerð 99 1,6 Sj.sk 
ekin 81,300 2 dyra ný tímareim á 
Góðum dekkjum verðh. 690,000 
uppl.s.847-6400

SPARIGRÍS! TILBOÐ 580 
ÞÚS!

 HYUNDAI GETZ árg’03, 5 
dyra,beinskiptur,ný skoðaður 
2012,Góður og snyrtilegur bíll sem 
eyðir mjög litlu! ásett verð 680 þús 
TILBOÐ 580 ÞÚS! s.841 8955

Sjálfskiptur Toyota Yaris Sol 1.3 Árgerð 
3/2005, ekinn 53þ.km. Frábær bíll. 
Verð 1.350.000kr. Upplýsingar í síma 
7773972

Til sölu



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

DUGLEGUM STARFSMANNI Í DAGVINNU
Starfssvið: þjónusta, vinnutími: ca 11-17

DUGLEGUM STARFSMANNI Í VAKTAVINNU 
Starfssvið: grill og aðstoð í eldhúsi 

Saffran is looking for a 
HARD-WORKING ASSISTANT IN KITCHEN 

Við óskum eftir:

Áhugasamir sendi 
inn umsókn á 

adam@saffran.is

Herrafataverslun Birgis
Fákafen 11 , Sími 553 1170

Herrafataverslun Birgis óskar 
eftir starfsmanni við sölu og 

þjónustu í verslun.

Reynsla æskileg. Ekki yngri en 23 ára.
Upplýsingar á staðnum

Kór Breiðholtskirkju auglýsir eftir 
góðu söngfóki.  

Æfingar fara fram á miðvikudagskvöldum  frá kl. 19:30 til 21:30. 
Áhugasamir hafi samband við organista og kórstjóra Breiðholts-
kirkju, Örn Magnússon,  í síma 862 3119 eða með tölvupósti á 
omag@ismennt.is.  Spennandi verkefni framundan.

BREIÐHOLTSKIRKJA
Þangbakka 5,  
109 Reykjavík

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Hugbúnaðarprófanir

 Linux sérfræðingar

.NET og C# forritun

Viðskiptagreind (BI)

Vefforritun

Hugbúnaðarsérfræðingar

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Borgun er fram sækið fjár mála fyrir tæki sem sér hæfir sig í öruggri greiðslu-
miðlun. Við leitum að kraftmiklum og drífandi einstaklingum til starfa. 

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Anna Rut Þráinsdóttir starfsmannastjóri 
(art@borgun.is) í síma 560 1579. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu okkar 
www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 8. september næstkomandi.

Starfseminni má skipta í þrjú meginsvið, 
Fyrirtækjasvið sem býður innlendum 
fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu, 
Alþjóðasvið sem býður erlendum fyrirtækjum 
færsluhirðingarþjónustu og Útgáfusvið sem 
annast þjónustu og ráðgjöf við kortaútgefendur 
vegna útgáfu greiðslukorta.

Störf í boði 
hjá Borgun

Umsjónarmaður fasteigna

Við leitum að skipulögðum og verkefnadrifnum 
einstaklingi í starf umsjónarmanns fasteigna. 
Starfið felur í sér umsjón og viðhald eigna ásamt 
verkstjórn smærri verkefna. 

Helstu verkefni:
 Umsjón og viðhald fasteigna
 Umsjón og viðhald bifreiða 
 Lagerstjórn og innkaup 
 Samskipti við birgja og verktaka 
 Verkstjórn smærri verkefna 
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
 Reynsla af því að leiða teymi í verkefnavinnu 
 Mikil skipulagshæfni og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
 Góð almenn tölvukunnátta

Aðstoðarmaður í eldhúsi

Leitað er að jákvæðum og þjónustulunduðum 
aðstoðarmanni í mötuneyti Borgunar. Í mötu-
neytinu er boðið upp á bæði heitar máltíðir og 
kalt borð. Áhersla er lögð á hollustu, fjölbreytni 
og léttan mat. Vinnutími er milli 9:00 og 15:00.

Helstu verkefni:
 Aðstoðar matráð við eldamennsku
 Frágangur og þrif í eldhúsi
 Umsjón með salatbar
 Umsjón með aðstöðu fyrir ávexti 

og kaffiveitingar
 Fundarþjónusta
 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
 Reynsla af störfum í mötuneyti
 Skipulagshæfni og hæfni í mannlegum 

samskiptum
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ENDURVINNSLAN LEITAR AÐ 
duglegu og skemmtilegu fólki 
í lager- og afgreiðslustörf 
í móttökustöðinni Knarrarvogi.

Umsóknir skulu berast fyrir 6. sept. á ha@evhf.is

LAGER- OG 
AFGREIÐSLUSTÖRF

Dvalarheimili Aldraðra Suðurnesjum D.S.
Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði / Hjúkrunarheimilið Hlévangur Reykjanesbæ

Garðvangur
Hjúkrunarfræðingar

Okkur bráðvantar áhugasama hjúkrunarfræðinga hið 
fyrsta, til starfa við öldrunarhjúkrun á Hjúkrunarheimilinu 
Garðvangi Garði, um er að ræða 3 stöður, hvora um sig 
70 -80 %. Almennt er unnið á tvískiptum vöktum, um 
framtíðarstörf er að ræða.

Fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá og yfirliti um 
meðmælendur skulu berast til:

Aðalheiðar Valgeirsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar 
D.S. Garðbraut 85 250 Garði, eða með tölvupósti á 
netfangið heida@ds.is

Einnig m.t.t. fyrirspurna er bent á staðgengil deildarstjóra 
Garðvangi, Helgu Hjálmarsdóttur í síma 422-7400

S: 511 1144

Rekstrarvörur
réþðemanniv-

Heilsuvernd óskar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. 
Starfið felur m.a. í sér heilbrigðisráðgjöf til 
einstaklinga, heilsufarsskoðanir, fræðslu og 
þátttöku í öðrum verkefnum. Starfshlutfall 50%. 
Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veitir 
Fríður Brandsdóttir, aðst.framkvstj.; fridur@hv.is. 

Heilsuvernd • Álfheimar 74 (Glæsibæ) • 104 Rvk• Sími 510 6500 • www.hv.is 

Hjúkrunarfræðingur 
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Icelandair leitar að framúrskarandi liðsmanni til starfa sem framkvæmdastjóri 
tækniþjónustu Icelandair – Icelandair Technical Services, ITS á Keflavíkurflugvelli. 
Tækniþjónustan annast tæknistjórn og viðhald flugvéla hérlendis og erlendis, 
veitir hágæðaþjónustu í viðhaldsstöð á Keflavíkurflugvelli og uppfyllir öll skilyrði 
Flugmálastjórnar Íslands auk fjölda erlendra flugmálayfirvalda. 
Mikill vöxtur hefur verið í starfseminni hér á landi og erlendis á undanförnum árum. 
Um 300 starfsmenn starfa hjá tækniþjónustunni. 

STARFSSVIÐ:

I Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri ITS
I Fagleg ábyrgð á tæknirekstri Icelandair 
I Ábyrgð á veittri þjónustu innan Icelandair og til annarra flugfélaga
I Stefnumótun ásamt öðrum stjórnendum Icelandair

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólapróf í verkfræði eða sambærileg menntun
I Öflug fjármálaþekking
I Mikil reynsla af rekstri og stjórnun
I Reynsla af tæknirekstri flugrekenda og/eða rekstri viðhaldsstöðvar 
 fyrir flugvélar er mikilvæg
I Góð þekking á reglugerðum sem snúa að tæknistjórn og viðhaldi flugvéla
I Reynsla af stefnumótun og gæðastjórnun
I Mjög góð tungumálakunnátta

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í mjög öflugt og krefjandi starf 
í góðu starfsumhverfi. Liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika 
sem vill vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. 
Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Fyrirspurnum svara:

Svali H. Björgvinsson I sími 5050 300 I svali@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I sími 5050 155 I stina@icelandair.is 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 4. september 2011.
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Evrópa unga fólksins leitar e ir kra miklum      
einstakling l að sinna ölbrey u og áhugaverðu 

starfi verkefnastjóra.  

Starfið felur í sér umsjón með hluta Ungmenna-
áætlunar ESB, Evrópu unga fólksins. Viðkomandi 
þarf að geta unnið ölbrey  skrifstofustörf ásamt 
því að eiga auðvelt með samskip , sérstaklega við 
ungt fólk.  

Umsóknum ásamt ferilsskrá þarf að skila á 
ne angið: anna@euf.is eða á  skrifstofu Evrópu 
unga fólksins, Sigtúni 42.                
Umsóknarfrestur er l 7. september 2011.  

Hæfniskröfur: 

- Háskólamenntun sem ný st í starfi æskileg 
- Reynsla af starfi í æskulýðsmálum æskileg 
- Mjög góð enskukunná a nauðsynleg - önnur 
tungumál kostur 
- Góð þekking á helstu tölvuforritum nauðsynleg 

Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

www.kaffitar.is

-leggur heiminn að vörum þér

Við leitum að kröftugu og skemmtilegu fólki til starfa á 
kaffihús Kaffitárs í Reykjavík.

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.
Starfssvið:
Sala á úrvalskaffi, kaffivörum og meðlæti.
Hæfniskröfur:
Við leitum að áhugasömum og þjónustljúfum einstak-
lingum. Starfsmenn munu fá ómetanlega starfsþjálfun og 
kennslu í fagi kaffibarþjónsins.

Umsóknum má skila með tölvupósti á lilja@kaffitar.is eða 
á kaffihús Kaffitárs. Frekari upplýsingar veitir Lilja 
Pétursdóttir í síma 696-8805.

 Forritari 
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara
Um er að ræða starf forritara fyrir innri vef Háskóla Íslands sem gengur undir nafninu „UGLA“.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar og sérhæfðar 
hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið.

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi starfsumhverfi.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli. 
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er kostur. 
Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Umsóknarfrestur er til 12. september nk.

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Stefán Ragnarsson, 
deildarstjóri hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands, 
sími 525 4221, netfang ragnarst@hi.is.
Sjá nánar á www.starfatorg.is/ og www.hi.is/skolinn/lausstorf
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Hótel Rangá auglýsir eftir matreiðslumönnum 
og nemum sem geta hafið störf 1 sept. 

Gisting í boði og góð laun. 
Áhugasamir hafið samband við Harald í eldhus@hotelranga.com

Neytendasvið er eitt af meginafkomusviðum Skeljungs. Framkvæmdastjóri ber 
ábyrgð á rekstri bensínstöðva, þvottastöðva og smurstöðva. Á neytendasviði eru 
nær 200 starfsmenn um allt land.

Helstu verkefni:

• Fjárhagsleg og rekstrarleg ábyrgð á öllum 
bensín-, þvotta- og smurstöðvum félagsins.

• Mótun á stefnu og sýn sviðsins.

• Greining á þörfum markaðar.

• Ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins.

Menntun og hæfniskröfur:

• Háskólapróf.

• Stjórnunarreynsla nauðsynleg.

• Frumkvæði, forystuhæfileikar og lipurð 
í mannlegum samskiptum.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og fyrri störf sendist til Mannauðssviðs Skeljungs hf.  
Hólmaslóð 8, 105 Reykjavík, eða til starf@skeljungur.is merkt Framkvæmdastjóri fyrir 4. september nk.

Hjá Skeljungi starfa um 300 manns á Shell, Stöðinni 

og Orkunni, við eldsneytisdreifingu í Örfirisey, á 

Reykjavíkurflugvelli, víða á landsbyggðinni og í 

aðalstöðvum félagsins að Hólmaslóð 8. Skeljungur 

leggur áherslu á góða þjónustu við viðskiptavini og 

að starfsmenn séu meðvitaðir um gildi félagsins. 

Boðið er upp á hvetjandi starfsumhverfi með góðum 

starfsanda og öflugri liðsheild.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
Skeljungur leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi til  
að stýra neytendasviði félagsins.
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CCP IS HIRING

CCP is comprised of intrepid pioneers willing to push their talents to the limits to create award 

winning virtual worlds and online games. It is a team that possesses the drive and ability to 

break through the boundaries of conventional wisdom and hold fast in frontiers that others 

fear to tread. As a result, we have built a team comprised of 20 nationalities, speaking 30 

languages and from every walk of life all sharing the same trait, the capacity to successfully 

accomplish what many have told them was “impossible” to do.

All positions demand good organizational capabilities, excellent people skills, profi ciency in 

reading and writing English, and the ability to thrive in a dynamic environment.

 
Apply today at www.ccpgames.com/jobs

Graphics Programmer - General Application

Engineering Manager - Core

Server Programmer - Core               
 

Technical Director - Core Cluster             
 

Quality Assurance Tester - General Application 

Quality Assurance Tester - Japanese Localization

Game Master (Japanese/English)

Agile Guru/Principal Scrum Master            

Graphic Designer

Quality Assurance Technical Director      

UI Programmer-EVE Online        

Senior Security Administrator    

Database Administrator

Character Concept Artist        
       

Web QA Engineer           
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Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins ehf. 
Leitar að járnsmiðum, okkur vantar faglærða iðnaðarmenn í vél-
virkjun, rennismíði eða sambærilegu og ófaglærða aðstoðarmenn.

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. Sjá heimasíðu 
fyrirtækisins www.jso.is. Góð verkefnastaða framundan.

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og þjónustu-
lipurð auk sjálfstæðra vinnubragða og samstarfshæfni. 

Starfsaðstaða er góð, leggjum áherslu á hreinan og snyrtilegan 
vinnustað. 

Gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn sendist á jso@jso.is

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

MÁLUN
ÞVERHOLT 11

Ans ehf.

www.ans.is
- Sköpun að verki

Þverholt 11 innan- og utanhúsmálning

664 2802 jon@ans.is

Við hjá Prógrammi leitum að starfsmanni í fullt starf.  Ef þú 
ert áhugasamur og ábyrgur forritari og þyrstir í fjölbreytt 
(-ari?)  verkefni þá áttu erindi við okkur. Við erum ört vaxandi 
fyrirtæki, fjárhagslega sterkt og bjóðum fína vinnuaðstöðu á 
besta stað í Reykjavík.

Við lifum og hrærumst í:
• .net forritun, vefþjónustum (xml/soap);
• nýsmíði, viðhaldi og þróun hugbúnaðarkerfa 
 (windows / Delphi );
• þróun og viðhaldi í XML/XSL-samskiptum (plsql / html )
• þróun og viðhaldi vöruhúsa í Oracle

Æskilegt er að þú hafir klárað ( eða sért komin langleiðina ) 
tölvunar- og eða kerfisfræðina frá Háskólanum í Reykjavík,  
Háskóla Íslands eða frá sambærilegum skólum.  
Reynsla úr hugbúnaðargeiranum er kostur og reynsla af 
windows forritun og góð þekking á SQL er stór plús.
Meðmæli eru æskileg. Vinsamlegast greindu stuttlega frá þeim 
verkefnum á hugbúnaðarsviði sem þú  hefur unnið að áður og 
á hvaða hátt þú komst að þeim.

Ef þú hefur áhuga, sendu þá endilega umsókn til okkar á:   
vinna@programm.is

Forritari / Kerfis-tölvunarfræðingur 
óskast

Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir fyrir skólaárið 2011-2012 
Stuðningsfulltrúi 100% staða 
Upplýsingar veitir: Ólína Thoroddsen, olina@grunnskoli.is 
Sími: 595 9200 

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól Grunnskóla Seltjarnarness, 
50% staða 
Upplýsingar veitir: Rut Hellenardóttir, rutbj@grunnskoli.is 
Sími: 822 9123 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 

Á Seltjarnarnesi eru um 550 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla 
fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 
nemendur. www.grunnskoli.is 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is

Störf hjá Þjóðskrá Íslands
Hlutverk Þjóðskrár Íslands, 90 manna vinnustaðar, er að halda fasteignaskrá og 
þjóðskrá, ákveða brunabótamat og fasteignamat og annast rannsóknir á fasteigna-
amenn og sveitarfélög og gefur út vegabréf. Þjóðskrá Íslands leggur áherslu á rafræna 
stjórnsýslu og rekur meðal annars upplýsinga- og þjónustuveituna Ísland.is. Gildi 
Þjóðskrár Íslands eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki. Starfsemin er vottuð 
samkvæmt öryggisstaðlinum ISO27001:2005.
     
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða í neðangreind störf. Umsóknarfrestur er til og með 
15. september 2011. Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu auglýsingar. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Mannauðsstjóri 

Helstu verkefni eru:
 • Mótun og eftirfylgni mannauðsstefnu og 
   samþætting við gæðastefnu
 • Umsjón með greiningu starfa, starfslýsingum 
   og ráðningum
 • Aðstoða stjórnendur við framkvæmd og þróun 
   mannauðsmála
 • Gerð mannauðsáætlana og umsjón með  
   fræðslu og þjálfun starfsmanna
 • Framkvæmd kjarasamninga, réttindamála og 
   aðbúnaðar
 • Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana varðandi 
   mannauðskostnað

Hæfniskröfur: 
 • Nám á háskólastigi sem nýtist í starfi
 • Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar
 • Reynsla af að starfa í umhverfi 
   gæðastjórnunar
 • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi

Starfið heyrir undir forstjóra í skrifstofu 
stofnunarinnar í Reykjavík. Nánari upplýsingar 
veitir Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 
eða sendar á netfangið thorir@hagvangur.is.

Sérfræðingur í landupplýsingum

Helstu verkefni eru:
 • Þjónusta við skráningaraðila og viðskiptavini
 • Gagnavinnsla og skráning í landeigna-  
   og staðfangaskrá
 • Sérvinnsla landupplýsinga
 • Kortagerð og önnur úrvinnsla gagna
 • Koma að þróun nýs skráningarviðmóts 
   landeignaskrár

Hæfniskröfur: 
 • Nám á háskólastigi, t.d. landfræði, verk- eða 
   tæknifræði og/eða reynsla sem nýtist í starfi 
 • Tölvukunnátta, reynsla af ArcGis, Oracle og 
   PL/SQL er kostur
 • Góð íslenskukunnátta, enska og eitt 
   Norðurlandatungumál

 • Færni til þess að koma frá sér efni í  
   rituðu máli
 • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi

Starfið heyrir undir deildarstjóra landupplýs-
ingadeildar á skrifstofu stofnunarinnar á 
Akureyri. Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Már 
Ingvarsson, tmi@skra.is. 

Umsóknir óskast sendar til Þjóðskrár Íslands, 
Hafnarstræti 95, Akureyri eða á netfangið  
tmi@skra.is.

Verkefnastjóri

Vinna að þróun upplýsinga- og þjónustuveit-
unnar Ísland.is. 

Helstu verkefni:
 • Verkefnastjórnun í þróunarverkefnum
 • Hugbúnaðargerð
 • Samskipti við þjónustuaðila, gagnaveitendur, 
   undirverktaka og notendur
 • Almennur tæknilegur rekstur þjónustuveitunnar
 • Eftirlit með aðkeyptri vinnu

Hæfniskröfur:
 • Nám á háskólastigi, t.d. í tölvunarfræði eða  
   önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af þróun og rekstri vefgátta
 • Þekking og reynsla af vefforritun og 
   gagnagrunnsforritun er kostur
 • Frumkvæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
 • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í 
   ræðu og riti

Starfið heyrir undir forstöðumann rafrænnar 
stjórnsýslu á skrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Halla Björg 
Baldursdóttir, hbb@skra.is. 

Umsóknir óskast sendar til Þjóðskrár Íslands, 
Borgartúni 21, Reykjavík eða á netfangið  
hbb@skra.is.

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

Lögfræðingur Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 12. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.hagvangur.is ásamt 
upplýsingum er greina frá 
menntun og starfsreynslu.

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu bandalagsins í 50% 
starf. Ráðið verður í starfið til reynslu í sex mánuði með möguleika á  framlengingu. 

Starfið felst einkum í eftirfarandi þáttum:
• Ráðgjöf til öryrkja og aðstandenda um réttindi fatlaðra/öryrkja.
•Samskipti við stofnanir er varða hagsmunamál öryrkja.
• Eftirlit með réttindum og hagsmunamálum öryrkja.
• Túlkun laga og reglugerða.
• Álitsgerðir og umsagnir um lagafrumvörp í samstarfi við  
   stjórn og starfsfólk ÖBÍ.
• Upplýsingagjöf og greinaskrif.
• Önnur verkefni sem snerta málaflokkinn.

Hæfniskröfur: 
• Krafist er meistaragráðu í lögfræði. 
• Haldgóð reynsla og þekking á málefnum fatlaðra og réttindum 
   öryrkja er æskileg. 
• Þekking á stjórnsýslurétti, almannatryggingum, lífeyrissjóðs-
   réttindum og alþjóðlegum mannréttindasamningum er kostur. 
• Góð íslenskukunnátta er áskilin. Færni í ensku og einu Norður-
   landamáli er æskileg. 
• Umsækjandi þarf að búa yfir skipulagshæfileikum, vönduðum 
   vinnubrögðum, geta tekið frumkvæði og unnið sjálfstætt. 
   Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg. 

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er heildarsamtök fatlaðra og eru aðildarfélög þess 33 talsins. 
Hlutverk bandalagsins er m.a. að koma fram fyrir hönd fatlaðra gagnvart opinberum aðilum 
í hverskyns hagsmunamálum er snerta réttindi þeirra. Einnig veitir bandalagið upplýsingar 
og ráðgjöf fyrir fatlaða og aðstandendur. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi við félaga- og 
heildarsamtök fatlaðra. Nánari upplýsingar um starfsemina eru á heimasíðu www.obi.is.

Tandraberg ehf óskar að ráða 
öryggis-og starfsmannastjóra.

Tandraberg ehf er öflugt verktaka og skipaþjónustu-
fyrirtæki í Fjarðabyggð. Starfsmenn eru um 50 talsins.

Hæfniskröfur:
• Þekking á erfiðisvinnu
• Leiðtogahæfileika
• Tölvukunnátta. Excel ofl
• Sjálfstæði
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Frumkvæði-jákvæðni og öguð vinnubrögð

Umsóknum skal skila á netfangið tandraberg@tandraberg.is 
ásamt starfsferilskrá og skrá um meðmælendur. Umsóknar-
frestur er til 6. september 2011.

TÆKNIMAÐUR ÓSKAST

Umsækjendur þurfa að:
 Hafa brennandi áhuga á tölvum og tækni
Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi

TÖLVUVERKSTÆÐIÐ ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN TÆKNIMANN
Í starfinu felst að bilanagreina og gera við tölvur og allan tengdan 
búnað. Samskipti við viðskipavini og starfsmenn innan fyrirtækisins.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á tölvupósti: starf@tvs.is

Tölvuverkstæðið sinnir ábyrgðarviðgerðum fyrir marga af þekktustu framleiðendum heims eins og Acer, Asus, MSI og Toshiba.

ReReReReeeeeReReeReReReRRRReeeykykykyykykyykykykykykykykkyyykjjjajajajajajajajajajjjjj vvvvviviiivivvivvvv k k k k kkkk ExEEExxxExxxccucucursrsioiooionsnsss - ------ K K KK KKKK KKKKKKKKK KKKyyyynnynnyyyyyy nininniiiisssfsfffsfsfffererrrererrðiðiðiðiðiiðiiðir r r r r r ósóóóósóóóó kakakakakka
efefffffeeef itititittitititir r r aðaðððaðaððaðð r r rr rráðáðáðáðáðáðáðaaaaa ttvtvtvo o oo glgllg aðaðaððaðððleleleleleleleleeeggggggggagagaaggagaaggg , , þjþjþjjþþjþjþ ónónónónónónóónnnnnusususususussu tutututututut luluuluundnndndndnndndndnddaððaðaðaðaðaaðaaa aaa aa
ogogogogggooggogog r r rr rrreyeyeyyeyeyyeyyyeyeyyklklklklkklkkklklklkkllauauauauuuaaaaaaussasaaassasasssaa  sssstatat rfrfsmsmmmeenenenennenenenennnnnn nn nnnn tititttititt l l l l afafafafafafafaffgrgrgrggrreieieeieieiieiðsðsðsððsðsðsðð lululuulululuuuuuuststststststststararararararararfafafafafafafafafa  
ááááá á áá UmUmUUmUUmUmmmmffefefefefefefeefeeefeeeffferðrðrðrðrðrðrðððððrðððrðrðrððððaaaaaaraararraaraaraaarmmmmmimimm ðsðstötöðiðiinnnnnnnnnnnnni i ii  i BSBSBBBBSBSBSBSBSBSBBBBBBBBB Í.Í.Í.Í.Í.. U U UU U UUUUnnnnnnnnnnnnnniðiðiðiðiðiððð ee eeeeeerrrr rrr á á á á áá
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vövövövövövövvövöövövöv ktktttktkttktktktktkttumumummmmmmmmummmmmummuuuuu  ( ( (((( ((( ((((((2222222-2-2-2-2-22 22-2-22 3)3)..
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Afgreiðslufólk á BSÍ

Starfslýsing
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur
Eiginleikar sem umsækjendur þurfa að búa yfir og hafa 
tileinkað sér eru m.a.:

Upplýsingar um Reykjavik Excursions er hægt að finna á www.re.is
Umsóknir sendist fyrir kl. 17.00 föstudaginn 2. september 2011 á
netfangið job@re.is
Haft verður samband við alla sem sækja um, eftir að
umsóknarfrestur rennur út.

Störf í boði

RRReReykykykkjajaj viv k k ExExcuursrsioionss - --- KKynyny nniisfsfs erererrðiðiðiðir r ere  
rórórótgtgtgróróóróiðiðiði  o oog g framamssækikikkiððð ð fyrir rtækæki  í í í ísísísíslelenskri
fefeferðrðððaþaaþaaþjóóóónununn ststs u.. Fyryrirtætææækkikk ð var ststststoofoofnað árið 
199968686868 oo og g g g heheheh fuurr allaar gögööötuttt r sísísísíðaðaðaðann n n vevevv riið í 
fararar rbrbbrororooddddddddi þeþeirra sseme  s ssskipuleggja fffferrerðiðiðiðir r
fyrir innnlnlnln enene daad  sem eerlennnndaddd  fere ðamenn. Hjjá á
Reeykyky jajaavivivvik k ExxE ccursionsns staarrrfr ara  ssammmmheentur
hóhhópuupupur fófófófólklkks ss sem leggguru  mmmmettnananananaðð ð ð sisiiinnnnnnnnnnnnnnn í íí í íí  
aðaðað nnn ýta a a þeþþ kkkingu og rreynnslslss u u uu sísísísísínnaanan  íííííí í  þ þþþ þ þþþþþþágágágágágággágggu u u u uuu u
vivivivvvivivivivivvvv ðððsðsðsðsðsððskikikkkiptptptptpp avava inina.
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Viltu vinna með börnum 
og ungmennum ? 

 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa 
með börnum og ungmennum.

Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.

Menntunar og hæfniskröfur:
•       Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
•       Hæfni í mannlegum samskiptum 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Möguleiki 
er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli.
 
Karlar jafnt sem konur á öllum aldri eru hvött til að 
sækja um störfin.
 
Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon æskulýðs-
fulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða 
hafa samband við Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5750 
eða 664-5510.
 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með rafrænum 
hætti á ellert@hafnarfjordur.is.  
 
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála. 

   

  
  
  
 

Leikskólinn Álfatún 

KÓPAVOGSBÆR

• Auglýsir eftir deildarstjóra og leikskólakennara í 
sérkennslu, hlutastarf kemur til greina.

 Leikskólakennaramenntun / önnur uppeldismenntun

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarf. og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2011.
Nánari upplýsingar gefur Valgerður Knútsdóttir, leikskólastjóri, 
í síma 564-6266 / 821-9509 eða valgerdurk@kopavogur.is.
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

   www.kopavogur.is 

Krikaskóli í Mosfellsbæ auglýsir eftir-
farandi störf laus til umsóknar: 

Leikskólakennari í 100% starf
Óskað er eftir leikskólakennara til starfa frá ágúst 
2011.

Annað starfsfólk
Auglýst er eftir starfsfólki til starfa í Krikaskóla. Um 
er að ræða stöður í leik- og grunnskólahluta skólans 
sem og í frístundarstarfi.  Um hlutastöður getur verið 
að ræða eftir samkomulagi.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrin-
um 1-9 ára og starfsemin tekur mið af skólastefnu 
Mosfellsbæjar um heildstætt uppeldis- og skólastarf 
í leik- og grunnskólum. Skólaárið 2011-2012 verða 
börn á aldrinum 2-9 ára í skólanum.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu 
skólans www.krikaskoli.is eða senda fyrirspurn á 
krikaskoli@krikaskoli.is.

Umsóknir skulu sendar á netfangið krikaskoli@
krikaskoli.is.
 
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm í síma 578-3400 eða thrudur@kri-
kaskoli.is.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um 
starfið.

Job in Norway 
Personal Partner AS is hosting a Norwegian 
Job fair at Grand Hotel Reykjavik on the 
following dates:
Tuesday August 30th from 10.00 - 18.00
Wednesday August 31th from 10.00 - 15.00

Are you interested in finding a job opportunity 
Norway? At the fair you will find different vacancies 
in construction business and industry. You will get a 
chance to discuss your plans with our experienced 
staff. You also get first-hand information about 
living and working abroad.

The vacancies that are available are:
 • Carpenters
 • Steel fixers
 • Plumbers
 • Electricians
 • Car Mechanics
 • Panel beaters/ auto body mechanics
 • Farmers

What can we do for you?

 • We offer both permanent positions and
  project based positions.
 • We offer a good salary
 • Insurance and pension fund 
 • We arrange accommodation

If you are looking for a job, or consider working in 
Norway, please do not hesitate to contact us!

You can email us at tkb@personal-partner.no 
or call us at 0047 900 55 204.

We are looking forward to see you in Reykjavik!

HELGARSTARF
SÖLUMAÐUR

Leitum að kraftmiklum sölumanni í helgarstarf.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á raf-
tækjum og vera 18 ára eða eldri. Heiðarleiki,
góð tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raftækjaverslun
landsins þar sem mikið er lagt upp úr góðri 
og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út 
umsóknareyðublað á www.sm.is

Elko leitar að heiðarlegum, þjónustulunduðum og reyklausum 
starfsmanni á aldrinum 20 - 50 ára eftirfarandi starf:

STARF Í ELKO LINDUM

· ELKO LINDIR – FULLT STARF – 
  AFGREIÐSLA Á KASSA OG ÞJÓNUSTUBORÐI

Kröfur

Við leitum að flokkstjóra
Sólarræsting óskar eftir að ráða flokkstjóra til starfa í 100% starf.  Flokkstjóri fer 
með yfirumsjón ræstinga á staðnum og dagleg samskipti við verkkaupa.  Sér 
um kennslu og þjálfun starfsfólks.  

   - Tungumálakunnátta:  Íslenska (góð kunnátta nauðsynleg), enska
   - Kunnátta í austur evrópsku máli er kostur (t.d. pólska)
   - Reynsla af ræstingum kostur

Nánari upplýsingar gefur Daiva í síma 820-4062
milli 9-11 og 13-16 á virkum dögum.   
Hægt er að fylla út umsókn á skrifstofu Sólar á sama tíma.

Sólaræsting ehf er þjónustufyrritæki í sérflokki á sviði 
ræstinga.  Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og mannlega 
nálgun í okkar störfum.  Hjá okkur starfa yfir 100 frábærir 
starfsmenn.
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Blikksmíði ehf 
Óskar eftir blikksmiðum eða vönum mönnum í 
blikksmíðavinnu. Upplýsingar í síma: 860-1150 eða 
blikksmidi@simnet.is 

Vélfræðingar, rafiðnaðarmenn
Roche NimbleGen á Íslandi óskar eftir að ráða vélfræð-
inga, rafiðnaðarmenn, vélvirkja eða vélstjóra til starfa í 
viðhaldsteymi fyrirtækisins á Íslandi.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja, 
ritun verkleiðbeininga auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni 
með reynslu af viðhaldsvinnu úr gæðavottuðu umhverfi. 
Grunnþekking í rafmagnsfræði er nauðsynleg. Starfs-
maður þarf að hafa góða tölvukunnáttu ásamt færni til að 
tjá sig skriflega og munnlega bæði á íslensku og ensku. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu líftækni-
fyrirtæki.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com

Umsóknarfrestur er til 8. september nk.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný Einarsdóttir, Starfsmannastjóri
gudny.einarsdottir@roche.com, s: 414-2125 eða
Hjörvar Halldórsson, Yfirmaður véladeildar
hjorvar.halldorsson@roche.com, 
s: 414-2115 gsm: 659-9767

Roche NimbleGen Iceland LLC - útibú á Íslandi 
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík
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Leikskólinn Fossakot
Leikskólinn Fossakot óskar eftir að ráða 
skemmtilegt og drífandi starfsfólk sem býr yfir 
hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleika 
og frumkvæði. 

Við leitum að leikskólakennurum eða öðru 
uppeldismenntuðu starfsfólki.

Áhugsamir hafi samband við leikskólastjóra 
í síma 586-1838

Leikskólinn Fossakot, Fossaleyni 4, 112 Reykjavík 
Sími 586-1838 eða fossakot@alla.is

Kontali Analyse AS har etablert seg som et ledende analyseselskap innen verdens fiskeri og akvakulturnæring.  Med utgangspunkt i 
egenutviklede informasjonssystemer utarbeider vi analyser og statistikk, som presenteres gjennom publikasjoner, spesialrapporter, fiskerimedia 
og kundeoppdrag. Vi er i dag ca.15 ansatte, med kontorsted i Kristiansund N, på nordvestkysten av Norge.

Verdens fiskeri- og akvakulturnæring utvikler seg kontinuerlig, og 
global sjømathandel øker. Med dette øker óg behovet for relevante 
prognoser og analyser. Vi søker nå:

ANALYTIKER  –  FISKERI 
Har du det som skal til ?:
- genuin interesse for, og kunnskap/nettverk innen 
 fiskerinæringen 
- dokumenterte analytiske evner fra utdanning / arbeidsliv     
- evne og vilje til teamarbeid, men er samtidig ”selvgående”
- operasjonell erfaring fra bransjen

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i å innhente og analysere 
informasjon om kvoter, fangst, og anvendelse innen fiskeriene 
- verden over – primært innen hvitfisk. Analyseområdet omfatter 
det å følge utvikling i kostnadsstrukturer, ha oversikt over aktører 
og eierforhold, utviklingstrekk på teknologi- og produktsiden etc., 
og derigjennom følge og modellere vareflyt og pristrender i så vel 
fangstland, som markeder.
Stillingen innbærer å ivareta og videreutvikle en stor kontaktflate, 
samt fordrer evnen til å holde rede på detaljer, men samtidig sette 
dette inn i et større bilde. 

Vi oppfordrer kandidater med utdanningsbakgrunn som fiskeri-
kandidat, siv.øk, høyskole-kanditat  e.l. til å søke. Rollen krever 
evnen til analytisk og systematisk tilnærming, og gode fremstill-
ingsevner.  Salg, kundekontakt og presentasjoner vil òg være 
en naturlig del av arb.området, og for riktig kandidat ; - også et 
ansvar for videre utvikling av vår satsing innen fiskeri-sektoren. 
Arbeidserfaring fra flåte, mottak/foredling, salgsledd,  evt. fra nært 
tilknyttet sektor vil være en fordel, men er ikke nødvendig.

Vi tilbyr:
- et spennende og dynamisk arbeidsmiljø med internasjonal  
 fokus og kontaktflate
- konkurransedyktige betingelser
- varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, også innen andre  
 segmenter vi følger
- muligheten til å etablere en sterk posisjon i global 
 sjømatnæring

For mer info om stillingen, kontakt Ragnar Nystøyl 
 (tlf.: +47 71 68 33 00 / mobil.: +47 41 23 21 12). 
 
Send skriftlig søknad med cv, og attester/vitnemål 
pr e-post  - før 15. September - til:

Statistikk - Prognoser - Analyser for fisk og sjømat. Industriveien 18, 6517 KRISTIANSUND N. mail@kontali.no – www.kontali.com
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Skrifstofustjóri óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Laus er til umsóknar 100% staða skrifstofustjóra 
við Heilsustofnun NLFÍ.  

Menntunar-og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á viðskipta og/eða fjármálasviði.
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun er skilyrði, 

reynsla af Navision bókhaldskerfinu er kostur og rekstri 
tölvukerfa. 

• Reynsla af starfsmannahaldi, launaútreikningum og 
þekking á kjarasamningum er æskileg.

• Góð íslensku – og enskukunnátta.
• Frumkvæði, metnaður og góðir samskiptahæfileikar.

Ábyrgðarsvið:
• Stjórnun skrifstofu HNLFÍ, fjármála og bókhalds, 

uppgjör og greiningar.
• Áætlana- og skýrslugerð.
• Stjórnun innkaupa.
• Umsjón með tölvu-og öryggiskerfum.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
HNLFÍ í síma 483 0301 eða olafur@hnlfi.is. Umsóknarfrestur er 
til 11. september. Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - 
starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@
hnlfi.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Íslenski Barinn leitar eftir 
matreiðslumanni í vaktstjórastöðu.

Viðkomandi þarf að geta unnið undir álagi með bros á vör og hafa 
góða þekkingu á hefðum og venjum í íslenskri matargerð.
Ef þú hefur áhuga á starfinu sendu þá tölvupóst á 
info@islenskibarinn.is eða hringdu í Hafþór í s: 697 5394

sími: 511 1144
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Lögfræðingur eða Lögmaður
Getur fengið góða fullbúna aðstöðu í glæsilegu 

húsnæði okkar að Suðurlandsbraut 30, 
með aðgang að öllum tækjum og búnaði. 

Líklegt að við getum beint talsverðum viðskiptum 
til viðkomandi.

Áhugasamir vinsamlega hafið samband við Jens 
Ingólfsson í símum 414 1200 og 820 8658.

AUGLÝSING
um samþykkt á breyttu deiliskipulagi

Akurgerði, Vogatjörn, Hábæjartún, 
Skólalóð, Sveitarfélaginu Vogum.

Með vísan til ákvæða skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæjar-
stjórn Sveitarfélagsins Voga þann 24. ágúst, 2011 samþykkt 
breytt deiliskipulag Akurgerði, Vogatjörn, Hábæjartún, 
Skólalóð. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga. 
Athugasemdir bárust við tillöguna og hefur þeim sem gerðu 
athugasemdir verið send umsögn sveitarstjórnar. Bæjarstjórn 
samþykkti deiliskipulagið samhljóða skv. uppdrætti og grein-
argerð dags 20. apríl, 2011 með þeim breytingum sem gerðar 
hafa verið samkvæmt tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar 
frá auglýstri tillögu, sem er að íbúðafjöldi innan deiliskipu-
lagsins er 35 og að nýtingarhlutfall húsagerðar C1 og C2 er 0,4 
í stað 0,6 sem jafnframt er breyting frá tillögu umhverfis- og 
skipulagsnefndar.

Deiliskipulagið hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög 
mæla fyrir um. Frekari upplýsingar veitir skipulags- og bygg-
ingarfulltrúi. Þeir sem eiga lögvarða hagsmuni að gæta vegna 
samþykktarinnar geta skotið máli sínu til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála, sbr. 52. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu um 
samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda.

Vogum, 25. ágúst 2011.
F.h. bæjarstjórnar

Eirný Vals, bæjarstjóri

AUGLÝSING
um samþykkt deiliskipulags fyrir Kálfatjörn, 

Vatnsleysuströnd, Sveitarfélaginu Vogum.

Með vísan til ákvæða skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæ-
jarstjórn Sveitarfélagsins Voga þann 24. ágúst, 2011 samþykkt 
deiliskipulag fyrir Kálfatjörn, Vatnsleysuströnd. Tillagan var 
auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. Athugasemdir bárust við 
tillöguna og hefur þeim sem gerðu athugasemdir verið send 
umsögn sveitarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkti deiliskipulagið 
samhljóða skv. uppdrætti og greinargerð dags. 18. ágúst, 
2011 með þeim breytingum sem gerðar hafa verið samkvæmt 
tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Breytingar frá auglýstri 
tillögu eru eftirfarandi:
 1. Lagfærð voru skipulagsmörk á uppdrætti, þannig að  
  skipulagsmörk við Hlið voru færð til norðvesturs að 
  endamörkum Harðangursbletts og línur sem sýna slóða  
  norðan við sumarhúsið voru fjarlægðar.
 2. Í greinargerð á uppdrætti hefur verið gerð grein fyrir  
  hvernig  frárennsli og neysluvatni er háttað og hvaðan  
  brunavörnum er sinnt. 
 3. Í sérskilmálum svæðis B hefur hámarkshæð áhaldahúss  
  verið lækkað í 6,5m og gerð grein fyrir hámarkshæð  
  skýlis fyrir jarðvegsefni 3,0m.
 4. Í sérskilmálum svæða B, C og E hefur nýtingarhlutfall  
  verið minnkað í 0,2.
 5. Í  almennum skilmálum fyrir svæðið í heild  hefur verið 
  bætt við ákvæði um að mikilvægt sé að byggingar á  
  svæðinu í heild verði látlausar í landslagi og að allur  
  frágangur taki mið af því, jafnframt er ákvæðið fellt  út úr  
  sérskilmálum fyrir svæði B.
 6. Í almennum skilmálum hefur verið bætt við svohljóðandi  
  ákvæði: Allt svæðið er hraunsvæði sem nýtur sérstakrar  
  verndar samkvæmt 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúru- 
  vernd og því er mikilvægt að öllu raski á hrauni beggja  
  vegna Vatnsleysustrandarvegar verði haldið í lágmarki og  
  að heildstæðar hraunmyndanir fái að halda sér.

Deiliskipulagið hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög 
mæla fyrir um. Frekari upplýsingar veitir skipulags- og bygg-
ingarfulltrúi. Þeir sem eiga lögvarða hagsmuni að gæta vegna 
samþykktarinnar geta skotið máli sínu til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála, sbr. 52. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu um 
samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda.

Vogum, 25. ágúst 2011.
F.h. bæjarstjórnar

Eirný Vals, bæjarstjóri

senjonas@gmail.com

Kynningarfundur vegna 
löggildingarprófs fyrir dómtúlka 

og skjalaþýðendur
Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur 
verða haldin í byrjun árs 2012, að undangengnu 
kynningar- og undirbúningsnámskeiði á vegum 
Þýðingarseturs Háskóla Íslands.  Kynningarfundur fyrir 
þá sem hyggjast þreyta löggildingarpróf verður haldinn 
föstudaginn 2. september n.k. kl. 14:05 að Neshaga 
16, stofu 102, 101 Reykjavík.  Allar nánari upplýsingar 
um undirbúningsnámskeiðið verða veittar á kynningar-
fundinum.  Próftökum er skylt að sækja undirbúnings-
námskeiðið.

Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá sýslumanninum 
á Hólmavík og á vefnum www.syslumenn.is skulu 
berast sýslumanninum á Hólmavík, Hafnarbraut 25, 
510 Hólmavík, í síðasta lagi 30. september n.k.  

Prófgjald, að fjárhæð kr. 140.000,-, skal greiða inn á 
reikning sýslumannsins á Hólmavík nr. 0316-26-21, 
kt. 570269-5189 og skal staðfesting á greiðslu fylgja 
umsóknum.  Námskeiðsgjald er innifalið í prófgjaldi.

Nánari upplýsingar veitir sýslumaðurinn á Hólmavík 
í síma 455 3500.

Lítið kaffihús/söluturn í hjarta 
miðborgarinnar til sölu.

Góð framlegð og frábær staðsetning. 
Nýuppgert húsnæði. 

Upplýsingar á gotrack@gmail.com

Frá Orlofsnefnd 
húsmæðra í Reykjavík

Laus sæti í 
orlofsferðir 2011

Akureyri 14.-16. október
Aðventuferð, Brussel/Brügge 2.-6. desember

Skráning og upplýsingar í þessar ferðir er hjá 
Ferðaskrifstofu G. Jónassonar í síma 511-1515

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt 

heimili forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það 
starf, á rétt á að sækja um orlof“.

Stjórnin

Styrkir til vinnustaðanáms

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til fyrirtækja eða stofnana sem 
taka nemendur í vinnustaðanám. Markmið styrkjanna 
er að hvetja fyrirtæki eða stofnanir til þess að taka 
við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem 
hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim 
kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt 
aðalnámskrá framhaldsskóla. Umsækjendur skulu 
uppfylla almenn skilyrði gildandi reglugerðar um 
námssamninga og starfs-þjálfun um hæfi til þess að 
annast nemendur í starfsnámi. Þeir skulu hafa á að 
skipa hæfum til-sjónaraðila með náminu og leggja 
fram áætlun um vinnustaðanámið og fyrirsjáanlega 
framvindu þess. Styrkir geta numið allt að 20 þús. kr. 
á viku og eru veittir til 24 vikna að hámarki. Styrkur 
er greiddur eftir því sem námi vindur fram.
Umsóknum er skilað á sérstöku eyðublaði sem er að 
finna á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
Umsókn skal fylgja yfirlit um þjálfunaráætlun.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Grétar Kristjánsson 
í síma 545 9500 eða í tölvupósti á
olafur.g.kristjansson@mrn.is
Umsóknarfrestur er til 15. september 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
24. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Fjöleignarhús til sölu 
Fasteignin Hestavað 1-3 er til sölu en hún er í eigu þrotabús 
Merlin ehf. Um er að ræða 15 íbúða fjöleignarhús sem byggt 
var árið 2007. Íbúðirnar eru 117m2-202m2 að stærð eða alls 
2.097 m2 auk sameignar og bílakjallara. Íbúðirnar eru allar í 
útleigu. Óskað er eftir tilboðum í eignina í heilu lagi.

Fasteignin selst í núverandi ástandi sem væntanlegir tilboðs-
gjafar eru beðnir að kynna sér rækilega. 

Allar nánari upplýsingar fást hjá skiptastjóra þrotabús 
Merlin ehf., Guðrúnu Helgu Brynleifsdóttur hrl., Lögfræðistofu 
Reykjavíkur, Borgartúni 25, Reykjavík, sími 515-7400, 
gudrun@lr.is.

Tilkynningar

Styrkir

Til sölu

Skipulag
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- með þér alla leið -

569 7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Sævargarðar 18 170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 
15:30-16:00

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur  fasteignasali 
sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

sun. 28. ágúst

Gullfallegt raðhús
Góð verönd 
með heitum potti
Frábært útsýni
Vinsæl staðsetning

2jaLAUGARNESVEGUR 114

LAUGARNESVEGUR 76 4ra

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-18

Glæsileg og mikið ENDURNÝJUÐ 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með 
SJÁVAR-ÚTSÝNI. Rólegt hverfi nálægt Laugardalnum. Stofa með stórum vestur 
svölum, rúmgott svefnh., eldhús með nýl. keramikhelluborði, vandað baðherb. 
m. l.f. þvottavél. Gegnheilt parket. Góð bílastæði og baklóð. Seljandi greiðir 
núverandi framkvæmdir. Verð 19,5 millj. VERIÐ VELKOMIN. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15

Glæsileg og mjög mikið ENDURNÝJUÐ 
3-4ra herb. íb. á 4. hæð í fjölbýli. Aðeins 
ein íbúð á hæðinni. GLÆSILEGT ÚTSÝNI, 
stutt í miðbæinn. Stofa og borðstofa 
með suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi 
með góðum skápum. Endurnýjað 
baðherbergi með vönduðum flísum. 
Gott eldhús. Gegnheilt parket er á 
gólfum. Góð bílastæði. Seljandi greiðir 
núverandi framkvæmdir. Verð 27,2 
millj. VERIÐ VELKOMIN. 

Borgartúni 7c • 105 Reykjavík • Sími 530 1400 • www.rikiskaup.is

TIL SÖLU TIL SÖLU TIL SÖLU TIL SÖLU

Ríkiskaup eru með til sölu mikið magn af prenturum, ljósritunarvélum og öðrum prentbúnaði frá 
Landspítalanum og skrifstofuhúsgögn frá Ríkisskattstjóra, Tollstjóra og fleiri aðilum. 

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali
Gústaf Adolf Björnsson lögg. fasteignasali 895-7205

Perla við sjávarsíðuna

Þóroddur S. Skaptason löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsileg og einstaklega vönduð íbúð við sjávarsíðuna í Garðabæ. 
Íbúðin er 151 fm. auk stæði í bílgeymslu. Húsið er einstaklega vel skipulagt, 

sameign er mjög rúmgóð og óvenju glæsileg. Íbúðin er á 1. hæð, stór verönd. 
Verð 42 millj.

Leifsgata 18
101 Reykjavík
3 íbúðir í sama húsi

Stærð: 310,8 fm
Fjöldi herbergja: 6-8

Byggingarár: 19
Fasteignamat: 63.500.000

Verð: Tilboð

RE/MAX Senter og Þóra kynna 3 eignir í sama húsi við Leifsgötu 18.
Um er að ræða 3 samþykktar íbúðir, hver á sér fastanúmeri, sameign, garð og bílskúr. Íbúðirnar seljast sitt í
hvoru lagi eða húsið sem ein heild.
Um er að ræða; Efri hæð; Íbúð með eldhúsi, 2 stofum, 3 svefnherbergjum, baðherbergi og gangi. Innréttingar
eru upprunalegar, gólfefni eru dúkur og teppi. Verð kr. 25.000.000
Mið hæð; Íbúð með eldhúsi, 3 stofum, 2 herbergjum, baðherbergi og gangi. Innréttingar eru upprunalegar en
möguleiki er á að breyta einni stofunni í herbergi (hurð fram inn á gang til staðar) og opna/breyta eldhúsi og
borðstofu. Gólfefni; Parket og dúkur. Verð kr. 25.000.000
Kjallari; Íbúð með rúmgóðu svefnherbergi, stofu með fallegu parketi, eldhús og lítil forstofa. Baðherbergi með
sturtu hefur verið gert upp.
Verð 16.000.000

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 29 ágúst 18-19.00

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

0

7772882

– Hringdu núna!
Senter

Grasarimi 2
112 Reykjavík
Parhús með bílskúr og 4 svefnh.

Stærð: 157,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 27.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna gott parhús með bílskúr. Íbúðin er 138 fm. og 19 fm. bílskúr, 4 svefnherbergi.
Húsið  er  á  tveimur  hæðum,  komið  er  inn  í  flísalagða forstofu  með fatahengi  og  þaðan inn  í    hol  og  opnar
stofur.  Eldhús  er  með  eikarinnréttingu  og  borðkrók.  Úr  eldhúsi  er  gengið  inn  í  vinnuherbergi  sem  áður  var
þvottahús  og  þaðan innangengt  í  bílskúr  með hillum og háalofti.  Gestasnyrting  á  neðri  hæð með flísum og
hvítri innréttingu. Stofa og borðstofa eru opnar og bjartar og þaðan gengið út í lítinn sólskála og út í garð. Stigi
milli  hæða  er  með  Sisal-teppi  og  mikilli  lofthæð.  Á  efri  hæð  er  hjónaherbergi  með  útgengi  út  á  svalir.  3
barnaherbergi  eru  einnig  á  hæðinni  auk  geymslu  sem nýtt  er  sem fataherbergi  og  geymsla  (mikil  lofthæð).
Baðherbergi er nýlega uppgert með stórum sturtuklefa og handklæðaofni.
Gólfefni; Á neðri hæð er eikarparket sem er ný-pússað og olíuborið, á efri hæð er einnig fallegt og gegnheilt
eikarparket. Í forstofu og baðherbergi eru flísar.
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

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 18.00-18.30

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

0

7772882

Fasteignir

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

Hringdu núna 699 3702

LÁTTU 
OKKUR 
SELJA 
FYRIR 
ÞIG



Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is
Axel Axelsson

Löggiltur fasteignasali

Kjarrhólmi 16 200 Kópavogur  
Fín eign . Vel skipulögð - Tvö svefnherbergi. Góð 
staðsetning. Frábært útsýni. 
Stærð: 75,1 fm
Verð: 18.900.000 kr.
Brunab.mat: 15.400.000
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Hamrahlíð 23 105 Reykjavík
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli í 
Hamrahlíð. Íbúðin er á fyrstu hæð (gengið upp hálfa 
hæð )og er samtals 81,2 fm.
Stærð: 81,2
Verð 21.500.000 kr.
OPIÐ HÚS Á LAUGARDAG KL 15:30 - 16:00
Nánari upplýsingar: Þorgeir 696-6580

Þorgeir Símonarson
Sölumaður
Sími 696 6580
thorgeir@domusnova.is
thorgeir.domusnova.is

Opið
 hú

s

Gullakur 3 210 Garðabær
Einbýlishúsalóð með sökklum og stoðveggjum 
undir 390 fm hús til sölu á góðum stað í fullbyggðri 
glæsilegri götu í Akurhverfi í Garðabæ. 
Byggingaraðili er einnig tilbúinn að taka að sér að 
klára hús í samvinnu við kaupanda. 
Stærð: 390 fm
Verð: 35.900.000
Nánari uppl.: Sölvi í síma 618-0064

Sölvi Þór Sævarsson 
Sölumaður
Sími 618 0064
solvi@domusnova.is
solvi.domusnova.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Engjasel 11 109 Reykjavík 
Glæsileg eign . Vel skipulögð - Fimm svefnherbergi. 
Neðri hæðin öll nýuppgerð. Frábært útsýni.
Stærð: 151,1 fm
Verð: 31.900.000 kr.
Brunab.mat: 32.920.000
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Þrúðsalir 5 201 Kópavogur 
EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ
Húsið er á góðum stað í Salarhverfi Kópavogs. 
Skipti á minni eign koma vel til greina.  
Stærð: 195 fm
Verð: 46.500.000 tilbúið til innréttinga 
Verð: 58.00.000 fullbúið með frágenginni lóð
Nánari uppl.: Sölvi í síma 618-0064

Sölvi Þór Sævarsson 
Sölumaður
Sími 618 0064
solvi@domusnova.is
solvi.domusnova.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Vindakór 9-11 203 Kópavogur 
Glæsileg eign . Vel skipulögð - Þrjú svefnherbergi. 
Frábær staðsetning.
Stærð: 114,2 fm
Verð: 29.900.000 kr.
Brunab.mat: 28.410.000
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Efstasund 52 104 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús sem hefur verið tekið 
algerlega í gegn að innan. Vel skipulagt - Fimm 
svefnherbergi. Útleiguíbúð í bílskúr. Stór pallur.
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050
Stærð: 222,4 fm
Verð: 55.700.000 kr.
Brunab.mat: 38.380.000
OPIÐ HÚS  Á SUN KL 14:00 - 14:30
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Opið
 hú

s

Langholtsvegur 1 104 Reykjavík
Vel skipulagt tveggja hæða einbýlishús byggt 1998 
á góðu verði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Bílskúr 
og góður pallur. 
Stærð: 212,3 fm
Verð: 42.900.000 kr.
Brunab.mat: 40.350.000
OPIÐ HÚS  Á SUN KL 15:00 - 15:30 
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Opið
 hú

s

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Háholt 4 270 Mosfellsbær  
Glæsilegt eign sem hefur verið tekið algerlega í 
gegn að innan. Vel skipulagt - Tvö svefnherbergi. 
Sér inngangur. Tvö bílastæði fylgja eigninni. 
Stærð: 95,9 fm
Verð: 19.900.000 kr.
Brunab.mat: 20.250.000
OPIÐ HÚS  Á MÁN KL 18:00 - 18:30 
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Opið
 hú

s

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Lyngholt 19 225 Álftanes
Stórglæsilegt og vel skipulagt endaraðhús í 
botnlangagötu. Innanhúshönnun í höndum Rut 
Káradóttur. Frábært útsýni. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Bílskúr.  
Stærð: 193,6 fm
Verð: 47.900.000 kr.
Brunab.mat: 43.990.000
OPIÐ HÚS  Á SUN KL 16:00 - 16:30
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050

Opið
 hú

s

Þorgeir Símonarson
Sölumaður
Sími 696 6580
thorgeir@domusnova.is
thorgeir.domusnova.is

Reykjahvoll 270 Mosfellsbæ 
FALLEGT OG VANDAÐ EINBÝLISHÚS Á 
GLÆSILEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í REYKJADALNUM 
Í MOSFELLSBÆ. 
Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 
eldhús, 2 baðherbergi og bílskúr. Mikil lofthæð og 
háar innihurðir eru í húsinu og allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar. Möguleg skipti á ódýrari eign. 
Stærð: 252,1 fm
Verð: 86.900.000 kr.
Nánari uppl: Þorgeir - 696-6580

Grundarás 4 110 Reykjavík  
Vel við haldið og fallegt raðhús í grónu hverfi. Fjögur 
góð svefnherbergi, stór bílskúr. Góður pallur með 
heitum potti. Stutt í alla þjónustu. 
Stærð: 284,3 fm
Verð: 44.900.000 kr.
Brunab.mat: 43.990.000
158 þúsund á fermetar!
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050 

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is
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Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
GSM: 899 5611
telma@husin.is 

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
GSM: 820 0303
oli@husin.is

Boðaþing 2-4, 203 Kóp.

28 gullfallegar, nýjar og fullbúnar 

3ja, 4ra og „penthouse“ íbúðir á þessum vinsæla stað

Afhending íbúða frá 1. okt. 2011

Allar innréttingar eru úr hvíttaðri eik og fataskápar úr eikarspón. Flísar og eikarplankaparket  

á gólfum. Lýsing frá Lumex. AEG eldhústæki. Uppþvottavél fylgir hverri íbúð.

Stutt í alla þjónustu: sbr. skóla, leikskóla og íþróttarmannvirki.

Einkar vel staðsettar eignir í námunda við mikla náttúrfegurð.

FR
U

M

Möguleiki á 90% fjármögnun

Stærð íbúða er frá 
99,3 fm – 150,8 fm.

Verð íbúða er frá 
28,9 mkr. – 44,9 mkr.
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VW Polo árg. ‘00. Ek. 152 þús. Nýsk. Ný 
tímareim. Góður bíll! S. 663 9664.

Kia Sorento 2006 Jepplingur. Ek. 114 
þús. Dráttarbeisli. Skoðaður 2012. Uppl. 
í síma 899 3158 eða á smaris@mi.is

Opel astra 1,6 árg ‘97. Ek. 150 þ. 
Skoðaður 2012. Tilboð 250 þ. Uppl. 
618 5660

Til sölu Skoda Fabia Ambiente II TDI 
Nýskr. 09/2007. Diesel. Beinsk. Ek. 
39.000 km. Ekkert áhv. Bein sala. Verð 
1.750.000. Uppl. í s. 662 3378.

Subaru impreza station. Gx 2300. Ssk. 
Ek. 155 þ. Cruise control, fjarstart. Uppl. 
í s. 899 1678

Golf 2004
Silfraður Golf ‘04 til sölu. 1 eigandi, ný 
sk., vetrard. Uppl. í s. 897 4098

Ford F150 Metan, sleða/fjórhjóla pallur. 
Skr ‘07 (framl ár 06). Góð 33”dekk, 
loftpúðar að aftan, ek 89þ km. ásett 
3,9m tilboð 3,5m stgr. Can Am 800cc 
LTD árg 08 götuskráð ek 7þ ásett 2,3m 
tilboð 1,7m stgr. Polaris 800cc árg 08 
götuskráð ek 3,5þ ásett 1,7m tilboð 
1,3m stgr. Uppl í síma 840 9122

Toyota corolla ‘02. Ek. 123 þ. Ný sko án 
ath. 3 dyra. Eyðslu lítill, góður skólabíll.
ásett v. 750.tilb óskast S. 770 5027.

 0-250 þús.

VW Polo 97, ek. 145þ. Mjög sparneytinn, 
ný tímar. v:190þ. sms:6607666

Til sölu rafskutla Celebrity-DX. Keypt ný 
‘07. Kostar ný ca. 350 þ. Verð 190 þ. S. 
8982622 eða 6973947

Nissan Máxima, árg.97. Nýskoðaður. 
Verð 250þús. Guðmundur, sími 896-
1275

Ford Escort árg. 1996 til sölu. Lítur vel 
út. Ekinn 152 þús. Ásett 160 þús. Uppl. 
Gunnar 695 2589

 250-499 þús.

4X4 TILBOÐ 295 ÞÚS!
SUBARU IMPREZA WAGON 2.0 
4x4 árg’97 ek.215 þús, beinskiptur, 
skoðaður 2012, ný dekk!, ásett verð 
390 þús TILBOÐ 295 ÞÚS! S.841 8955

MITSUB.LANCER, árg. 9/1999, ek. 
198þ, skoð. 2012, nýsmur., sumar og 
vetrardekk, TILBOÐ 290þús, s.6612084

 500-999 þús.

Jet ski til sölu ! Yamaha waverunner 
Árg. 02. Yfirfarið 08. Kerra fylgir. Uppl. 
í 869-7984 eða emil.kristofer@gmail.
com

Toyota Aygo 06 ek. 98þ. Mjög 
sparneytinn, frítt í bílast, v: 900þ. 
Sms:6607666

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir sparneytnum, vel útlítandi, 4 
dyra bíl. Ekki eldri en 2003. Fyrir allt að 
850 þúsund stgr. S. 861 0665

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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.

 Jeppar

Ódýr Disel jeppi
Galloper árg. ‘98. Disel. 7 manna. 
Skoðaður 2012. Beinsk. Krókur. Ek. 170 
þ. Tilboð 245 þ. S. 891 9847.

Land Cruiser 120 LX 35” breyttur, 6 
gíra , webasto,árg.2005, ekinn 122.þús.
Verð 4.8 m S:8457897

 Einbýli til Leigu/sölu á norðurlandi 
.s:8635455

 Sendibílar

Ford Transit háþekja 7/05. Ek 50þ. Eins 
og nýr í útliti. 1 eigandi. V.2.280þ. Uppl 
í síma 8625534

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Renault Premium 420.26 LD árg. 
11/05. Ek. 99þ. Óskum eftir tilboði. 
Uppl. 665-8122

 Húsbílar

Ford E 350. Bensín árg.’02, innfl. ‘05. 
Upprunal. innrétting með öllu. Í mjög 
góðu ástandi. Ek.74.þús. mílur. Verð 
5.8m. Uppl. í s. 892 1950/554 3722

 Mótorhjól

Til sölu YAMAHA FJR 1300 árg. 2005 
ekið 14 þ míl. Verð 1.590 þ uppl. í síma 
660 9921

Kawasaki Versys 650 árg, 2009 nýskráð 
ágúst 2010 ekið aðeins 1300km, 
með hliðartöskum, lítur út sem nýtt.
Skemmtilegt hjól. verð 1290þús uppls, 
8959369

Til sölu 2 motorhjól. Suzuki Intruder 
800 Árg. 2009 ekið ca. 9000 km. 
Suzuki Intruder 1800 Árg. 2010 
ekið ca. 10.000 km. Bæði hjólin eru 
velmeðfarin og fullt af aukahlutum. 
Uppl.Í síma 898 7930.

Til sölu Honda CRF- 250cc árgerð 2008 
ný dekk , ný tannhjól, og með ýmsum 
aukahlutum lítið notað hjól. tilb stgr 
650.000 galli fylgir s.8208004

Til sölu Honda CR125 ‘07. Nýlega búið 
að skipta um stimpil,legur á sveifarás og 
allar pakkdósir. Tilboðsverð kr.300þús!! 
Nánari uppl.Hlynur 844-2162 eða 
fyrirspurn sendist á elisig@isl.is

Suzuki RMZ 450 árg ‘08. Ek. 50 tíma. 
Nýtt afturdekk, tannhjól og keðja. Verð 
570 þ.S: 694 8448

 Fjórhjól

Polaris Sportsman 800 árg. ‘07 ek. 
2007km Mikið af aukahlutum. Verð 
1300þús Uppl. s. 894 1134

Sexhjól
Til sölu er Polaris Big Boss 6x6 500cc 
árg. 1998 í góðu ásigkomulagi. Uppl. í 
s: 694 3407.

Suzuki LT 80 árg ‘06, ónotað. Uppl. s. 
869 8622

 Reiðhjól

Til sölu mjög vandað ónotað fjallahjól 
Zaskar GT Expert S: 869 2030

 Kerrur

Vinsælu netakerrurnar komnar aftur á 
frábæru verði, stutt kr 179,999 löng kr 
229,999 Hagkaup, sími 563-5000.

Til sölu lítið notuð FLOE vélsleðakerra. 
Skoða skipti á minni kerru. Uppl. í s. 
862 9131.

Til sölu kerra 2.54cm L x 1.55cm B 
með sliskjum f. fjórhjól V:150þ uppl: 
841 1716

Daxara kerrur Eigum nokkar notaðar 
kerrur til sölu Bæði 198 „205x132x45” 
og 168 „154x114x40” Verð 199.000.- 
Fyrstur kemur fyrstur fær ! Uppýsingar 
veita sölumenn Ellingsen 8201418 & 
8401757 www.ellingsen.is

Tveggja öxla kerrurnar komnar aftur. 
Heildarþyngd 2.000 kg. Burðargeta 
1.633 kg. Verð aðeins 543.572 kr. 
m.vsk. www.topplausnir.is Smiðjuvegi 
40, Kópavogi. S: 517 7718

 Tjaldvagnar

Til sölu Trigano tjaldvagn árg. ‘97. Mjög 
vel með farinn. Uppl. í s. 699 1667.

 Vinnuvélar

 Bátar

Seglskútan Evra er til sölu, Bavaria 42 
Cruising. Verð 22m. Uppl. á brokey.is 
og í síma 897 3227.

Vantar bát á leigu. Gilt haffæri skilyrði. 
s. 6154223

Shetland 535 til sölu. Hann er lengdur 
um 1m með flotkössum, 220hp. 
mercruiser diesel vél og volvo drif. 
8631571 asmjon@simnet.is

 Flug

Til sölu
Af sérstökum ástæðum er þessi 
eðalgripur til sölu. Cessna 185 árg.1973 
Vélin er flogin u.þ.b. 3800 tíma .Einn 
eigandi síðastliðin 24 ár. Uppl.í síma 
8930003

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

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.

 Bílaleiga

9 manna hópferðabíll til leigu. 
Bílaleigan Jökull s: 571 2240.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 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
Get bætt við mig verkefnum 
stórum og smáum. Bókhald, 

laun, vsk ofl. Sanngjarnt verð.
Nánari uppl. síma 8405767 og 

bokhjalp@internet.is

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

 Búslóðaflutningar

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

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

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.

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.

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

 Tölvur

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

 Nudd

THE NEW!
Whole Body Massage in Reykjavik. Any 
Time 696 4713

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!!! 659 62 69

 Spádómar

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.

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

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

Green-house
 ERUM FLUTT!

Nýju haustvörurnar eru komnar.   Opið 
í dag 10-18.  Frír bæklingur og eldri 
vara seld með afslætti. Green-house 
Móaflöt 25, Garðabær.

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

Fatabreytingar
Allar fatabreytingar og 

viðgerðir. 

Fljót og góð þjónusta.
Skraddarinn á Horninu, 

Skúlagata 26 

Sími 552 5540.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

Einstakt þjálfunartæki. Meira en 70 
æfingar. Fæst með 60% afsl. á aðeins 
100.000kr. Sími 899-9046

Nuddpottar fyrir hitaveitu! Á. Óskarsson 
ehf. www.oskarsson.is S. 566-6600

Til sölu nýr 40 stúta nuddpottur, uppl í 
síma 898 8040

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og uppþvottavélar. S. 847 5545

Notuð skrifstofuhúsgögn 
til sölu

L-laga vinnustöðvar, skúffuskápar 
undir borð, hillur, skrifstofustólar, 
notaðar EGLA-möppur og ýmiss annar 
skrifstofubúnaður. Upplýsingar veitir 
Harpa í GSM:844 7069. Hægt er að fá 
nótu fyrir öllum viðskiptum.

Ódýr eldiviður til sölu. Uppl. s. 773 0317

Yndislegir Mini Schnauzer rakkar. Með 
ættbók frá HRFÍ og bólusettir. Verða 
afhentir 12 sept. Fara ekkert úr hárum 
og eru ekki ofnæmisvaldandi Uppl. í 
s. 822 1918

Gegnheilt Eikarparket til sölu Er með 
gegnheilt eikarparket til sölu, bæði 
lakkað og ólakkað. Uppl. í síma 897-
3820 og á bilauppbod.is.

Til sölu nokkrar lopapeysur á góðu 
verði. Bæði heilar og með rennilás og 
hettu. S. 861 6654.

 Óskast keypt

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

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.

Vantar Apple fartölvu
Óska eftir Unibody MacBook eða 
MacBook Pro í góðu ástandi. 
Verðhugmynd um 100.000kr. 
Upplýsingar í síma 822 5062 og 616 
8009.

Óska eftir PALLETTUTJAKK. Uppl. s. 
895 9376

 Hljóðfæri

Til leigu gott æfingarhúsnæði fyrir 
hljómsveit, laust nú þegar. S. 894 3755.

 Hljómtæki

Til sölu nýr vínilplötuspilari Pro-ject 
Debut 111, Marantz PM5003 magnari, 
Paradigm atom hátralarar S: 869 2030

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:.846 5278.

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

 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

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

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. 

 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

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. sept 2011

Námskeiðið stendur til 5. júní en 
nemendur koma í innilotu 3. - 5. 
júní. Kjartan Örn veitir upplýsingar 
um námskeiðið í síma 665 1100 og 
skráning er á www.tskoli.is.

Skartgripasmíði
Vinsælu skartgripanámskeiðin eru 
að byrja aftur. 6 vikna námskeið þar 
smíðað er úr silfri og unnið með 
íslenska steina, horn og bein. Uppl. í 
s. 823-1479 Viva skart Vífil Valgeirsson. 
Opin vinnustofa að Smiðshöfða 12, 
laugardaginn 27. ágúst frá klukkan 
11-16.

 Kennsla

Viltu verða stílisti?
The Academy of Colour and Style 
býður upp á nám í bæði fatastíl & 
litgreiningu og innanhússtílistanámi. 
Nánari upplýsingar í síma 533-5101. 
www.utlit.is

Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra 
komna. Uppl. í s. 899 3787.

 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

 Heimilistæki

Ískápur til sölu, nýr kostar 400 þ. V. stgr 
130 þ. Uppl. s. 857 3052

 Málverk

Vegna skráningu mynda listam. 
H.dittmann óskum við eftir uppl. um 
þessa mynd. E-mail saemunds@aim.
com

 Dýrahald

Miniature Pincher
Hvolparnir eru undan Arí sem er bæði 
meistari og margföld verðlaunatík 
og Whisper sem hlotið hefur mörg 
verðlaun. Ættbók frá HRFí. Báðir 
foreldrar eru innfluttir. Tilbúnir til 
afhendingar. Uppl. 843 4384 / www.
minpin.bloggar.is

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

DVERGSCHNAUZER
Eigum eina tík og einn rakka eftir 
í gotinu. Tilbúin til afhendingar 
með ættbók frá HRFÍ. Frábærir 
fjölskylduhundar sem fara ekkert úr 
hárum. Uppl. í s: 695 7808

Námskeið
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Ef það er til eitthvað sem heitir 
stuðþáttur í íslensku útvarpi, 
þá er það þátturinn Veistu hver 
ég var? á Bylgjunni. Danslögin 
hét meintur stuðþáttur, sem 
var lengi vel í Ríkisútvarpinu 
á laugardagskvöldum, og er 
bara eins og barnaskemmtun 
í samanburði. Í þessum þætti 
er ekki hitað upp fyrir helgina, 
eins og það er kallað. Þegar 
Veistu hver ég var? byrjar, þá 
byrjar helgin.

„Upphafið að þessu er að þeir Ágúst 
Héðinsson, þáverandi yfirmaður 
útvarpssviðs, og Bjarni Arason 
dagskrárstjóri  kölluðu mig á 
fund. Þeir vildu gera helgarnar á 
Bylgjunni  líflegri og markvissari. 
Þeir voru með ákveðna hugmynd 
um skemmtilegan nostalgíuþátt 
og lögðu grunninn að þættinum. 
Ég velti þessu fyrir mér og kom 
svo fram með mínar hugmyndir í 
púkkið. Við ákváðum svo að prófa 
þennan þátt fram á haustið en ég 
er búinn að vera þarna í fjögur ár! 
Mér skilst að þátturinn hafi aldrei 
verið eins vinsæll og einmitt núna.“

Það er ekki eins og málið sé að 
velja bara þrjátíu diska og fara 
inn í stúdíó og spila þá. Skipt-
ir ekki miklu máli hvaða lög eru 
valin og ekki síður, hvernig þeim 
er blandað saman? 

,,Það er hárrétt. Ég legg mjög 
mikla vinnu í þættina og má segja 
að eiginkona mín sé ritstjóri þátt-
arins. Við eyðum einu kvöldi á 
viku í að fara í gegnum tónlist, 
bæði einkasafnið mitt og það sem 
er til á netinu. Við erum bæði á 
fullu að skiptast á að rifja upp lög 

og tengja þau við tímabil. Ég skrifa 
átta síðna handrit, klippi saman 
nokkra dagskrárliði og er með allt 
tilbúið þegar ég mæti. Það held ég 
að sé grunnurinn að öllu saman; 
vera vel undirbúinn og pæla svo-
lítið í því sem ég er að gera. Vanda 
sig eins og amma segir.“

Hlustunin á þættina er mikil 
sýna kannanirnar, en vinsældirn-
ar og viðbrögð hlustenda? 

,,Viðbrögðin hafa verið ótrú-
leg frá upphafi. Það kom mér 
skemmtilega á óvart. Ég er sér-
staklega ánægður með hvað hlust-
endur taka mikinn þátt í að gera 
þetta með mér. Símtölin hafa verið 
meiriháttar, skrif á Fésbókarsíðu 
þáttarins gríðarleg og fólk er með 
á nótunum. Ég segi alltaf að ég sé 
framlenging af hinum almenna 
Íslendingi á meðan ég er í útsend-
ingu, einn af hópnum. Tek mig alls 
ekki alvarlega og reyni að fylgja 
straumnum.

Ég er mest hissa á hvað aldurs-
bil hlustenda hefur breikkað frá 

því þátturinn byrjaði. Í upphafi 
var þetta mest fólk á mínum aldri 
að hlusta. En ég tek eftir að ung-
lingar eru mjög spenntir fyrir 
þættinum og alveg upp í eldra fólk 
á aldur við ömmu og afa.“

Það er búið að gefa út geisla-
disk með „Best of“ úr þáttunum, 
það hlýtur að vera bók næst eða 
bíómynd? 

,,Ég sé enga ástæðu til að stoppa 
bara við diskana. Ég hef hugmynd-
ir um að gera bækur og bíómynd-
ir en mest langar mig til að gera 
sjónvarpsþáttaseríu um þetta 
tímabil á Íslandi. Held að það gæti 
verið skemmtileg upprifjun.

Fyrsti diskurinn sem ég gerði 
er að renna í gullplötu – hver átti 
von á því!“

Kjarni málsins er kannski sá 
að þú hefur greinilega mjög, mjög 
gaman af þessu starfi? 

,,Ég elska þennan þátt, hlustend-
ur og tíðarandann. Ég legg mikinn 
metnað í að allir geti skemmt sér 
með þessum þætti og að hann komi 
fólki í jákvæðan farveg.

Eftir hvern þátt er varla þurr 
þráður á mér, eins og ég hafi verið 
í þrektíma, ég er einn í hljóð-
verinu, svara símtölum, klippi 
þau til, svara fólki á Facebook og 
stundum endurraða ég lögum því 
ég þarf oft að koma óskalögum að.

Þetta er frábært!“
Og óskalag allra tíma svona að 

síðustu, ef þú hringdir inn í þáttinn 
og bæðir um lag, hvaða lag væri 
það?

„Það er örugglega ELO, bara 
eitthvað. Ef ég væri í heitum potti í 
sumarbústað væri það Sweet Is the 
Night en ef ég væri heima í kósý-
heitum þá væri það The Lights Go 
Down.“

„Ég elska þennan þátt, 
hlustendur og tíðarandann“

Smooth
Santana & Rob Thomas

„Flottur slagari, einstaklega útvarpsvænt lag, eins og við segjum stundum,Santana 
kann nokkur grip.“ Þráinn Steinsson mubla

„Þetta var endurkoma Santana inn í vinsældapoppið og man ég að það hljómaði 
alveg fáránlega vel á Bylgjunni. Ef þetta hefði verið á tímum vínylplötunnar þá hefði 
það verið gegnspilað og Bylgjan þurft að eiga tvö aukaeintök af plötunni.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri

„Sennilega mest leikna lagið á stöðinni árið 1999 og raðaði til sín Grammy-verðlaun-
um.“
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

My Heart Will Go On
Celine Dion

,,Ég setti saman Íslenska listann á þeim tíma þegar þetta 
var vinsælt. Mikið var ég farinn að óska þess að Celine 
Dion hefði farið niður með Titanic þegar þetta var búið 
að vera á toppnum í  níu vikur.’’
 Þráinn Steinsson tónlistaráhugamaður

„Titanic, þarf að segja meira? Vinsælasta lag heims á 
sínum tíma! Kate og Caprio í stafni á skipinu og sjóðheit ást.“
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Þegar þetta lag kom út var alveg ljóst að það yrði eitt af 
þeim vinsælli á árinu 1998. Ég man að ég hafði farið á 
tónleika með Celine Dion í London haustið áður og þá 
sá ég hversu frábærlega góð söngkona hún var. Að auki 
var lagið í vinsælustu mynd þessa árs og var tilnefnt til 
Óskarsverðlauna. Ég fékk samt nett nóg af þessu lagi 
eins og flestir aðrir“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri 

Popplag í G-dúr
Stuðmenn

„Þetta lag er náttúrulega alveg rakinn smellur og Valgeir hefur örugglega vitað það 
um leið og hann samdi lagið. Allir íslendingar hafa á einhverjum tímapunkti söngl-
að þetta.“
 Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri

„Lagið sem hljómsveit allra landsmanna vildi ekki. En þjóðin beit á agnið hjá Valgeiri 
og sennilega mest spilaða lag Stuðmanna frá upphafi.“
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Ég man að ég var að vinna við hitt sem ég hef starfað við þegar ég heyrði þetta lag 
fyrst. Þetta var óþægilega grípandi og flott lag, brauðmola hendi í hausinn á öndum 
– snilld.“
 Þráinn Steinsson gítareigandi

Cose della vita
Eros Ramazzotti

„Ítalski sjarmörinn Eros Ramazzotti átti árið 1993 á Bylgj-
unni með þetta lag. Hann er þessum lista sem fulltrúi 
ákveðins tíma á Bylgjunni. Það má segja að tónlistin á 
Bylgjunni hafi breyst nokkuð í gegnum tíðina, þróast er 
gott orð! Samt eru einkennin alltaf þau sömu, klassatón-
list.“
 Rúnar Róbertsson tónlistarstjóri

„Ég man vel eftir þessu. Ég er hræddur um að þetta ætti 
ekki séns í dag, en á sínum tíma var ekki þurrt sæti í húsinu 
þegar þetta heyrðist.“
 Þráinn Steinsson spagettíkarl

„Það varð eitthvað æði fyrir Eros Ramazzotti hér á landi 
og þegar ég skoða þessi 25 ár þá hefur Bylgjan átt mikinn þátt í því að spila lög frá 
hinum ýmsu löndum og þannig hafa lög frá Ítalíu, Spáni, Frakklandi, Hollandi og 
öllum Norðurlöndunum oft orðið mjög vinsæl hér heima.“  
        Ívar Guðmundsson dagskrárstjóri

ÞESSI LÖG VORU NEFND LÍKA: 
Björgvin Halldórsson - Ég lifi í draumi
Eiríkur Hauksson - Gaggó Vest
Eyjólfur Kristjánsson og Björn Jörundur - Álfheiður Björk
Whitney Houston - I Will Always Love You
Land og synir - Vöðvastæltur
Savage Garden - Truly, Madly, Deeply
Ub40 - Can’t Help Falling in Love
Skítamórall - Farin
Spin Doctors - Two Princes
Boris Gardiner - I Want to Wake Up with You
Ronan Keating - When You Say Nothing at All 

og svona þúsund lög í viðbót sem við munum ekki eftir í svipinn. 

Geggjaður 
þáttur hjá 
þér ALLTAF – 

gaman væri að heyra 
gott Slade-lag eins og 
t.d. Run run away …

 Guðný Hansen

Siggi minn, takk 
fyrir frábæran þátt, 
eins og þér einum 

er lagið. Góða helgi :O)
 Kolbrún María Hannesdóttir

● BYLGJAN & GÓÐ HREYFING  „Við hjá Hreyfingu höfum átt gott samstarf við Bylgjuna um árabil. Hún er 
sá fjölmiðill sem við höfum notað til að ná til viðskiptavina okkar með góðum árangri. Bylgjan er góður auglýs-
ingamiðill og starfsfólk hennar hefur alltaf verið einstaklega lipurt, snör og góð þjónusta, einfalt og þægilegt eins 
og við viljum hafa það. Það eru líka orð að sönnu „að allir séu að hlusta“. Bylgjan hefur verið á toppnum lengi og 
spilar frábæra tónlist í dagsins önn. Hamingjuóskir með afmælið og haldiði áfram á sömu braut.“

Ágústa Johnson, framkvæmdastjóri Hreyfingar

AFMÆLISKVEÐJA FRÁ HREYFINGU 

„Ég hef hugmyndir um að gera bækur og bíómyndir en mest langar mig til að gera sjónvarpsþáttaseríu um þetta tímabil á Íslandi.”
 MYND/BALDUR KRISTJÁNSSON
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ÓSKALAG

Allra heilla Bylgja! Stofnun Bylgjunnar markaði langþráð vatna-
skil í íslenskri fjölmiðlaflóru. Boðaði nýja og betri tíma, frelsi 
og fjölbreytni.

Bylgjan og systurrásir hennar í 365 fjölskyldunni hafa verið 
íslenskri tónlist dýrmætar stoðir, og skapendum íslenskra hljóm-
platna traust vígi og tekjulind í senn. 

Samstarf okkar í stjórnum STEF, FTT og Samtóns við starfs-
menn og stjórnendur Bylgjunnar og tengdra miðla hefur allt 
verið á einn veg: Til stakrar fyrirmyndar. Gagnkvæm 
velvild og vinsemd hefur einkennt þann aldarfjórðung 
sem að baki er. Megi svo áfram verða. 

Það er ekkert leyndarmál að 365 er stærsti einstaki 
gjaldandi STEF-gjalda, þ.e. höfundargjalda á Íslandi 
og hefur verið um alllangt skeið. Sú staðreynd skýrist 
af því að fyrirtækið skartar vel á annan tug hljóð- og 
sjónvarpsrása og þar eru Bylgjan og Stöð 2 útbreidd-
ustu rásirnar og báðar fullveðja; Bylgjan 25 ára , Stöð 
2 nokkrum mánuðum yngri. 

Sá sem þetta ritar hefur ekki einungis látið sig 
STEF-gjöld fyrirtækisins varða heldur ekki síður 
STEF-gerð en öll kynningarstef bæði Bylgjunn-
ar og Stöðvar 2 voru í árdaga framin af undir-
rituðum, oft á miklum handahlaupum. Stefin virtust 
hins vegar eldast vel og endast árum saman og er 
jafnvel ennþá hampað á tyllidögum: Bylgjustefin 
voru ort að frumkvæði Páls Þorsteinssonar, þá-

verandi dagskrárstjóra, bráðmúsíkalsks manns sem gerði háar 
gæða kröfur, enda alinn upp af helsta allsherjargoða sí gildrar 

sönglistar á Íslandi, Þorsteini Hannessyni, óperusöngvara og 
tónlistarstjóra RÚV til margra ára.

Þau mörkuðu upphafið að því ánægjulega samstarfi sem 
að framan er lýst og enn er við lýði. Nú síðast í aðdraganda 
25 ára afmælishalds þar sem Bylgjan og miðborgin eiga sam-

leið á Menningarnótt í veglegri hátíðardagskrá á Ingólfs-
torgi.

Bretum verður tíðrætt um blómaskeið kvenna 
og er þá jafnan vísað til aldurs svipaðs þeim 
sem Bylgjan fagnar nú. Þeir tala um konur „…in 
their prime“. Slík blómaskeið í tilfelli útvarps-
stöðva mætti að líkindum husa sér verulega út-
víkkuð í tíma og rúmi .

Ljóst má þó vera að vel viðeigandi vígorð 
Bylgjunnar á þessum tímamótum gæti verið: 
BYLGJAN – ÁVALLT Í BLÓMA :) 

Megi Bylgjan og allt hennar góða fólk njóta 
afmælisins í ystu æsar og útvarpsstöðin ást-
sæla halda áfram að blómstra og dafna með 
þjóðinni.  

Um leið og ég færi Bylgjunni og starfs-
fólki hennar hjartanlegar hamingjuóskir vil 
ég þakka vel fyrir mig og mína, frá fyrstu tíð.

Lifðu heil Bylgjan mín – um aldur og ævi!

Allra heilla Bylgja!

„Ég byrjaði að vinna á Bylgjunni í 
mars árið 1995 eftir að hafa unnið 
á FM957 í fimm ár. Bylgjan var þá 
og er vinsælasta útvarpsstöðin og 
það var alltaf markmiðið hjá mér 
að komast í vinnu hér.“

Hvernig stóð á því að þú valdir 
þér þetta starf? 

,,Þetta var nú draumur hjá mér 
allt frá því að ég var 12 eða 13 ára. 
Þá var ég byrjaður að hlusta mikið 
á tónlist og svo fór ég að hlusta á 
Kanaútvarpið. Þar var American 
Top 40 með Casey Kasem í hverri 
viku og útvarpsmenn eins og 
Charlie Tuna. Þá kviknaði þessi 
áhugi á útvarpi. Ég var líka dug-
legur að kaupa plötur með öllum 
vinsælustu lögunum og æfa mig 
að þykjast kynna þau í stofunni 
heima. Þegar Bylgjan fór í loft-
ið 1986 opnaðist alveg nýr gluggi 
fyrir svona áhugafólk eins og mig 
því þarna var komin fyrsta frjálsa 
útvarpsstöðin.“

Hvernig myndir þú lýsa dag-
skrárstefnu Bylgjunnar, hvað er 
það sem þú sem dagskrárstjóri 
leggur mesta áherslu á? 

„Við erum tónlistarútvarp en 
með puttann á púlsinum í dægur-
málum og fréttum. Við leggjum 
mjög mikið upp úr því að hafa 
hjá okkur besta starfsfólkið sem 
hefur bæði reynslu og passar inn í 
Bylgjuliðið. Styrkur okkar er liðs-
heildin og stöðugleiki í dagskrár-
gerð og tónlistarvali.  

Bylgjan er sú útvarpsstöð sem 
hefur gert flest íslensk lög vinsæl. 
Við munum halda því áfram. Við 
spilum fyrst og fremst tónlist sem 
þorra landsmanna finnst skemmti-
legt að heyra. Svo reynum við að 
hafa nýju tónlistina 35% af því 
sem við spilum. Þar í bland eru svo 
topplög síðustu áratuga sem allir 
þekkja. Það er okkur mikilvægt 

að vera á tánum þegar kemur að 
nýrri tónlist svo að okkar hlust-
endur séu meðvitaðir um það sem 
er að gerast í dægurtónlistinni um 
heim allan. 

Það má segja að ég sé að spila 
dags daglega allt frá Elvis að 
Beyoncé og allt frá Brimkló að Jó-
hönnu Guðrúnu.“

Það er frábær árangur hjá 

Bylgjunni og starfsfólki hennar að 
hafa haldið úti samfelldri tónlist-
ardagskrá í aldarfjórðung, hverju 
finnst þér Bylgjan bæta við Ísland 
í dag? 

„Bylgjan er algjörlega órjúf-
anlegur hluti af tilveru margra 
þar sem hún fylgir landsmönn-
um í leik og starfi alla daga ársins 
og allan sólarhringinn. Það eru í 

raun fjórar kynslóðir sem hlusta 
á okkur. Þetta er fólk á aldrinum 
50 til 60 ára í dag, sem byrjaði að 
hlusta á Bylgjuna þegar hún fór 
fyrst í loftið. Svo er það hópur-
inn á milli 40 til 50 ára sem beið 
með öndina í hálsinum eftir fyrstu 
frjálsu útvarpsstöðinni. Því næst 
er það fólk á aldrinum 30 til 40 
ára sem ólst upp við að Bylgjan er 
alltaf til staðar, hvað sem á dynur. 
Að síðustu eru það hlustendur frá 
20 til 30 ára sem ólust upp við að 
mamma og pabbi hlustuðu á Bylgj-
una og eru í dag orðnir Bylgju-
hlustendur sjálfir.“

Og svo að lokum, óskalag, þetta 
er skylduspurning fyrir dagskrár-
stjóra Bylgjunnar. Þú tekur upp 
símann, hringir inn á Bylgjuna og 
biður um óskalag, hvaða lag herra 
minn? 

,,Ég get nú alveg viðurkennt að 
þetta er nokkuð snúin spurning 
því ég á mjög mörg uppáhalds-
lög. En ef ég vil komast í gott skap 
þá myndi ég klárlega biðja um 
Sódóma með Sálinni :)“

Ég myndi biðja um lag með Sálinni

●„MY OWN WAY“  óska-
lagið sem Rúnar Róbertsson 
bað um.

„Bylgjan spilar tónlist fyrir 
fullorðið fólk á öllum aldri,” segir 
Rúnar Rúnarsson, tónlistarstjóri 
Bylgjunnar. ,,Ég tók við starfinu í 
desember 2009. Mér finnst það 
skemmtilegasta við þetta starf 
að grúska í tónlistinni, sjá hvað 
virkar og hvað ekki. Við spilum 
tónlist fyrir fólk á aldrinum 
25-54 ára og tónlistin endur-
speglar þann markhóp.“

- Ef þú, sjálfur tónlistar-
stjórinn, hringdir inn á Bylgjuna, 
hvaða lag myndir þú biðja um?  

„Það er frábær spurning! 
Ég held að ég hafi einu sinni 
á ævinni hringt inn óskalag á 
útvarpsstöð. Það var á níunda 
áratugnum og Snorri Sturluson 
var á þeim tíma dags í loftinu 
sem ég er núna á á Bylgunni, frá 
13.00-16.00. Ég bað hann um 
lagið „My Own Way” (smáskífuút-
gáfuna) með Duran Duran. Sú 
útgáfa var nefnilega ekki til hvar 
sem er í þá daga. En í dag myndi 
ég sennilega biðja um „Bad“ 
með U2. Það finnst mér það allra 
besta frá írsku rokkurunum.“

Jakob Frímann Magnússon
tónlistarmaður & organisti Stuðmanna,
formaður FTT, varaformaður STEF
& framkvæmdastjóri Miðborgarinnar okkar

Það er frábær ár-
angur hjá Bylgjunni 
og starfsfólki henn-

ar að hafa haldið úti sam-
felldri tónlistardagskrá í aldar-
fjórðung.

● KLÁRUÐ BATTERÍ OG 
BYLGJULESTIN  „Ég er það gömul 
að ég var á lífi þegar Bylgjan fæddist. 
Sumarið 1985 fór ég einmitt hringinn í 
kringum landið með foreldrum mínum 
og sat í skottinu á Volvo Station bílnum 
í tvær vikur. Suðið í rúðuþurrkunni var 
það næsta sem komst útvarpi þegar 
batteríin í vasadiskóinu kláruðust á 
fyrsta degi. Þá var engin Bylgjulest. En 
það breyttist nú allt í ágúst á því góða 
ári. Og það sem ég öfundaði börnin 
sem áttu foreldra sem límdu Bylgju-lím-
miða í bakrúður bíla sinna. Hæ Bylgjan! 
Og til hamingju með afmælið.“

 Lára Björg Björnsdóttir bloggari

AFMÆLISKVEÐJUR

● PARTÝVAKTIN!  „Ég er sjálf að-
eins einu ári eldri en Bylgjan! Þegar ég 
hugsa um Bylgjuna þá er það fyrsta sem 
mér dettur í hug Ásgeir Páll og Partývakt-
in. Þessi sjúklega hressi náungi sem kom 
manni alltaf í góðan fíling. Þó svo að maður 
væri ekki á leiðinni út að skemmta sér var 
bara alltaf svo gaman að hlusta á hann. Það 
sem ég hef alltaf gengið að vísu hjá Bylgj-
unni er þessi skemmtilegu 80‘s og 90‘s lög, 
hljómsveitir eins og The B52‘s og Prefab 
Sprout. Hljómsveitirnar sem eru það hall-
ærislegar að þær eru töff og svo auðvitað 
allar hinar líka. Til hamingju Bylgjan, með 
árin 25 – hún lengi lifi húrra, húrra, húrra!“

 Lísa Einarsdóttir, Keflavík

„Ég spila dags daglega allt frá Elvis að Beyoncé og allt frá Brimkló að Jóhönnu Guðrúnu.”



LAUGARDAGUR  27. ÁGÚST 2011 7bylgjan 25 ára ● fréttablaðið ●

,,Ef þú hlustar á okkur þá hlustun við á þig.“
Er hægt að hafa betri stefnuskrá en þetta 

fyrir útvarpsþátt? 
Reykjavík síðdegis hefur verið á dagskrá 

Bylgjunnar frá upphafi og er sennilega ein-
hver lífseigasti þátturinn í íslensku útvarpi. 

Það má líka sjá í þessari ritningargrein 
þáttastjórnenda þeirra Reykjavík síðdegis 
ákveðna hógværð. Þeirra hlutverk er að 
þjóna hlustendum, vera til staðar þegar þarf 
að fjalla um þjóðfélagsmál, stór og lítil. 

Þannig hefur þetta verið frá því Hall-
grímur Thorsteinsson útvarpsmaður byrjaði 
með þáttinn á sínum tíma. 

,,Við höfum alltaf haft að leiðarljósi að 
hafa góða tengingu við okkar hlustendur,“ 
segir Kristófer Helgason, sem hefur verið í 
Reykjavík síðdegis síðasta áratug. ,,Þeir hafa 
í gegnum árin beðið okkur að leita svara við 
hinum ýmsu spurningum sem brenna á þeim. 
Það gerum við góðfúslega!“

Hvernig undirbúið þið þáttinn á hverjum 
degi?

„Undirbúningur stendur í raun yfir allan 
sólarhringinn! Radarinn alltaf opinn. Vita-
skuld fá stóru málin í samfélaginu mestu at-
hyglina en það er líka mikilvægt að muna 
eftir litlu málunum. Þessum litlu sögum úr 
daglega lífinu, því sem fólk er að gera og 
þykir ekki fréttnæmt í sjálfu sér. Það eru 
slíkar sögur sem oft á tíðum standa upp úr 
og flestir muna eftir þegar farið er yfir þátt-
inn.“

Þú ert búinn að vera við hljóðnemann, 
Kristófer, á Bylgjunni nánast frá byrjun. 
Hvað er það í þessu starfi sem er svona gef-
andi og dæmalaust skemmtilegt?

„Fjölbreytileikinn í þessu starfi er mjög 
heillandi. Fyrir forvitna einstaklinga eins og 
mig þá er þetta draumastarf. Það má í raun 
segja að þetta sé þjónustustarf og ef hlust-
andinn er ánægður þá gefur það mikið.”

Alltaf Reykjavík síðdegis  Bylgjan virka daga 16.00-18.30

Þorgeir Ástvaldsson er einn aðal útvarpsmaðurinn. Ekki spurning. Hann 
hefur eytt trúlega helmingi ævinnar í stúdíói, allt frá því að stjórna 
Skonrokki í Sjónvarpinu, (fyrsta lagið sem hann kynnti var Oliver’s Army 
með Elvis Costello, það er svo langt síðan!) til þess að stjórna Rás2, 
þáttum á Stjörnunni og Aðalstöðinni. Svo hefur hann verið á Bylgjunni 
í ein tuttugu ár. Þorgeir er útvarpsmaður sem kann á töfra miðilsins og 
miðlar þeim góðfúslega:

„Já, ég hef farið víða um vegakerfi fjölmiðla í 36 ár en alltaf endað 
í útvarpi. Það getur verið að það sé gömul klisja að útvarp sé „leikhús 
hugans“ en það er bara sannleikur. Það er stundum einmanalegt með 

afbrigðum ef þú ert einn við hljóðnemann – þeim mun skemmtilegra 
með góðum vinnufélögum sem eru samæfðir. 

Það hafa margir dauðadómar hafa verið kveðnir upp um útvarp 
(Samanber: Video Killed the Radio Star) - í tímans rás hafa samt 
ótvíræðir kostir þessa forms haft vinninginn. Hin líðandi stund, andráin 
eða ,,núið’’ er höfuðkostur útvarps. Svo einfalt er það nú.’’

Óskalag Þorgeir og verðskuldað! Eftir 36 ára starfsferil í útvarpi, 
loksins, hvað lag viltu? 

„Hey Won’t You Play Another Somebody Done Somebody Wrong 
Song“  með B.J. Thomas, takk fyrir.“

„Video didn’t kill the radio star“

Undirbúningur stendur í raun yfir allan sólarhringinn! Radarinn alltaf opinn. MYNDIR/BALDUR KRISTJÁNSSON

„Ég var ásamt Ólafi Stephen-
sen, núverandi ritstjóra Frétta-
blaðsins, gestur í þættinum Ís-
landi í bítið alla föstudags-
morgna í drjúgan tíma, þar 
sem við ræddum fréttir vik-
unnar. Síðar gerist það að for-
ráðamenn Bylgjunnar ákveða 
að hafa stjórnmála umræðuþátt 
alla sunnudagsmorgna og þegar 
leitað var hugmynda um stjórn-
anda var mitt nafn efst á list-
anum. Þannig gerðist það.“
Hvort er nafnið sótt í ljóð Gríms 
Thomsens eða instrumental-
lagið eftir hljóm sveitina Pelican?
„Hvorutveggja. Ég er gamal-
dags og hrifinn af örnefnum. Í 
leit að nafni á þáttinn ók ég út og 
suður og aftur út og suður. Leit-
aði í huganum að kröftugu nafni. 
Eins og gerist, þá laust nafninu 

og laginu í huga minn. Ég hlust-
aði á fleiri útsetningar af lag-
inu og var ágætlega undirbúinn 
þegar ég kynnti þessa hugmynd. 
Það var ákveðið að halda okkur 
við útsetningu Björgvins Gísla-
sonar. Ég held að sú ákvörðun 
hafi reynst rétt. Kröftugt nafn 
og kröftugt lag.“

Þú færð til þín flott litróf af 
gestum til að kryfja samfélags-
málin og alltaf af nógu að taka. 
Þessi þáttur gæti eiginlega verið 
einu sinni á dag frekar en viku-
lega?

„Mikið rétt. Ég hef oft hugs-
að til þess að ekki væri úr 

vegi að hafa þáttinn með að-
eins öðru sniði í miðri viku. 
Taka þá fyrir eitt stórt mál, til 
að mynda atvinnuleysi, sjávar-
útveg, orku, auðlindir, mennta-
mál, heilbrigðis mál og þannig 
get ég talið upp endalaust.“

Þú ert margreyndur blaða-
maður og ritstjóri Sigurjón, hvað 
er það sem útvarpið hefur fram 
yfir það að taka viðtöl fyrir dag-
blað eða tímarit?

„Það er tvennt ólíkt, og þó 
ekki. Í útvarpi er ekki hægt að 
laga það sem aflaga fer, til að 
mynda mismæli, eða draga úr 
fullyrðingum og þess háttar. En 

eitt hef ég alltaf að leiðarljósi. 
Það er að mínar skoðanir skipta 
engu þegar ég er að ræða við 
fólk. Frekar leitast ég eftir að fá 
fram sem mestar upplýsingar, 
þannig að sem mest gagn verði 
af. Þar er enginn munur á hvers 
konar fjölmiðil ég nota.

Og að síðustu, óskalag! Ef þú 
hringdir í Bylgjuna sem hlust-
andi, hvaða lag myndir þú biðja 
um?

„Ég gæti ekki annað en beðið 
um lag með Bubba. Er mikill 
aðdáandi hans. Og þar er af nógu 
að taka. Á þessu augnabliki er ég 
í rokkstuði og bið um Blindsker!“

Sigurjón á Sprengisandi
En eitt hef ég alltaf að leiðarljósi. Það er að mínar 
skoðanir skipta engu þegar ég er að ræða við fólk.

● BESTU KVEÐJUR FRÁ ICE
LANDAIR!  ,,Við hjá Icelandair höfum 
verið afar ánægð með samtarfið við Bylgj-
una í gegnum tíðina. Þetta er sterkur og 
traustur útvarps- og auglýsingamiðill sem 
virkar afar vel fyrir öll fyrirtæki, stór og 
smá. Bylgjan er búin að skapa sér ákveð-
inn sess í hjörtum landsmanna, það er 
gaman að hugsa til þess í dag að Íslend-
ingar komnir á fertugsaldur hafa í raun 
alla ævi getað hlustað á Bylgjuna, eða frá 
því þeir lærðu að kveikja á útvarpi. Þetta 
er búinn að vera viðburðaríkur aldarfjórð-
ungur hjá Bylgjunni og við hjá Icelandair 
óskum stöðinni, starfsfólkinu og hlustend-
um til hamingju með daginn. Góða ferð 
inn í framtíðina!” 

 Guðmundur Óskarsson 
Forstöðumaður markaðs- og við-

skiptaþróunar  Icelandair

„Ég gæti ekki annað en beðið um lag með Bubba.“ MYNDIR/BALDUR KRISTJÁNSSON

● STUÐKVEÐJUR FRÁ SENU!  „Ég 
man vel þegar Bylgjan kom inn á markað-
inn, frábært að fá einkarekna útvarpsstöð-
stöð á íslenskan fjölmiðlamarkað. Það er 
líka gaman að sjá hvernig Bylgjan hefur 
vaxið og blómstrað, sem er ekkert sjálf-
sagt mál á samkeppnismarkaði. Við hjá 
Senu vinnum mjög náið og mikið með 
Bylgjunni. Sena er með breitt vörusvið, 
tónlist, kvikmyndir, tölvuleiki, viðburði og 
leikföng. Bylgjan hentar öllum þessum 
spennandi vörum því hún kann að kynna 
hlutina á skemmtilegan hátt þannig að 
það gagnist augýsendum og hlustendur 
hafi líka gaman af. Bylgjan tvinnar hlutina 
skemmtilega saman og þjónar sínum við-
skiptavinum og hlustendum frábærlega. 
Sendi ykkur stuðkveðjur frá Senu, Bylgja!“

Ísleifur B. Þórhallsson, markaðsstjóri Senu
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UM ÞAÐ BIL 2.592.000 LÖG Á BYLGJUNNI

Það er spennandi 
að velta fyrir sér 
hvað útvarpsstöðin 
Bylgjan hefur 
spilað mörg lög á 
25 ára tímabili. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ef það eru spiluð að meðaltali 12 lög 
á klukkutíma, sem auðvitað fer eftir 
einstaka þáttum, má reikna út að það 
séu spiluð 288 lög á sólarhring. 

Og ef það er margfaldað með 30 dögum 
í mánuði að meðaltali eru þetta 8.640 
lög á mánuði, 103.680 lög á ári. 

Á 25 ára tímabili, og í fyrstu var ekki opið á Bylgjunni 
á nóttunni, eru þetta 2.592.000 lög. 

Mörg lög hafa auðvitað verið spiluð oftar en einu 
sinni og oftar en tvisvar. Þau vinsælustu sennilega 
mörg þúsund sinnum! Þessi tala gefur fyrst og 
fremst mynd af ákveðnu ferðalagi Bylgjunnar í 25 
ár. Við höldum áfram að spila tónlist alla daga á 
meðan einhver er að hlusta.

ÁR

Mér er það bæði ljúft og skylt að óska Bylgjunni til 
hamingju með 25 ára afmælið.

Bylgjan hefur verið á vissan hátt samofin lífs-
hlaupi mínu og hefur veitt mér ómældar gleði-
stundir.

Það eru hvorki fleiri né færri en 44 ár síðan ég 
hóf störf í ljósvakageiranum, þvert á allar áætlan-
ir mínar um framtíðarstarf. Ég datt nánast inn í 
þetta og hef orðið þar innlyksa í öll þessi ár, eitthvað 
sem aðrir ákváðu fyrir mig, en vil færa þeim bestu 
þakkir fyrir það, því mér hefur aldrei leiðst í þess-
ari vinnu.

Ég hef fengið ótal tækifæri til dagskrárgerðar í 
útvarpi og sjónvarpi um allt milli himins og jarðar 
og fyrir það er ég verulega þakklátur.

Fyrsta starf mitt í útvarpi var hjá Ríkisútvarpinu, 

„gömlu Gufunni“, og stýrði ég þar eina tónlistar-
þættinum sem þá var á dagskrá fyrir ungt fólk, 
Lögum unga fólksins. 

Ég var svo lánsamur að vera boðið að vera einn af 
upphafsmönnum  Bylgjunnar  og hóf störf röskum 
mánuði eftir fyrstu útsendingu. 

Strax í upphafi var mikill metnaður, fagleg vinnu-
brögð og góður starfsandi í öndvegi og svo er enn. 
Þess vegna er Bylgjan í lykilhlutverki íslenskra út-
varpsstöðva og verður það vafalaust um mörg ókom-
in ár.

Já, ég hef verið mikill lukkunnar pamfíll að hafa 
alltaf unnið með frábæru og skemmtilegu fólki og 
líklega hvergi liðið betur en í Bylgjuhópnum og þá 
er mikið sagt. Takk fyrir mig og mínar innilegustu 
hamingjuóskir. Hemmi Gunn.

Hugleiðingar á tímamótum
frá Hemma Gunn

„Mér finnst mikilvægt að óttast 
ekki viðmælendur heldur þora að 
spyrja spurninga sem fólk úti í bæ 
vill fá svör við. Kurteisi á ekki við 
hér. Ég er alveg viss um að það 
eru nokkrir viðmælendur okkar 
sem hugsa okkur þegjandi þörf-
ina.“

Þú byrjaðir í Morgun útvarpinu 
2007. Það er mikill stemning sem 
felst í því að vinna í morgun-
útvarpi, að vakna snemma hlýt-
ur því að vera sérstök forréttindi 
til dæmis?

Var þetta ekki frekar spurning 
fyrir Ívar Guðmunds? Hann fer á 
fætur fyrir allar aldir þótt hann 
hafi ekkert að gera. 

Þótt ég sé ekki týpan sem getur 
sofið til hádegis þá er ég heldur 
enginn morgunhani. Ég er þó 
yfirleitt fljót að hressast eftir að 
ég er komin á fætur. En jú, því 
fylgja vissulega kostir að fara 
svona snemma í vinnuna. Ég er til 
dæmis alltaf heima þegar börnin 
mín koma heim úr skólanum.“

„Formlegheit eru bönnuð í 
morgunútvarpi Bylgjunnar. Við 
erum við sjálf og hikum ekki við 
að fíflast aðeins á milli þess sem 
við tökum alvarleg viðtöl. Pólitík-
in skipar þó nokkurn sess í þættin-
um enda hafa ákvarðanir sem eru 
teknar, eða jafnvel ekki teknar, á 
þingi og í stjórnarráðinu heil mikil 
áhrif á samfélagið.”

Sambandið við hlustendur, það 
verður að vera gott ekki satt?

„Algjörlega. Við erum óskap-
lega þakklát fyrir þá miklu 
hlustun sem við fáum og mér þykir 
fátt skemmtilegra en að heyra í 
þeim sem við vinnum fyrir. Við 
værum jú ekkert án þeirra. Við 
fáum heldur ekki bara símtöl frá 
hlustendum í þættinum sjálfum 
heldur einnig eftir þátt og aragrúa 

af tölvupóstum. Ég vil nota tæki-
færið og þakka fyrir öll bréfin. Við 
lesum þau öll en náum því miður 
ekki alltaf að svara þeim öllum. 
Svo endilega haldið áfram að vera 
í sambandi kæru hlustendur!“

Það sem einkennir þáttinn 
ykkar fyrst og fremst er stemning-
in, aldrei dauður punktur. Svo eruð 
þið Heimir Karls með ótrúlega 
fastagesti, einsog Þráin tækni-
mann og Gissur fréttamann? 

„Þráinn, Þráinn, Þráinn. Hvað 

get ég sagt? Ég elska hann. Ég held 
að það séu fáir menn á Íslandi jafn 
misskildir. Hann fer oftar en ekki í 
hlutverk fúla gaursins, karlremb-
unnar sem helst ætti heima í helli. 
En þetta er einn húslegasti maður 
sem ég hef á ævinni kynnst. Og sá 
ljúfasti. Gissur er líka ósköp ljúf-
ur. Hann kemst líka svo afskap-
lega skemmtilega að orði. Segir 
nákvæmlega það sem honum 
finnst. Köllum það hreinskilni sem 
kannski alltof lítið er af á Íslandi.“

Og óskalag Kolla, þú hlýtur að 
vera með falda þrá í hjartanu og 
hvað lag er það sem þú mynd-
ir biðja um, ef þú hringdir inn á 
Bylgjuna?

„Þetta er alltof erfið spurning. 
Óskalögin yrðu ótalmörg. Ég hef 
reynt að nýta mér aðstöðu mína 
og beðið Þráin um eitt og eitt 
lag. En ég hef lært það af reynsl-
unni að ef ég óska eftir einhverju 
lagi þá verður það pottþétt ekki 
spilað.“

FORMLEGHEIT ERU BÖNNUÐ! 
Segir Kolla í Bítinu á Bylgjunni.

Kolbrún Björnsdóttir: „Þráinn Steinsson tæknimaður? Hvað get ég sagt? Ég elska hann.” MYND/BALDUR KRISTJÁNSSON

Við erum óskaplega þakk-
lát fyrir þá miklu hlustun sem 
við fáum og mér þykir fátt 
skemmtilegra en að heyra í 
þeim sem við vinnum fyrir.

Formlegheit 
eru bönnuð 
í morgun-

útvarpi Bylgjunnar. 
Við erum við sjálf og 
hikum ekki við að fíflast 
aðeins á milli þess sem 
við tökum alvarleg við-
töl.

„Já, ég er lukkunnar pamfíll”.
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Stóri stuðningspúðinn 
kominn aftur 19.900

SUMARTILBOÐ
OG NÝJAR VÖRUR

Listh

50% afsláttur af rúmstæðum

160 cm, 180 cm og 193 cm.
Verð frá 

50% afsláttur 

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða

vaxtalausar

greiðslur

70% afsláttur 
af pífu pilsum á rúm

Er til rykkt og slétt, í mörgum
litum og stærðum.

SAGA Queen rúm 129.900
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 

Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 
þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 
fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

Fæst í eftirfarandi breiddum: 

80, 90, 97, 120, 140 og 150 cm

ustinu
Heimili og hönnun skoðaði ýmsar 

löngum snúrum, sem nokk-
uð hefur borið á undanfar-
ið, eru í raun allt sem þarf. 

Gott er að ákveða hvers 
konar lampar eru notað-
ir út frá stærð herbergis-
ins, vegglampar eru oft 
góðir í litlum rýmum sem 
og ljósin sem hanga.

■ Eldhúsið þarf sterk-
ari lýsingu en önnur rými 

íbúðarinnar og 
þar er því minna 

lagt upp úr 
lömp-
um og 

stemningsljósum. 
Í staðinn er góð 

vinnulýsing, yfir borð-
um, oft staðsett undir efri innrétt-
ingu, yfir vaski, eldunaraðstöðu 
sem og eldhúsborðinu. Innfelld ljós 
henta afar vel í eldhúsið þar sem 
hægt er að staðsetja þau nákvæm-
lega yfir þeim svæðum sem mest 
unnið er á en þá eru ljósdeyfar líka 
alger nauðsyn.  - jma

NOSTALGÍA Á VEGG
Vélmennaveggfóður frá Studio Ditte kallar fram nostalgíu enda vélmennin 
ekki af nýjustu gerð heldur stór og kubbsleg. Litirnir eru  auk þess mildir og 
jafnvel örlítið máðir og þó að veggfóðrið sé í raun glænýtt má auðveldlega 
láta blekkjast. 

Hollenska hönnunarteymið skreytir hvert vélmenni með gömlu prenti og 
litlum smáatriðum svo hrein unun er að skoða það gaumgæfilega. Veggfóðrið 
má ýmist setja á vegg, inn í ramma eða jafnvel á húsgögn og setur sterkan 
svip á umhverfið.

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!

Meiri Vísir.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐANFORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN
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„Okkur langaði að halda áfram með 
Andersen & Lauth heiminn, inn á 
heimilið,“ útskýrir Gunnar. „Við 
vinnum út frá ákveðinni stemm-
ingu í litum og útsaumi í flíkun-
um og tengjum það við liti á veggj-
um og í púðum á sýningum, svo allt 
virki sem heild. Því lá beint við að 
þróa merkið áfram.“

Línan Andersen & Lauth Home 
kom á markaðinn nú í vor og inni-
heldur púða, teppi, sessur og rúm-
teppi. Vörurnar hafa fengið góðar 
viðtökur og segir Gunnar Íslend-
inga óhrædda við pallíettur og ind-
verskan útsaum í bland við hinn 
skandínavíska hreinleika. 

„Skandínavísk heimili eru 
oft skemmtileg blanda af þessu 
tvennu og íslensku heimilin virð-

ast nægilega „bóhemsk“ til að línan 
passi þar inn.  Vörurnar eru seld-
ar í Tekki og Sirku á Akureyri en 
okkur fannst þær smellpassa inn í 
þær verslanir,“ segir Gunnar.

Heimilislínuna vinna Gunnar og 
Kolla samhliða hönnun tískulína 
Andersen & Lauth. Vörurnar eru 
einnig framleiddar af sömu fyrir-
tækjum sem sauma flíkurnar og 
segir Gunnar heimilislínuna kall-
ast á við fötin.

„Þetta eru mikið til sömu litirn-
ir í grunninn og sami útsaumur og 
við leikum okkur með pallíettur 
sem hafa verið notaðar á kjóla. Við 
vinnum mikið í Indlandi og mörg 
framleiðslufyrirtækjanna þar eru 
að sauma út í púða og teppi. Þetta 
er því í sjálfu sér ekki flókið fyrir 

Óhætt 
að setjast í sófann
●Fatahönnuðirnir Gunnar Hilmarsson og Kolla Petrea 
Gunnarsdóttir, eða Gunni og Kolla hjá Andersen & Lauth, 
sendu frá sér sína fyrstu heimilislínu nú í vor. Línan heitir 
einfaldlega Andersen & Lauth Home.

Gunnar Hilmarsson segir Andersen 
& Lauth vera að þróast yfir í lífsstíls-
fyrirtæki. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gunni og Kolla vildu framlengja heim Andersen & Lauth inn á heimilið og inniheldur 
heimilislínan púða, sessur og teppi sem kallast á við fötin. MYND/ANDERSEN & LAUTH

okkur og við höfum gaman af þessu. 
Andersen & Lauth er að þróast yfir 
í að vera lífsstílsvörumerki líka.“ 

En er þá óhætt að tylla sér í sófa 
í kjól frá Andersen & Lauth, án 
þess að renna saman við púðana og 
teppin?

„Já, við útfærum heimilisvörurn-
ar  allt öðruvísi,“ segir Gunni hlæj-
andi. „Það mun aldrei gerast að þú 
setjist í sófa í felulitunum.“  - rat

Ó löf María Ólafsdóttir vöruhönnuður, eða Marý, er önnur tveggja Ís-
lendinga sem fjallað er um í nýútkominni bók, Nordic Designers, eftir 

David Sokol. 
Hún segir umfjöllun sem þessa skipta miklu máli en viðtal við Marý auk 

mynda fyllir sex síður í bókinni. „Umfjöllunin er ýtarleg og ég er þarna innan 
um stór nöfn. Það er ótrúlega gaman og bókin sjálf er mjög falleg og vel upp 
sett. Henni er dreift víða svo þetta er mikil auglýsing. Ég finn fyrir því strax,“ 
segir Marý, sem átti ekki von á að komast í hönnunarbækurnar stuttu eftir út-
skrift. „Ég trúði þessu ekki alveg fyrst en þau höfðu samband við mig strax 
sumarið 2008, ári eftir að ég útskrifaðist frá LHÍ. Á sama tíma var ég að taka 
ákvörðun um að flytja til Svíþjóðar svo mér fannst eins og það væri strax verið 
að bjóða mig velkomna.“ 

Marý starfar við eigin hönnun í Stokkhólmi og segir spennandi tíma fram 
undan. „Nú gerast hlutir hraðar en áður sem er ótrúlega gefandi, því nú bý 
ég yfir meiri reynslu og þekkingu. Draumurinn er auðvitað að gera allt sem 
mann langar til, eða næstum því. Þetta gæti ekki verið betra!“

Heimasíða Marý er www.mary.is  - rat

Hönnun 
Marý í bók

Ský er hirsla fyrir bindi, belti og fleira smálegt 
sem vill týnast í skúffum. MYND/MARÝ

Samskot er sameiginlegt skotglas 
fyrir tvo eða fleiri. 
 MYND/JÓNMUNDUR GÍSLASON

Marý er 
önnur 

tveggja 
Íslendinga 

sem fjallað 
er um í 

bókinni 
Nordic 

Designers.
MYND/ARVI

NIUS FÖRLAG

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

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög

Þ að hljómar kannski kuldalega að 

hátta sig ofan í rúm undir frost-

marki, en engu að síður staðreynd 

að gisting í snjóhúsum nýtur 

fádæma vinsælda hvar sem hún býðst. Eftir 

áramót sýnir Vetur konungur oft grimm-

ustu klærnar og hrúgar niður snjó á mestu 

snjósöfnunarstaði veraldar. Því fagna ferða-

menn sem dýrka vetrar ríkið og þrá að upp-

lifa eitthvað nýtt og framandi, en einnig að 

komast í mikla nánd við náttúruna. Vinsæl-

ar snjóhúsabyggðir eru í Lapplandi, Sviss, 

Slóveníu og Japan, þar sem hin ægifagra 

Kamakura-hátíð er haldin í febrúar ár hvert 

í Yokote í Akitahéraði í norðaustur Japan. 

Mikil snjókoma er í Yokote og ekki óalgengt 

að falli allt að 30 sentimetra snjór yfir nótt. 

Snjóhúsin sjálf kallast kamakura og inni í 

þeim er reist altari til tilbeiðslu vatnsguðs-

ins, þar sem fólk biður fyrir góðri uppskeru, 

öryggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

gegn eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld-

in á Kamakura þegar kertaljós lýsa upp 

snjóhúsin, en hvarvetna ræður rómantík 

ríkjum á snjóhúsaslóðum og vinsælt meðal 

elskenda að gefast hvort öðru undir bleik-

lilluðum stjörnuhimni og glitrandi frostrós-

um.  

-þlg

JANÚAR 2011
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OFURSVALT INÚÍTALÍF

Snjóhús eru með fegurstu mann-

gerðu smíðum náttúrunnar, en 

efniviðurinn hverfull eftir veðri 

og vindum. Um víða veröld er 

hægt að upplifa andrúmsloft 

inúíta í hnausþykkum, listilega 

smíðuðum snjóhúsum, til að mat-

ast, vera og njótast.

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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sJónasdóvið sumabarna í Baríkjunum 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.r.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

117.95000000
1 ”15.611 ”

Skandínavísk hönnunarveisla

 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 og má segja að 

hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 

hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 

framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 

messing sáust víða svo ekki sé minnst á 

prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnu
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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

Íslensk menningarpólitík nefnist bók eftir Bjarka Valtýs-

son, doktor í boðskipta- og menningarfræðum, sem kom 

út á vegum Nýhil á dögunum. Í bókinni er íslensk menn-

ingarstefna greind fræðilega og sett í samhengi við al-

þjóðlegar menningarstefnur. Bjarki varar við ofuráherslu 

á hina einhæfu íslensku menningarvitund, sem oft og 

tíðum dragi listamenn í dilka klisjunnar. l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI ÍSJAKA TIL PARÍSAR 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÆMI

Á djúpum miðumRagna Sigurðardóttir rýnir í sýningarnar 
Viðtöl um dauðann og Hljóðheimar.
SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
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

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit og samvera.

DÆMI

unaaaaarrrrveisla
i og má segja a aðað ð 

haldi.

rfs til eldri ttímímmmaa 

m en með sammtímtímímma 

ni eins og kopopapaarr r og 

vo ekki sé miminnnnnsnst á 

ofna ull. Þægægiginindndi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

NG MATTERS

EVERYTHING MATTERS.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

psmaður kan
SÍÐA 2

DRÖGUM VARLA FLÍSJAKA TIL PARÍS
LELEE
SA

DÆMI

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
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HEIMA VIÐ

heimili& 
hönnun

UNNUR JÖKULSDÓTTIR 
RITHÖFUNDUR

Síðasti hlutur sem ég keypti mér 
var Ziegler-teppi frá Afganistan úr 
kameldýraull á gólfið í innri for-
stofunni. 

Eftirlætishúsgagnið mitt er stór 
og mjúkur hornsófi með ótrúlegu 
efni sem sést ekki á þó að smá-
börn, hundar og kettir hafi hreiðr-
að þar um sig, oft öll í einu. 

Í gær var ég að hugsa um að ég 
ætti kannski að 
fara að fá mér 
borð búnað. 
Hér er allt 
ósamstætt, 
sem hefur 
vissulega 
ákveðinn sjarma. 

Stofan og eldhúsið eru í 
sama rými, stúkuð af með 

kamínu og hvít-
kölkuðum reyk-
háfi. Þetta rými 

er hjarta heimilis-
ins. Kveikt er í 

kamín unni allan 
veturinn og 
þarna rúm-
ast ótrúlega 
margt fólk í 

litlu plássi.

Næsta framkvæmd er að mála 
tröppurnar sem liggja niður í 
kjallarann. Og svo eru það þessir 
þakgluggar …

Uppi á vegg hangir málverk eftir 
Arngunni Ýri í dularfullum litum. 
Ég hef notið þess árum saman að 
hafa það fyrir augunum.

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

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?
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Dvergschnauzer svartir hvolpar til sölu. 
Aðeins 2 eftir úr goti. Sími: 894 7902 
/ 555 4861

Gullfalleg 4 mánaða blendingstík fæst 
gefins á gott heimili. Uppl. í s. 846 
4079.

Papillon hvolpar til sölu, tík og rakki. 
Ættb. frá HRFÍ. S: 616-2784 e. kl 17.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 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.

 Fyrir veiðimenn

Gæsaveiði-kornakur.
Laus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði. 
Möguleiki að blanda saman stangveiði 
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868 
4043.

Rafmagns utanborðmótor Min Koda 2x 
rafgeimar og hleðslutæki. S: 869 2030

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

35 ára karlmaður leitar sér að ódýrri 
stúdióíbúð í Reykjavík. (drekk ekki) 
sími 845 1630. Úlfar.

 Húsnæði í boði

Kópavogur- vesturbær
Til leigu 250 fermetra 

einbýlishús á besta stað. Stutt í 
allar áttir.

Nánari upplýsingar í síma 
892-0906

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

Til leigu frá 1.sept tveggja herb. íbúð á 
jarðhæð, hverfi 111. Langtíma leiga og 
meðmæli. Uppl. í s. 894 5063

Til leigu frá 1.sept stúdíó íbúð á 
jarðhæð m. stóru herb. hverfi 111. 
Langtíma leiga og meðmæli. Uppl. í 
s. 894 5063

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, for 1-2 person. Internet, 
Kitchen, whashingroom and bathroom. 
Tel 845 6154.

Til leigu er 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
í fjölbýli, miðsvæðis í Árbæjarhverfi. 
Einungis reglusamir leigjendur. 
Áhugasamir hringi í 820 3607.

Til leigu 2. herb. íbúð í Breiðholti eins 
og ný. Ný uppgerð, stutt í fjölbraut, laus 
strax. Uppl. í s. 842 2600 eftir kl.13.

Til leigu á Ránarg. 60fm íbúð m geymslu. 
Leigist með húsgögnum Verð 120.000 
Apartment for rent on Ránargata, rents 
with furniture. price 120.000 Photos 
at www.roomsinreykjavik.com center 
101 Apartm. For more information 822-
1929/821-5212

Herb. til leigu, helst kona, reyklaus. 
Uppl. 896 3667

Til leigu 130fm niðurgrafin kjallaraíbúð 
í efra Breiðholti. Leigan er 95þús. á 
mán með rafmagni og hita. S. 694 
5384.

Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s. 
773 3182.

Herbergi til leigu í Árbænum með 
aðgang að baði. Upplýsingar í síma 
695 0507

 Húsnæði óskast

Bílskúr óskast til leigu sem geymsla. 
Hiti og vatn. Helst í 113 eða 112. S. 
893 2385

Hjón m. 2 börn, leitum e. íbúð til 
leigu í hverfi. 108. Róleg og reglusöm. 
Bankatrygging. Uppl. s. 823 0834

30ára, tæknim. reyklaus og heiðarlegur 
óska eftir stúdíó eða rúmgóðu herbergi 
miðsv. í Rvk. Sigfús 774 0842

Vantar f. erlent fyrirt. 2ja herb íbúð, 
35-50 fm m. húsgögnum í 6 mán. 
Uppl. Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520.

 Sumarbústaðir

Tjónaður sumarbústaður 
til sölu

Tilboð óskast í 45 m2 
sumarbústað 

(KR sumarhús), sem er á lóð í 
landi Vatnsenda í Skorradal. 

Sumarbústaðurinn er 
skemmdur eftir vatnstjón. 

Gert er ráð fyrir að kaupandi 
beri kostnað af því að fjarlægja 

sumarhúsið.
Allar nánari upplýsingar eru 

gefnar í síma 897-5713.

Smíðum Sumarhús!
Ýmsar stærðir, gesthús, sumarhús, 
viðbyggingar, pallar. Erum á Selfossi. 
Upplýsingar Halli 894 0048 og Sveinn 
893 0422 Vanir menn. Hús og Parket 
ehf.

 Atvinnuhúsnæði

Gott húsnæði, vel staðsett á Funahöfða 
til leigu fyrir snyrtilega starfsemi. Ýmsar 
stærðir. Sími 896 4495.

Til leigu 70m2 salur m.4x4m innk.hurð 
og/eða án 116m2 skrifstofur, eldhús og 
seturými í Steinhellu. uppl. s.863-8099

 Geymsluhúsnæði

Fellihýsi/tjaldvagna geymsla 
Reykjanesbæ Bjóðum uppá upphitað 
húsnæði. Sanngjarnt verð Uppl í síma 
8931285/6951763 bjs0709@hotmail.
com

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

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

Vetrargeymsla á farartækjum og 
eftirvögnum í upphituðu húsnæði með 
sólarhrings öryggis- og brunakerfisvakt. 
Upl. 8689087 og husbilageymsla@
gmail.com (einnig á Facebook)

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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

FELLIHÝSA- OG 
TJALDVAGNAGEYMSLA Í 

REYKJAVÍK
Öruggt og gott húsnæði - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 849 7889 eftir kl. 16 
og um helgar.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki.311@
gmail.com

 Bílskúr

Hef til leigu bílskúr í Salahverfinu í 
Kópavogi sem leigist án millilofts sem 
þarf að notast af eiganda. Hillur geta 
fylgt með. Hiti og rafmagn. Verð kr. 
35.000. Upplýsingar í síma 690 2535.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Subway auglýsir eftir 
duglegu starfsfólki. 

Fullt starf, hlutastarf 
og næturvinna í boði. 

Íslenskukunnátta er æskileg. 

Lágmarksaldur er 18 ár.
 Umsóknareyðublöð á Subway 

stöðunum eða gegnum 
Subway.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

Rótgróið bakarí
Óskar eftir duglegu starfsfólki 

með ríka þjónustulund í 
hlutastarf á virkum dögum 
í verslanir okkar. Íslensku 

kunnátta skilyrði.
Umsókn sendist á 
umsokn@kornid.is

Bílstjórar með meirapróf
Vegna aukinna verkefna óskar 

GG tæki ehf. eftir að ráða 
bílstjóra með meirapróf sem 
vanir eru akstri dráttarbíla. 

Upplýsingar veitir Geir 
Sæmundsson í síma 696-9936 
og email geir.saemundsson@

gmail.com
GG tæki ehf.

Reykjavíkurvegur 68, 220 
Hafnarfjörður sími. 510-0510.

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.

Factory outlet
Óskum eftir starfskrafti í 
hlutastarf í factory outlet. 
Um er að ræða 60% starf. 

Sveigjanlegur vinnutími í boði, 
hentar vel skólafólki. Reynsla af 

verslunarstörfum æskileg.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal 

sendist á blend@blend.is

Vélstjóri LAUGARNES
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða vélstjóra til afleysingar 

á olíuskipið Laugarnes. 
Umsækjendur þurfa að hafa 
VS-3 réttindi. Helstu verkefni 
Laugarnes er olíuafgreiðsla til 
skipa á Faxaflóa- svæðinu og 
birgðaflutningur frá Reykjavík 
og Akureyri. Starfið stendur 

báðum kynjum til boða.
Allar nánari upplýsingar 

veitir: Einar í síma 550-9900. 
tölvupóstfang einar@odr.is

Bílasalan Bílaborg.is
óskar eftir að ráða til starfa 

sölumann á notuðum bílum frá 
1/9/2011 til 01.09.2012

Áhugasamir sendið tölvupóst á 
bilaborg@bilaborg.is 

www.bilaborg.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar eftir 
vaktstjóra í fullt starf og 

starfsfólki á vaktir. 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

ÍSBÚÐ óskar eftir starfskrafti 
skilyrði reynsla,snyrtimennska og 
þjónustulund, og reykleysi. Uppl. s. 895 
0985 og 899 5438 einnig á staðnum.

Starfmann vantar í matvælafyrirtæki 
í Hafnarfirði. Þarf að vera nákvæmur, 
snyrtilegur, duglegur og stundvís. 
Vinnutími 07-15. Uppl. s. 530 7705

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.

Óskum eftir alvöru sölumanneskju 
sem fyrst fyrir vaxandi netsíðu. 
Árangurstengd laun í boði. upplýsingar 
á namskeid@namskeid.is

 Atvinna óskast

Er að leita að framtíðarstarfi, 
hef meirarpróf, vanur 
akstri, trailer, vörubíla 

og fl. ADR réttindi og öll 
vinnuvélaréttindi. Hef 

starfað við ýmislegt, svo 
sem á trésmíðaverkstæði og 
stálsmiðju við ýmsar suður. 
Allt kemur til greina. Uppl. 

netfang: 
esjan2011@gmail.com

Karlmaður í hraustum líkama sækist 
eftir því að komast á sjóinn. S: 554-
5611

Húsasmíðameistari .Get bætt við mig 
verkefnum við viðhald og breytingar 
ásamt nýsmíð, jafnt heima sem 
erlendis. uppl s 8998459 almurehf@
gmail.com

Maður vanur smíðavinnu frá Litháen 
óskar eftir vinnu. Sími: 697 9582 og 
553 0520

45 ára fjölhæfur iðnaðarmaður óskar 
eftir framtíðar/tímabundnu starfi á sjó 
eða í landi. Uppl. Kristinn 697 8694 eða 
kiddi66@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Félagsstarf

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...

20 mín

15 mín

10 mín

5 mín

0 mín

12-14 
ára

15-19 
ára

20-24 
ára
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30-34 
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35-39 
ára

40-44 
ára

45-49 
ára

50-54 
ára

55-59 
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MBL

FBL

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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Sjónarhorn
Ljósmynd: Gunnar V. Andrésson

SKÓLAÁRIÐ KEYRT Í GANG Ísaksskóli komst í fréttirnar í vikunni vegna kaupa 
Reykjavíkurborgar á húsnæði skólans. Sjö ára nemendur létu sér slíkt í léttu rúmi liggja 
og námu stærðfræði á óvenjulegum stað við Miklubrautina.

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing
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Inger Steinsson Inger Rós Ólafsdóttir Ólafur Örn Pétursson

ÚTFARARÞJÓNUSTA

Vönduð og
persónuleg

þjónusta

Sími: 551 7080 · 691 0919 · athofn@athofn.is · www.athofn.is

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

Fyrsti bíllinn komst til Siglufjarðar 
þennan dag árið 1946, eftir að 
unnið hafði verið að vegagerð um 
Siglufjarðarskarð í ellefu ár. Það var 
þó ekki fyrr en ári síðar, eða 1947, 
að vegurinn taldist tilbúinn. Hann 
lá upp úr Fljótum í Skagafirði.

Upphaflega var Siglufjarðarskarð 
fjallsegg en gegnum hana voru 
dyr sem gátu hafa verið gerðar af 
fornmönnum. Þá var hægt að sitja 

þar klofvega með annan fótinn í 
Skagafjarðarsýslu en hinn í Eyja-
fjarðarsýslu. Árið 1940 var skarðið 
sprengt niður um 14 metra og í 
framhaldi af því ráðist í að gera 
bílfæran veg yfir það. Þetta var 
hæsti fjallvegur landsins og mjög 
snjóþungur. Hann lokaðist í fyrstu 
snjóum á haustin og var ekki 
opnaður aftur fyrr en sjö til átta 
mánuðum síðar. 

ÞETTA GERÐIST:  27. ÁGÚST 1946

Ekið yfir Siglufjarðarskarð
Merkisatubrðir

1729 Hraun rennur út í Mývatn umhverfis kirkjuna í Reykjahlíð í 
Mývatnseldum.

1867 Eldgos hefst í Vatnajökli, nærri Grímsvötnum, og stendur í 
þrettán daga. 

1914 Fjórir menn af sautján manna áhöfn togarans Skúla fógeta 
farast er togarinn siglir á tundurdufl.

1951 Sýningarsalir Listasafns Íslands í húsi Þjóðminjasafnsins 
eru formlega opnaðir.

1991 Moldóva fær sjálfstæði frá Sovétríkjunum.
1994 Kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar, Bíódagar, hlýtur nor-

rænu Amanda-kvikmyndaverðlaunin.

49 SIGURJÓN B. SIGURÐSSON (SJÓN)  skáld er fæddur þennan dag árið 1962.

„Það sem ég nem fel ég innra með mér eða hvísla því að fiskunum í sjónum.“

Rathlaup fatlaðra er íþróttagrein sem 
hingað til hefur ekki verið stunduð hér-
lendis en á morgun mun Rathlaups-
félagið Hekla efna til kynningar á þess-
ari íþróttagrein sem nýtur sívaxandi 
vinsælda í nágrannalöndunum. Af því 
tilefni mun einn helsti sérfræðingur 
heims í þessari grein, Svíinn Owe Fred-
holm og eiginkona hans, Eva Fredholm, 
vera viðstödd kynninguna. 

Guðmundur Finnbogason er formaður 
Rathlaupsfélagsins Heklu. „Félagið 
okkar var stofnað árið 2009 og höfum 
við allt frá þeim tíma kynnt hefðbundið 
rathlaup, sem og hinar ýmsu útgáfur af 
því, fyrir þjóðinni. Þetta er hins vegar 
í fyrsta skipti sem við kynnum Rat-
hlaup sem er sérsniðið fyrir fatlaða,“ 
segir Guðmundur. Í fyrra héldu félagar 
í Heklu til Svíþjóðar á alþjóðlegt mót 
í rathlaupi og kynntust Fredholm þar.

„Það vildi svo til að hann var að 
koma til landsins vegna annarra verk-
efna þannig að við njótum góðs af því 
og fengum hann til að koma og kenna 
okkur þessa grein. Hann hefur verið 
sendiherra þessarar gerðar rathlaups-
ins, sem er kallað Trail-O erlendis, og 
hefur setið í nefnd alþjóða rathlaups-
sambandsins, IOF. Þá hefur hann 
haldið, stýrt og dæmt á ótal keppnum 
undanfarna áratugi.“

Kynningin fer fram í Elliðaárdal en 
mæting er við Rafstöðvarveg 20, hjá 
félagsheimilinu Rafheimum. Leikar 

hefjast klukkan 11 og standa til 12.30 
en ekki er skylda að mæta á slaginu 11 
því menn fá rástíma þegar þeir mæta 
í stað þess að allur hópurinn leggi af 
stað saman í einu. Guðmundur bendir 
á heimasíðuna rathlaup.is fyrir nánari 
upplýsingar.

„Við munum vera á staðnum og kenna 
og leiðbeina fólki og einnig verður 
hefðbundinn ratleikur í boði þar sem 
Trail-O er ekki aðeins fyrir fatlaða 
heldur viðurkennd æfingagrein fyrir 
hlaupara. Þetta er mjög góð æfing í 

kortalestri og krefst nákvæmni. Menn 
geta verið flinkir hlauparar en í þessari 
grein geta þeir tapað ef þeir eru ekki 
góðir í kortalestri,“ segir Guðmundur.

Greinin er ekki síst skemmtileg að 
mati Guðmundur vegna þess að hún 
er náttúruíþrótt. „Það er spennandi 
að geta boðið upp á þetta fyrir fatlaða 
þar sem rathlaup er oft stundað í villtri 
náttúru, en það er vettvangur sem er 
ekki alltaf aðgengilegur fötluðum. Þessi 
íþrótt býður fólki út í náttúruna.“   

 juliam@frettabladid.is

RATHLAUPSFÉLAGIÐ HEKLA:  STENDUR FYRIR KYNNINGU Á RATHLAUPI FATLAÐRA

Íþrótt sem nýtur vaxandi vinsælda

Í VILLTRI NÁTTÚRU Rathlaupsfélagið Hekla kynnir rathlaup fyrir fatlaða á morgun en það er 
nýjung hér á landi. Hingað til hefur félagið kynnt hefðbundið rathlaup en rathlaup fatlaðra 
nýtur sívaxandi vinsælda í nágrannalöndunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Móðir okkar og amma,

Steinunn Karlsdóttir

lést á Hjúkrunarheimilinu Hrafnistu miðvikudaginn 
24. ágúst síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá 
Bústaðakirkju miðvikudaginn 31. ágúst kl. 13.

Áslaug Sturlaugsdóttir
Svandís Sturlaugsdóttir
Daníel Grímsson

Hjartans þakkir sendum við öllum sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför okkar elskuðu eiginkonu, 
móður, dóttur, systur og tengdadóttur,

Ragnheiði Jónu 
Ármannsdóttur 
Akraseli 6, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fá heimahlynning, heimahjúkrun, 
Líknardeildin í Kópavogi og allir aðrir sem önnuðust 
hana af alúð og umhyggju og veittu stuðning á einn 
eða annan hátt í veikindum hennar. Einnig skátafélagið 
Segull, aðrir skátar, Hjálpræðisherinn, vinir og vanda-
menn sem heiðruðu minningu hennar  á einstakan hátt 
við útförina. 

Trond Are Schelander
Ármann Schelander
Knut Egil Schelander
Jan Olav Schelander
Katrín Eyjólfsdóttir og Ármann Gunnlaugsson
Eyjólfur Ármannsson
Synnøve Schelander Wang og Leif Ole Wang

Útför konu minnar, móður okkar 
og ömmu, 

Dórotheu Sveinu 
Einarsdóttur

sem lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 16. ágúst, fer fram 
frá Guðríðarkirkju í Grafarholti mánudaginn 29. ágúst 
kl. 15.

Hörður Bergmann
Halldóra Björk Bergmann
Atli Bergmann
Jóhanna Bergmann
Helga Lilja Bergmann
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jón Trausti Kárason
fyrrv. aðalbókari Pósts og síma,
Hlíðarhúsum 3,

lést miðvikudaginn 24. ágúst. Jarðsungið verður frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 1. september kl. 13. 

Bjarghildur Stefánsdóttir
Gylfi Jónsson     Þórunn Ásgeirsdóttir
Birgir Jónsson    Dagrún Þórðardóttir
Kári Jónsson      Hermína Hermannsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ingveldur Hannesdóttir
frá Brekkukoti, Reykholtsdal,
Hrafnhólum 4, Reykjavík,

verður jarðsett frá Akraneskirkju 
mánudaginn 29. ágúst kl. 14.

Hannes Hákonarson Margrét Guðlaugsdóttir
Kristmundur Hákonarson Helga Erlingsdóttir
Ólafur Hákonarson 
Kristinn Hákonarson Birna Kristjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Finnur Jónsson 
verkfræðingur, 
Heiðarlundi 8, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítalans fimmtudaginn  
25. ágúst. Útför verður auglýst síðar.

Þórunn Sigurðardóttir
Sigurður Finnsson   Lisa Finnsson
Ólöf Finnsdóttir   Helgi Sigurðsson
Guðrún Finnsdóttir   Orri Þór Ormarsson
Hulda Björk Finnsdóttir   Kristbjörn Búason
og barnabörn
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Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð vegna 
fráfalls og útfarar bróður okkar, mágs 
og frænda,

Jóns Sæmundssonar
bónda í Fagrabæ, Grýtabakkahreppi,

sem andaðist laugardaginn 16. júlí. 

Tómas Sæmundsson Dagmar Lovísa Björgvinsdóttir
Sigrún Sæmundsdóttir Guðgeir Bjarnason
Baldur Sæmundsson Ulla Sæmundsson
Sigtryggur Davíðsson
Indriði Indriðason
Elínborg Sveinbjarnardóttir
Sigríður H. Jóhannsdóttir
systkinabörn og fjölskyldur

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir og afi,

Halldór Bjarnason
bifvélavirki,
Álfaborgum 17, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
laugardaginn 20. ágúst, verður jarðsunginn frá 
Áskirkju þriðjudaginn 30. ágúst kl. 13. Sérstakar 
þakkir til starfsfólks Krabbameinsdeildar 11E á 
Landspítalanum og líknardeildar Landspítalans í 
Kópavogi fyrir góða umönnun í veikindum hans. 

Þórarinn Halldórsson Helga Harðardóttir
Guðrún Halldórsdóttir Gunnar Þór Ármannsson 
Ingibjörg Bjarnadóttir 
Halldóra Bjarnadóttir Gunnar Þorvaldsson 
Guðmundur Bjarnason Sigurrós Ólafsdóttir 
Ingibergur Bjarnason Elsa Dýrfjörð
og barnabörn

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Sigríður Ingunn 
Ólafsdóttir 
Hjúkrunarheimilinu Eir,
áður Hæðargarði 33, Reykjavík,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 23. ágúst. Jarðsungið 
verður frá Bústaðakirkju föstudaginn 2. september 
kl. 13.

Signý Þ. Óskarsdóttir
Ólafur H. Óskarsson              Ingibjörg Björnsdóttir
Anna H. Óskarsdóttir            Þorgrímur Sigurbjörnsson
Þráinn Sigurbjörnsson
Skarphéðinn P. Óskarsson   Valgerður G. Björnsdóttir
Vigdís S. Ólafsdóttir 
Jónas M. Ólafsson                   Guðrún B. Guðlaugsdóttir
Sigurrós Ólafsdóttir
Aðalheiður Sigurjónsdóttir
Skapti S. Ólafsson                     Kolbrún G. Gunnarsdóttir
Ólöf J. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnbörn

Elskaður eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Halldór Magnússon
fv. framkvæmdastjóri Skeljungs,
Sunnubraut 36, Kópavogi,

sem lézt á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
22. ágúst síðastliðinn, verður jarðsunginn frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 30. ágúst kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á minningarsjóð 
líknardeildar LSH, s. 543 1159.

Jóhanna Guðmundsdóttir
Vilborg Halldórsdóttir  Helgi Björnsson
Steinunn Halldórsdóttir
Oddný Halldórsdóttir

Orri, Björn Halldór, Sunna, Hanna Alexandra, Þórunn 
Soffía, Halldór Sörli, Júlía Sif og Fannar Alexander. 

Útför okkar ástkæra 

Hjálmars Vilhjálmssonar 
Dr. Philos.
fiskifræðings,
Ásvallagötu 18, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 20. ágúst, verður gerð frá 
Hallgrímskirkju mánudaginn 29. ágúst kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á líknarstofnanir.

Kolbrún Sigurðardóttir
Vilhjálmur Hjálmarsson
Sigurður Stefán Hjálmarsson Jóhanna Erlingsdóttir
Kristín Anna Hjálmarsdóttir Jón Þór Geirsson
Ína Björg Hjálmarsdóttir Sigurður Þór Jónsson
Vilhjálmur Hjálmarsson, yngri
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar 
og bróðir, 

Davíð Trausti Arnljótsson 

lést á heimili sínu aðfaranótt 21. ágúst. Jarðarförin 
verður auglýst síðar.

 
Hulda Erlingsdóttir
Arnljótur Davíðsson
Ágústa María Davíðsdóttir 
Erlingur Sigurður Davíðsson
Jens Arnljótsson

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför elskulegrar 
eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður og ömmu,

Hjördísar Lovísu 
Pálmadóttur

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Gjörgæsludeildar 
Sjúkrahúss Akureyrar. Einnig viljum við þakka þeim 
innilega, sem hafa gefið til líknarfélaga í hennar 
minningu.

Pétur Haraldsson
Fanney Bergrós Pétursdóttir Hafsteinn Lúðvíksson 
Haraldur Már Péturson Silja Einarsdóttir 
Úrsúla Nótt Siljudóttir 
Helga Dís Hafsteinsdóttir Illugi Dagur Haraldsson  
Ríkharð Pétur Hafsteinsson

Okkar innilegustu þakkir sendum 
við öllum sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, sonar, föður okkar, 
tengdaföður og afa,

Magnúsar Aríusar 
Ottóssonar
Klettaborg 31, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahúss Akureyrar 
og gjörgæsludeildar LSH auk annarra sem önnuðust 
Magnús í veikindum hans. 

Margrét Jónsdóttir
Sólveig Sigurðardóttir Ottó Snæbjörnsson 
Sólveig Dóra Magnúsdóttir Bogi Pálsson 
Ottó Berg Magnússon Ingibjörg Magnúsdóttir 
María Jóna Magnúsdóttir 
og barnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og systur,

Helgu Sæunnar 
Sigurðardóttur
Helgamagrastræti 53, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahúss Akureyrar 
og englanna okkar í heimahlynningu Akureyrar, fyrir 
einstaka umönnun síðustu æviárin.

Sigvaldi Einarsson 
Sigríður I. Helgadóttir
Matthías E. Sigvaldason     Kristín H. Hálfdánardóttir
Þröstur G. Sigvaldason
Sævar R. Sigvaldason        Agnes Tulinius
barnabörn og systkin

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

Erlingur Herbertsson
Reinhold Kummer
blikksmíðameistari,
Sóleyjarima 7, áður til heimilis að 
Lindargötu 30,

sem lést miðvikudaginn 24. ágúst á Líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi, verður jarðsunginn 
þriðjudaginn 30. ágúst klukkan 13.00 í Fossvogskirkju.

Sonja Valdemarsdóttir 
Kristín Erlingsdóttir 
Valgerður Kummer, Magnús S. Ármannsson
Ragnar Kummer, Þóra Björk Sigurþórsdóttir
Guðríður Dagný Erlingsdóttir, Ágúst Guðmundsson
Sonja Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð 
við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og systur, 

Rögnu Ólafsdóttur
Tómasarhaga 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Líknardeildarinnar 
í Kópavogi og allir þeir góðu ættingjar og vinir sem 
studdu hana og aðstoðuðu á ýmsa vegu í veikindum 
hennar.

Helga Ögmundardóttir Reynir Sigurbjörnsson
Ólafur Ögmundarson Vaka Ýr Sævarsdóttir
Ragna Reynisdóttir
Þórhildur Helgudóttir
Ingimar Ólafsson
Ögmundur Steinar Ólafsson
Sigurbjörg Ólafsdóttir Gústaf Berg Pálmason
Stefán Ólafsson Ástríður Sveinbjörnsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðbjörg Gísladóttir 
frá Selnesi, Gullsmára 5, Kópavogi,

Útförin fer fram frá Hafnarkirkju þriðjudaginn 
30. ágúst kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Ingibjörg Óskarsdóttir
Helgi Óskar Óskarsson Kristín Þorkelsdóttir
Þröstur Óskarsson Guðrún Margrét Karlsdóttir       
Svala Óskarsdóttir Bjarni Sævar Geirsson
barnabörn og langömmubörn 



HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

VÖFFLUJÁRN

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTUR

ÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLTÆKI

BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI

TAKMARKAÐ MAGN
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Philips lofthreinsitæki frá 9.995
Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti
Smáraftæki á ótrúlegum verðum - frá kr. 995
Philips LCD sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Panasonic Plasma sjónvörp með allt að 100.000kr afslætti
Whirlpool 1400sn/7kg þvottavél með 6th sense aðeins 89.995 
Frábært verð á hljómtækjum og hátölurum frá Philips, NAD, 
Denon, PSB, Dali og Kenwood
Philips safapressur með allt að 35% afslætti
Myndavélar með allt að 38% afslætti
Ótrúleg tilboð á Whirlpool ofnum, 
helluborðum og háfum
Yfir 1.000 vörur á lækkuðu verði

VALDAR VÖRUR Á ENN LÆGRA VERÐI

VALDAR VÖRUR Á ENN LÆGRA VERÐI

RAKVÉLAR

LOKADAGUR

LOKADAGUR
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Hvernig er nýja músarholan þín í Hörp-
unni? Frábærlega flott, með nafninu mínu fyrir 
ofan dyrnar!

Saknarðu ekki gömlu músarholunnar þinnar? 
Iss, nei, núna er hljómsveitin hér í Hörpu. Ég vil 
vera þar sem sinfóníuhljómsveitin er.

Hvernig er að búa í Hörpunni, kemur ekki margt 
fólk til þín? Það er gott og hlýtt í Hörpu, fullt 
af fólki og alltaf skemmtileg tónlist í gangi ein-
hvers staðar í húsinu.

Hvað færðu að borða í Hörpunni? Hí, hí, ég finn 
mér alltaf brauðmola og stundum ost.

Ertu ekki hræddur við að lenda í músagildrum? 
Iss, nei, ég kann alveg að forðast þær.

En ertu hræddur við ketti? Jahahahá!

Spilarðu á eitthvert hljóðfæri? Ég spila á veiði-
hárin mín og svo er ótrúlega gaman að leika sér 
á píanóhljómborði!

Langar þig að kunna á hljóðfæri? Já, það langar 
auðvitað alla!

Hvert er uppáhaldshljóðfærið þitt? Harpa.

Hvað er skrýtnasta hljóðfæri sem þú hefur 

séð? Stóra píanóið sem heitir flygill fannst mér 
skrýtnast þegar ég sá það fyrst, því að ég hélt að 
það væri heil hljómsveit inni í kassanum.

Hvert er uppáhaldslagið þitt? Lagið hans Maxa, 
auðvitað!

Hvað er mesta ævintýri sem þú hefur lent í? 
Þegar ég datt ofan í túbuna og þegar túbuleikar-
inn blés svo fast að ég flaug upp úr henni aftur.

Hefurðu prófað að fara inn í einhver hljóðfæri? 
Já, túbu og píanó og svo kontrabassa.

Nú eru útlenskir krakkar líka farnir að þekkja 
þig, ætlarðu að fara í ferðalög til útlanda bráð-
lega? Já, það er nefnilega risastór bókahátíð í 
Frankfurt í Þýskalandi á hverju ári og núna er 
hún svo músalega flott að landið okkar, Ísland, er 
heiðursgesturinn og fær að sýna bækurnar sínar 
í sérstökum heiðurssal. Það verður sko mikið 
fjör, sérstaklega þegar ég mæti til að skemmta 
börnunum.

Til hvaða lands langar þig mest að fara? Núna 
er ég mest spenntur fyrir Bandaríkjunum því að 
þar eru svo svakalega margir krakkar og bæk-
urnar mínar verða bráðum til þar handa þeim.

Finnst þér gaman að ferðast? Já, sérstaklega 
sem laumufarþegi.

krakkar@frettabladid.is
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Ég spila 
á veiði-

hárin mín og svo 
er ótrúlega skemmti-
legt að leika sér á 
píanóhljómborði

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Aldur: 9 ára. 

Stjörnumerki: Steingeit.

Happatala: 10.

Áhugamál: Fimleikar. 

Eftirlætissjónvarpsþáttur: 
Modern family.

Besti matur: Grjónagrautur 
og kjúklingur.

Eftirlætisdrykkur: Ávaxta-
safi.

Skóli: Álftamýrarskóli.

Námsgrein: Íslenska.

Áttu gæludýr: Nei.

Skemmtilegasti dagurinn: 
Aðfangadagur, það er svo 

gaman að opna alla pakkana.

Eftirlætistónlistarmaður: 
Páll Óskar.

Uppáhaldslitir: Grænn og 
rauður.

Hvað gerðirðu í sumar: Fór 
á ættarmót fyrir vestan og í 
sumarbústað með vinkonu 
minni og svo passaði ég yngri 
systkini mín.

Skemmtilegustu bækur: 
Prinsessubækurnar.

Hvað ætlarðu að verða 
þegar þú ert orðin stór: 
Barnalæknir.

Astrid Eyberg Aradóttir

WWW.MINJASAFNREYKJAVIKUR.IS Á síðunni má til 
dæmis finna myndir og skemmtilegan fróðleik um gömlu húsin í 
Árbæjarsafni.

Hvernig á að koma fjórum 
flóðhestum fyrir í Fiat?
Tveir fram í og tveir aftur í.

Ég var að frétta að maðurinn 
þinn missti málið í sex vikur.
Nú? Hann sagði mér ekkert 
frá því.

Hvernig brenndi drekinn sig á 
hendinni?
Hann hélt fyrir munninn þegar 
hann geispaði.

Mamman: Af hverju setur þú 
bangsann þinn inn í frystinn 
Halli minn?
Halli: Af því mig langar í 
ísbjörn.

Maðurinn: „Og hvað ert þú nú 
gamall góði minn?“ 
Strákurinn: „Ég er of ungur til 
að vera gamall.“

LAUMUFARÞEGI Á FERÐ
Tónlistarmúsin Maxímús Músíkús eignaðist ný heimkynni í Hörpunni um síðustu 
helgi. Blaðamaður Fréttablaðsins rétt náði í skottið á honum áður en hann skaust 
í burtu til að lenda fleiri tónlistarævintýrum og kynnast fjölbreyttum hljóðfærum. 

Maxímús Mús-
íkús er spenntur 

fyrir væntanlegu 
ferðalagi til Banda-

ríkjanna því þar séu 
svo margir krakkar.



VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

WWW.SENA.IS/SPYKIDS4

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

KOMIN Í BÍÓ!

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL SPY Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!VILTU
VINNA 
MIÐA?

EINSTÖK BÍÓUPPLIFUN - Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI 
BÍÓMYND Í FJÓRVÍDD!
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BAKÞANKAR 
Magnús 
Þorlákur 

Lúðvíksson

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

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

... og þetta 
ský lítur út 
eins og kú!

Við tvgö 
munum aldgrei 
vergða saman...

Ég kenni 
kynslglóðabilinu um!

Flott Jói 
minn!

Lokaðu á 
eftir þér á 
leiðinni út!

Nú spilum við!
Ég er með Trivial Pursuit, 
Scrabble, Útvegsspilið, 

Popppunkt og 
Fimbulfamb! Hverju eruð 

þið spenntir 
fyrir?

Svefnpillum. Eða 
kannski 

bara Uno?

Næstum 
því!

Ég á bara eftir að 
velja mér föt, finna 
skóna mína, greiða 

mér og búa um 
rúmið.

Kallarðu það 
„næstum 

því“?

Solla, ertu 
að verða 
tilbúin?

Ef þú ert að flýta 
þér get ég alveg 

sleppt því að klára 
að bursta tenn-

urnar.

LÁRÉTT
2. sæti, 6. líka, 8. töf, 9. ílát, 11. bók-
stafur, 12. stjórntæki, 14. rist, 16. tveir 
eins, 17. stúlka, 18. arinn, 20. þys, 21. 
glata.

LÓÐRÉTT
1. á endanum, 3. skammstöfun, 4. 
eyja, 5. skjön, 7. tilgáta, 10. magur, 
13. pili, 15. löngun, 16. kærleikur, 19. 
hróp.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. sess, 6. og, 8. hik, 9. ker, 
11. ká, 12. stýri, 14. grill, 16. áá, 17. 
mey, 18. stó, 20. ys, 21. tapa. 

LÓÐRÉTT: 1. loks, 3. eh, 4. sikiley, 5. 
ská, 7. getgáta, 10. rýr, 13. rim, 15. 
lyst, 16. ást, 19. óp. 

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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.

meiri upplýsingar meiri umræða meira líf
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,

i i lý i i i ð i líf

Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu 
fréttir, ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um 
veiði, hvort heldur sem er stangveiði eða skotveiði. 
Fylgstu með í sumar og nýttu þér allt sem Vísir hefur 
upp á að bjóða.

SENNILEGA má slá því föstu að valdatíð 
Muammar al-Gaddafi í Líbíu sé á enda 
runnin. Uppreisnarmönnum hefur að vísu 
ekki tekist að hafa hendur í hári hans en 
þess virðist ekki lengi að bíða. Uppreisnar-
mennirnir í Líbíu hafa náð tökum á húsa-
kynnum hans og birti Sky-fréttastofan á 
fimmtudag viðtal við skælbrosandi upp-
reisnarmann sem hafði lagt hald á hatt og 
veldissprota einræðisherrans. Uppreisnar-
maðurinn hugðist gefa föður sínum hattinn. 
Enn forvitnilegri var þó annar fundur í hús-
inu; myndaalbúm fullt af myndum af Condo-

leezzu Rice, fyrrverandi utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna. Ekki hefur komið 
fram hvað eiginkonu Gaddafís fannst um 
albúmið.

EINRÆÐISHERRAR sögunnar hafa vita-
skuld kallað ómældar hörmungar yfir 

þegna sína. Það þýðir hins vegar ekki að 
það megi ekki kætast yfir vitleysunni 

í þeim. Það virðist nefnilega fara 
ansi einkennilega með fólk að 
gegna starfi einræðisherra. 
Kannski hefur það líka eitthvað 
að gera með þá manngerð sem á 

annað borð sækir í það starf.

MARGIR muna ef til vill eftir Sap-
armurat Niyazov sem varð Túrk-

menum mikill harmdauði þegar hann 
féll frá árið 2006. Niyazov kallaði sig 

Túrkmenbasa, föður allra Túrkmena, og 
ríkti eftir duttlungum frá því að Sovétríkin 
liðuðust í sundur. Túrkmenbasi lagði sína 
valdatíð mesta áherslu á að auka lífskjör 
þegna sinna. Með það fyrir augum beitti 
hann sér fyrir þjóðþrifamálum á borð við 
að reisa risastóra íshöll í eldheitri eyðimörk 
Túrkmenistans og að banna allar klukkur 
og úr sem ekki báru andlit hans. Svo nefndi 
hann brauð upp á nýtt eftir móður sinni. 
Hann dreymdi að því er virðist um að fæða 
fátæka Túrkmena með holdi móður sinnar.

UM ástkæran leiðtoga Norður-Kóreubúa, 
Kim Jong-il, þarf ekki að fjölyrða, enda er 
hann enn í fullu fjöri. Öllu lengra er síðan 
Mobutu Sese-Seko skemmti íbúum Austur-
Kongó. Hann batt svo um hnútana að sjón-
varpsfréttatímar hæfust á myndskeiði af 
honum að stíga niður af himnum. Þá mátti 
heldur ekki nefna neinn annan á nafn í 
fréttunum.

ENGU síðri var mannvinurinn Jean-Bédel 
Bokassa sem krýndi sjálfan sig keisara 
Mið-Afríkulýðveldisins árið 1976. Að sjálf-
sögðu mátti ekkert til spara við krýninguna, 
sem kostaði þriðjung af útgjöldum ríkis-
ins það árið. Til að lýsa stjórnartíð hans 
fundu stjórnmálafræðingar upp nýyrðið 
kleptocracy, þjófræði. Við Íslendingar 
ættum kannski að hugsa út í það næst þegar 
við kvörtum undan íslenska stjórnkerfinu.

Einræðistrúðar
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Ragnar Ingi Aðalsteinsson 
verður heiðursgestur á 
landsmóti hagyrðinga í 
Stykkishólmi um næstu 
helgi. Hann skrifaði 
doktorsritgerð sína um 
þróun stuðlasetningar frá 
fornu til okkar daga og 
segir grunnreglur brag-
fræðinnar þær nákvæmlega 
sömu og fyrir 1.200 árum. 
Stuðlunin lifi sjálfstæðu 
lífi og lagi sig að breyttum 
framburði eftir hentugleika. 

Bragaþing, hið árlega lands-
mót hagyrðinga, verður haldið í 
Stykkis hólmi 3. september. Heið-
ursgestur verður Ragnar Ingi 
Aðalsteinsson, ljóðskáld, rithöfund-
ur og aðjúnkt við Háskóla Íslands. 
Í fyrra varði Ragnar Ingi doktors-
ritgerð sína, Tólf alda tryggð, þar 
sem rýnt var í þróun stuðlasetn-
ingar frá elsta þekktum norrænum 
kveðskap fram til nútímans. 

Rannsóknin á rætur að rekja 
allt aftur til barnæsku Ragnars 
Inga, austur í Hrafnkelsdal, þegar 
hann hjó eftir villum í stuðlasetn-
ingu ýmissa þjóðskálda.

„Þegar ég fór að stúdera stuðla-
setninguna sá ég þverstæðu 
tengda bókstafnum s. Mér hafði 
verið kennt að ef ég notaði s sem 
ljóðstaf yrði ég að taka tillit til 
hvaða bókstafur fylgdi á eftir. 
Þannig stuðlar sk aðeins við sk, 
sp við sp og svo framvegis. Mót-
sögnin kom upp þegar ég tók 
eftir kvæðum þjóðskálda á borð 
við Steingrím Thorsteinsson, 
sem stuðluðu sl og sn við s+sér-
hljóð. Þá fáum við ljóðlínur eins 
og: „Sól og vor ég syng um, snerti 
gleðistreng.“ Þetta er algjörlega 
ófært. Þessi stuðlasetning tíðkað-
ist líka til forna en þetta passaði 
hins vegar alls ekki samkvæmt 

minni bragvitund, hreinlega skar 
í eyrun, og fylgdi mér fram á 
fullorðinsár. Þegar ég byrjaði í 
íslenskunámi í háskóla ákvað ég 
að fara í saumana á þessu máli.“ 
Ragnar Ingi skrifaði upphaflega 
meistaraprófsritgerð um stuðla-
setninguna og segist þá hafa byrj-
að að átta sig á um hvað málið 
snerist og hélt því rannsókninni 
áfram í doktorsritgerðinni. 

Þjóðskáldin stældu úrelta hefð
Í ritgerðinni tekur hann langsnið 
af kveðskap allt frá því fyrir land-
nám og endar á Þórarni Eldjárn. 

Alls rannsakaði hann 45 skáld og 
skráði 13.626 braglínupör í tölvu. 
Með svo stórt úrtak var hægt að 
kanna ýmsa eiginleika bragarins 
og þá kom í ljós að mótsögnin sem 
hafði vafist fyrir Ragnari átti sér 
eðlilegar skýringar. 

„Við nánari athugun kemur í 
ljós að fram til ársins 1400 var 
stuðlasetningin sl eða sn við 
s+sérhljóða rétt vegna framburð-
arins. Á fimmtándu öld kemur inn 
sníkjuhljóð; ef maður segir sn, 
eins og í snáði, kemur d hljóð á 
milli s og n, og eins með sl. Þegar 
þetta sníkjuhljóð bætist við hætta 

menn að geta stuðlað sl og sn við 
s+sérhljóð. 

Þannig hélst það án undan-
tekninga í 300 ár. Á 18. og 19. öld 
komu hins vegar fram á sjónar-
sviðið skáld sem höfðu lesið forn-
kveðskapinn og stældu stuðlasetn-
inguna eins og hún tíðkaðist þá, 
jafnvel þótt hún ætti ekki lengur 
við samkvæmt framburði og væri 
að því leyti algjörlega ófær.“ 

Sömu grunnreglur í 1.200 ár
Athygli vekur að jafnvel þótt ýmis 
öndvegisskáld hafi byrjað að not-
ast við úrelta stuðlasetningu hafi 
hún ekki fest sig í sessi. 

„Það er í sjálfu sér stórmerki-
legt og sýnir að hagyrðingarn-
ir heyra að þeir geta ekki notað 
þessa stuðlasetningu og nota hana 
þess vegna ekki. Brageyrað hafði 
einfaldlega betur.“

Ragnar Ingi segir það merki-
legasta við rannsókn sína að hún 
hafi ótvírætt leitt í ljós að brag-
reglurnar hafi nákvæmlega 
ekkert breyst í 1.200 ár. 

„Þær breytingar sem hafa orðið 
eru í sambandi við stuðlasetn-
inguna og lúta að nýjum fram-
burði. Stuðlunin lifir sjálfstæðu 
lífi og lagar sig að breyttum 
aðstæðum í samræmi við hefð-
ina. Þetta er stórmerkilegt! Ef 

maður skoðar kveðskap Þórar-
ins Eldjárns eða hagyrðinga á 
mótum eru þeir að gera í grunn-
inn nákvæmlega það sama og 
skáldin fyrir 1.200 árum.“ 

Bundinn kveðskapur iðar af lífi
Spurður um framtíðarhorfur 
bundins kveðskapar segist Ragn-
ar Ingi ekki sjá á honum nein 
dauðamerki. 
„Þvert á móti er hann í sókn ef 
eitthvað er. Við eigum lifandis 
býsn af hefðbundnum kveðskap 
sem okkur finnst skemmtileg-
ur og deyr ekki meðan við tölum 
þetta tungumál. Við eigum iðna 
hagyrðinga sem hittast á mótum 
og halda úti líflegum póstlista, 
þar sem aldrei er hvikað frá 
reglum og hefðinni fylgt út í 
æsar.“ 

Hann leggur líka áherslu á að 
að henni sé hlúð og hún kynnt 
fyrir nýjum kynslóðum. 

„Ég hef nýlokið við að skrifa 
bragfræði fyrir grunnskóla og 
vinn nú að kennsluleiðbeiningum 
fyrir kennara, auk þess sem ég 
hef boðist til að leiðbeina kenn-
urum um hvernig eigi að kenna 
þetta efni. Ég held að það sé nauð-
synlegt fyrir unglinga að kynn-
ast þessari hefð og þróa með sér 
bragvitund.“ bergsteinn@frettabladid.is
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menning@frettabladid.is

BRAGEYRAÐ HEFUR BETUR 

RAGNAR INGI AÐALSTEINSSON Ragnar vildi vita hvers vegna sum þjóðskáldanna notuðu stuðlasetningu sem stóðst ekki einfaldar bragreglur. Til að komast að því rannsakaði 
hann þróun stuðlasetningar undanfarnar tólf aldir.  FRÉTTABLAÐIÐ/BERGSTEINN   

DÓ ALLS STAÐAR ÚT NEMA HÉR
Stuðlasetning tíðkaðist um alla Evrópu á þeim tíma sem menn námu 
land á Íslandi en dó út á næstu öldum. Nú til dags er hin forngermanska 
stuðlasetning eingöngu notuð á Íslandi. Ragnar Ingi segir ákveðna eigin-
leika íslenskunnar og einangrun landsins líklega helstu ástæður þess að 
stuðlasetningin hefur lifað óbreytt allar þessar aldir. 

„Í íslensku er áherslan nánast undantekningalaust á fyrsta atkvæði 
hvers orðs. Upphaflega var þetta þannig í öðrum norrænum málum líka. 
Stuðlunin var í raun og veru rím, sem færðist fremst á orðin í staðinn fyrir 
að vera aftast í línunum. Síðan breytast áherslur tungumálanna og færast 
inn í orðin, jafnvel á annað eða þriðja atkvæði. Þar með brestur þetta virki 
stuðlasetningarinnar sem ruglar dæmið ekkert lítið. Ljóðstafurinn verður 
að hafa sína þyngd og  ef áherslan er ekki lengur á ljóðstafnum þá er hún 
horfin. Með breyttum áherslum hvarf stuðlasetningin smám saman alls 
staðar í Evrópu nema hér. 

OPNUN Í NORRÆNA HÚSINU  
Sýningin Aquagrams eftir Nadine Cabarrot verður opnuð í anddyri Norræna hússins á sunnudag. Nadine er fædd í Frakklandi árið 1953. 
Hún er leikari með flokknum Albatross í Frakklandi auk þess að vera virkur ljósmyndari. Á sýningunni verða bæði ljósmyndir og myndverk 
frá ferðalögum Nadine um heiminn. Nadine segir gestum frá verkum sínum klukkan 15.00. Allir velkomnir og aðgangur ókeypis.

Á 18. og 19. öld komu hins vegar fram á sjónarsviðið 
skáld sem höfðu lesið fornkveðskapinn og stældu 

stuðlasetninguna eins og hún tíðkaðist þá, jafnvel þótt hún 
ætti ekki lengur við samkvæmt framburði …

Norræna húsið  Sturlugata 5  101 Reykjavík  S. 5517030   www.norraenahusid.is 

NADINE CABARROT 
sýnir í anddyri Norræna hússins.
 
Sunnudaginn 28. ágúst kl. 15:00 mun 
Nadine segja gestum frá verkum sínum. 

Allir velkomnir, léttar veitingar.
 
Nadine er fædd í suðvestur Frakklandi 
árið 1953. Eftir útskrift úr listaháskóla 
ferðast hún alla leið til Indlands til að læra 
sanskrit og yoga. Í gegnum François 
Philipponnat kynnist hún nútímaljóðlist og 
gerist leikkona. Hún er einnig ljósmyndari 
og hefur unun af því að ferðast. 

Myndirnar sem hún sýnir í Norræna húsinu 
kallar hún AQUAGRAMS, skrifað í vatn og 
eru myndirnar einskonar leiðangur í 
myndum um fimm ólík lönd, fimm ólíka 
drauma.

AQUAGRAMMES
©Nadine Cabarrot



ALVÖRU MENN 

Laugardag og sunnudag getur þú nælt þér í tvo miða fyrir einn 
á midi.is. Alvöru menn verður frumsýnt þann 17. september og 
þá átt þú miða fyrir þig og þinn alvöru mann á verði fyrir einn.

TVEIR FYRIR EINN!

Miðasala er hafin á midi.is og Austurbæ í síma 571 5900.

Gamanleikur af bestu gerð með blöndu af uppistandi,söng og 
áhættuleik. Alvöru Menn hefur farið sigurför um heiminn frá því 
það var frumsýnt í Ástralíu og er á leiðinni á West End í London.
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Sprenghlægileg og smart sýning! 
 EB, Fbl.

 KHH, Ft.

PARTÝSÝNING ÁRSINS!
Örfáar aukasýningar í september

Miðasölusími: 551 1200 
eða á leikhusid.is   

„Umhverfi og mannkyni  stafar 
nú mest ógn af miðstýr ingu og 
ein okun. Sjálfbærni, rétt læti og 

friður fá ekki þrifist fyrr en 
fjöl breytni verður grundvöllur 

fram  leiðsl unnar. Á okkar 
dögum er ræktun og viðhald 

fjöl breytninnar  ekki 
munaður heldur for senda 

þess að við lifum af. “

               Vandana Shiva

Kaffitár 
Landvernd
Maður Lifandi 
Matvís
Melabúðin
Móðir Jörð 
Nattura.is 
NLFÍ
Ráðgjafarfyrirtækið Alta
Rúnar Sigurkarlsson og 
Hildur Guðmundsdóttir
Sigurður Gísli Pálmason
Skaftholt - Guðfinnur 
Jakobsson
Vottunarstofan Tún
Yggdrasill 

VANDANA SHIVA 
á ÍSLANDI Opinn fyrirlestur 

í Háskólabíói

(aðgangur ókeypis)

29. ágúst 2011 

kl. 17.00 

Styrktaraðilar:

Umhverfisráðuneytið, sem er 
bakhjarl verkefnisins 
Vandana Shiva á Íslandi

Utanríkisráðuneytið
Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið
Reykjavíkurborg

Akur - Garðyrkjustöð
Biobú 
Brauðhúsið 
Félag umhverfisfræðinga
Fjarðarkaup
Gló
Heilsa
Heilsuhúsið
Íslandsbanki

BALLIÐ Á BESSASTÖÐUM Fer aftur á svið í Þjóðleikhúsinu í vetur.

Opið hús verður í dag í bæði Þjóð-
leikhúsinu og Borgarleikhúsinu. 
Bæði leikhúsin hafa kynnt dag-
skrá leikársins og í dag gefst gest-
um og gangandi kostur á að sjá 
persónur úr leikritum vetrarins og 
hitta leikara og annað starfsfólk 
leikhúsanna. 

Dagskráin í Borgarleikhúsinu 
hefst klukkan eitt. Boðið verður 
upp á heimsóknir baksviðs, skoðun-
arferðir og vöfflur sem starfsfólkið 
reiðir fram. Leikarar, leikstjórar, 
hönnuðir og tæknifólk verða við 

störf á öllum sviðum hússins; ýmist 
við æfingar eða sýningar eða til 
þess að svara spurningum sem 
brenna á forvitnum leikhúsgestum.

Í Þjóðleikhúsinu hefst skemmt-
unin klukkan tvö. Þar verður 
boðið upp á grillaðar pylsur og 
kaffi verður á könnunni. Á stóra 
sviðinu verður söngdagskrá úr 
barnaleikritum, skoðunarferðir 
baksviðs og prinsessan á Bessa-
stöðum skemmtir og situr fyrir á 
ljósmyndum með börnunum svo 
fátt eitt sé nefnt.

Leikhúsin í borginni 
ljúka upp dyrum

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meiri Vísir.

Kvikmynd Rúnars Rúnarssonar, 
Eldfjall, verður sýnd á Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni í Reykjavík í 
september. Myndin keppir við ell-
efu aðrar kvikmyndir í flokknum 
Vitranir. Aldrei áður hefur íslensk 
mynd verið valin í þennan aðal-
keppnisflokk hátíðarinnar, en í 
þann flokk koma aðeins til greina 
myndir sem eru fyrsta eða annað 
verk höfundar. 

Eldfjall er fyrsta kvikmynd 
Rúnars í fullri lengd. Myndin var 
frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes í vor, þar sem henni var vel 
fagnað. Myndin keppti í flokknum 
Directors Fortnight og jafnframt 
um hin virtu Camera d´Or-verð-
laun. Einnig keppir myndin um 
verðlaun á kvikmyndahátíðinni í 
Chicago í haust og um Discovery-
verðlaunin á kvikmyndahátíðinni 
í Toronto.

Myndin fjallar um Hannes, 67 
ára gamlan mann sem er að kom-
ast á eftirlaunaaldur. Hann er 
karlmaður af gamla skólanum, 
einangraður frá fjölskyldunni og 
heimilinu en þarf að takast á við 
nýtt hlutverk þegar eiginkona 
hans veikist. Með aðalhlutverk 

fara Theodór Júlíusson og Margrét 
Helga Jóhannsdóttir.

Rúnar Rúnarsson útskrifaðist 
frá Konunglega danska kvik-
myndaskólanum árið 2009. Stutt-
myndir hans, Smáfuglar, Anna og 
Síðasti bærinn, hafa farið sigurför 
um heiminn. Anna keppti í flokki 
stuttmynda í Directors Fortnight 
í Cannes árið 2009, Smáfuglar 
keppti um Gullpálmann í Cannes 
í flokki stuttmynda árið 2008 og 
Síðasti bærinn var tilnefnd til Ósk-
arsverðlauna í flokki stuttmynda 
árið 2006. Samanlagt hafa þessar 
myndir unnið tæplega 100 alþjóð-
leg kvikmyndaverðlaun, sem er 
einsdæmi. 

Eldfjall Rúnars í 
keppni á Riff

ÚR ELDFJALLI Theodór Júlíusson og 
Margrét Helga Jóhannsdóttir fara með 
aðalhlutverk í myndinni Eldfjall.



20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM FÆÐUBÓTAREFNUM

Í HAGKAUP FÆRÐ ÞÚ ÚRVAL AF FÆÐUBÓTAREFNUM 
FYRIR FÓLK Á ÖLLUM ALDRI

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

MAXX KREATÍN
Kreatín gefur sprengikraft og 
styrk og byggir upp vöðva.

WHEY2GOOD BAR
30 grömm prótein og 4 
ljúffengar bragðtegundir.

MAXX GLÚTAMÍN
Glútamín verndar vöðvana 
gegn niðurbroti við æfingar. 

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

MYOPLEX
Myoplex Strenght er 
sérstaklega framleitt með 
þarfir íþróttafólks í huga.

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

PROFITT
Íslensk vara án litarefna, 
gerviefna og E- efna.

SYNTHA-6
Fæst í 
Skeifu,
Kringlu og
Smáralind

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

Gildir til 28. ágúst á meðan birgðir endast.

QNT BURNER
400mg L-Carnitin  
50mg koffín

QNT BOOSTER
150mg coffein 
0 kaloríur

QNT PROTEIN SHAKE
Vastu að koma af æfingu?
Öflugasti próteindrykkurinn!

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        
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folk@frettabladid.is

Skráning á www.songlist.is / umsókn 
eða á songlist@borgarleikhus.is
Kennsla í Borgartúni 1, hefst 5. september.
Kennsla í Borgarleikhúsinu, hefst 12. september.

Gleði - uppbygging - fagmennska - framfarir

Kennsla í Borgartúni 1, hefst 5. september.
Kennsla í Borgarleikhúsinu, hefst 12. september.

Raunsær og heillandi krimmi
MAÐURINN Á SVÖLUNUM er þriðja sagan í 

s ennusagna okknum Skáldsaga um glæp.

KLASSÍK!

Eitt frægasta, og hingað 
til traustasta, hjónaband 
Hollywood stendur völtum 
fótum þessa dagana. Leik-
araparið Will Smith og Jada 
Pinkett Smith er að skilja ef 
marka má bandaríska miðla 
og hefur fréttaflutningur 
af málefnum þeirra tekið á 
sig nýja mynd undanfarna 
daga. 

Daginn eftir að Smith-hjónin gáfu 
út yfirlýsingu þess efnis að þau 
væru alls ekki að skilja birti tíma-

ritið InTouch Weekly forsíðufrétt 
um parið. Þar er frú Smith sökuð 
um að hafa haldið framhjá manni 
sínum með meðleikara sínum úr 
sjónvarpsþáttunum Hawthorne. 

Meðleikarinn er enginn annar en 
Marc Anthony, fyrrverandi eigin-
maður Jennifer Lopez. Blaðið hefur 
heimildir fyrir því að Will Smith 
hafi komið að eiginkonu sinni í 
rúminu með Marc og rokið í burtu 
í tárum. Eftir á rak hann hluta af 
starfsfólki heimilisins fyrir að 
halda þessu leyndu fyrir sér.

Talsmenn Smith-hjónanna og 
Marc Anthony hafa sagt að ekk-
ert sé hæft í þessum fréttaflutn-
ingi og Smith-hjónin hóta að kæra 
tímaritið. 

Upplausn á heimili 
Smith-hjónanna

GÓÐIR FÉLAGAR Ekki er víst að Will 
Smith og Marc Anthony heilsist svona 
innilega í bráð.

VINKONUR Jada Pinkett Smith og 
Jennifer Lopez á góðri stundu á rauða 
dreglinum árið 1997. 

FYRIRMYNDARFJÖLSKYLDAN Smith-fjölskyldan hefur löngum verið talin til fyrir-
myndar í Hollywood. Hér eru þau Willow Smith, Jaden Smith, Jada Pinkett Smith og 
Will Smith á góðri stundu.   NORDICPHOTOS/GETTY

28

Hin nýgiftu Kim Kardashian 
og Kris Humphries njóta hveiti-
brauðsdaganna á Ítalíu en þau 
gengu í heilagt hjónaband um 
liðna helgi. Parið segir að ferða-
lagið verði stutt að þessu sinni því 
þau ætla að bruna til baka til Los 
Angeles og vera viðstödd MTV 
verðlaunahátíðina, sem fer fram 
á morgun.

Kardashian segir að þau ætli að 
fara á suðrænar slóðir um leið og 
tækifæri gefst. 

Tímaritin vestanhafs keppast 
um að fá að birta myndir úr brúð-
kaupinu en People keypti réttinn á 
tæpar 200 milljónir króna. 

Njóta sín á Ítalíu

LÍTIL BRÚÐKAUPSFERÐ Kim Kardashian 
og Kris Humphries eru í smá fríi á Ítalíu 
til að slappa af eftir brúðkaupið mikla. 

NORDICPHOTO/GETTY

ÁR ERU á milli söngkonunnar Madonnu og nýjasta kærasta hennar, 
hiphop-dansarans Brahims Zaibat. Parið var í saman Í fjölskyldufríi í 
Frakklandi á dögunum og sleikti sólina á ströndinni. 

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum um land allt. 



Verslunin okkar stækkar 
í Smáralind 
Nýjar vörur og ótrúleg opnunartilboð

SMÁRALIND

KRINGLUNNI

LAUGAVEGI 25

Töskur!

20% afsláttur

aðeins um helgina. 

Mikið úrval.

Pífukjóll
8.999 tilboð 5.990

Peysa
7.990 tilboð 5.490

V-neck Top
5.990 tilboð 3.990

Angel Top
4.990 tilboð 1.990

Carolinu pífukjóll
8.990 tilboð 5.990.-

Loðvesti 
13.990   tilboð 8.990.-
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SJÁLFSTYRKING         FRAMKOMA OG LÍKAMSBURÐUR   
INNSÝN Í FYRIRSÆTUSTÖRF        FÖRÐUN        UMHIRÐA HÚÐAR OG HÁRS 

MYNDATAKA        TÍSKUSÝNINGARGANGA        FYRIRSÆTA KEMUR Í HEIMSÓKN 
FÍKNIEFNAFRÆÐSLA        LEIKRÆN TJÁNING Í UMSJÓN LEYNILEIKHÚSSINS 

VERÐ 

17.900

SJÖ VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 20. OG 22. SEPTEMBER

Umsjónarkennari námskeiðsins  
er Tinna Aðalbjörnsdóttir, auk  
fjölmargra gestakennara.

Kennt verður einu sinni í viku, 
einn og hálfan tíma í senn.

Allir þátttakendur fá Eskimo bol, snyrtibuddu og mascara 
frá Maybelline, viðurkenningarskjal og 10 sv/hv myndir.  

Námskeiðinu lýkur með stórri tískusýningu. 
Stúlkurnar eru farðaðar fyrir myndatöku og tískusýningu.

Skráning er hafin í síma 533-4646 
eða eskimo@eskimo.is

Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian gekk í það heilaga fyrir 
viku. Fréttamiðlar hið vestra halda því fram að körfuboltamaður-
inn Kris Humphries hafi þar með kvænst inn í konungsfjölskyldu 
Hollywood-hæða.

Sitt sýnist hverjum um hvort við hæfi sé að líkja Kardashian-fjölskyldunni við 
konungsfjölskyldu og er forvitnilegt að líta yfir farinn veg og bera Kim og Kris 
saman við ofurpör fyrri tíma.

Konungar og drottningar 
HOLLYWOOD-HÆÐA

NÁIN Laurence Olivier og Vivien Leigh 
kynntust við tökur á kvikmyndinni Fire 
Over England. Parið giftist árið 1940 
og entist hjónabandið í tuttugu ár. 
Olivier og Leigh voru þó nánir vinir allt 
til dauðadags hans. NORDICPHOTOS/GETTY

PRINSESSA Leikkonan Grace Kelly er 
eina leikkonan sem með sanni hefur 
gifst inn í konungsfjölskyldu. Hún 
giftist Rainier fursta og varð þar með 
alvöru prinsessa. 

EILÍF ÁST Leikararnir Paul Newman 
og Joanne Woodward þykja 
einsdæmi í Hollywood en þau 
voru gift í hálfa öld, allt til dauða 
Newmans. Parinu var mjög 
umhugað um einkalíf sitt og hélt 
sig fjarri sviðsljósinu alla tíð.

MYNDARLEG Leikarinn Johnny 
Depp og ofurfyrirsætan Kate Moss 
áttu í eldheitu fjögurra ára sam-
bandi. Þau þóttu bæði einstaklega 
flott og fögur og fengu því mikla 
fjölmiðlaathygli.

VINSÆLL Hjónaband Brad Pitt og 
Jennifer Aniston vakti mikla athygli 
og voru þau gjarnan nefnd óskapar 
Bandaríkjanna. Hjónabandið endaði 
þó með skilnaði árið 2005 og stuttu 
síðar tók hann saman við Angelinu 
Jolie. Pitt og Jolie fengu gælunafnið 
Brangelina og hafa slúðurblöðin ein-
staklega mikinn áhuga á fjölskyldulífi 
þeirra.

BLIND ÁST Humphrey Bogart og Lauren Bacall kynntust við tökur á myndinni To Have and Have 
Not árið 1944. Bogart var þá 45 ára gamall og kvæntur leikkonunni Mayo Methot á meðan Bacall 
var aðeins 19 ára gömul. Bogart skildi við eiginkonuna og giftist Bacall stuttu síðar. Hjónabandið 
entist í tíu ár, allt til dauða Bogarts.

NÝGIFT Skiptar skoðanir eru á 
því hvort kalla má Kardashian-
fjölskylduna konungsfjölskyldu 
Hollywood. Kim Kardashian giftist 
körfuboltamanninum Kris Hump-
hries í síðustu viku.

Tónlist  ★★★

I Need a Vacation
Ruddinn

Manchester og Hafnarfjörður
I Need a Vacation er þriðja plata Hafnfirðingsins Bertels Ólafssonar, sem 
kallar sig Ruddann. Hann vinnur tónlistina að mestu leyti einn í heimahljóð-
verinu sínu en fær aðstoð á nýju plötunni. Fyrsta ber að nefna Heiðu Eiríks, 
söngkonu í Hellvar, sem syngur í 
níu af ellefu lögum plötunnar, en 
auk hennar leika nokkrir hljóð-
færaleikarar í einstaka lögum og 
Soulviper syngur eitt lag.

Eins og á fyrri plötunum er 
tónlistin á I Need a Vacation mjög 
lituð af tónlist níunda áratugarins. 
Sérstaklega eru áhrif hljóm-
sveitarinnar New Order augljós. 
Bassalínurnar hans Peters Hook 
ganga aftur í flestum lögunum og 
yfirbragðið minnir oft sterklega á 
þessa frábæru Manchester-sveit. 
Í laginu It‘s You er hljómurinn 
nauðalíkur New Order-laginu Temptation. Gott lag hjá Ruddanum en 
líkindin með Temptation eru mikil.

Þrátt fyrir New Order-keiminn, sem er missterkur eftir lögum, er þetta 
skemmtileg plata. Ruddinn hefur greinilega legið yfir smáatriðum í 
útsetningunum. Sum þessara laga eru stórfín, önnur síðri. Söngur Heiðu 
gerir mikið fyrir útkomuna og Ruddinn, sem syngur í sjö laganna, skilar sínu 
vel líka.

Á heildina litið ágætis plata. Næst ætti Ruddinn samt að reyna að draga 
svolítið úr New Order-áhrifunum.

Trausti Júlíusson 

Niðurstaða: Skemmtileg plata undir sterkum New Order-áhrifum.

Natalie Portman er sögð eiga í við-
ræðum um að leika í sinni fyrstu 
kvikmynd síðan hún eignaðist son 
sinn, Aleph, í júní. Hin þrítuga 
leikkona er að íhuga að leika aðal-
hlutverkið í dramanu Adaline. 

Myndin fjallar um konu sem 
kemst að því að hún getur lifað 
að eilífu eftir að hafa lent í slysi. 
Þegar hún hittir mann og verður 
ástfangin þarf hún að ákveða hvort 
hún vilji verða dauðleg á nýjan 
leik. Portman vann Óskarinn fyrr 
á árinu fyrir frammistöðu sína 
í Black Swan. Við tökur á mynd-
inni kynntist hún unnusta sínum, 
Benjamin Millepied.

Portman snýr aftur

NÝTT HLUTVERK Natalie Portman er 
í viðræðum um að leika í myndinni 
Adaline.
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Hringdu núna og tryggðu þér 
áskrift í síma 595 6000, eða 
smelltu þér á  skjareinn.is

SKJÁREINN
AÐEINS

Á MÁNUÐI

„Soprano-fjölskyldan er 
eins og  hópur af smábörnum í 
samanburði við Borgia-ættina“

Miami Herald

SUNNUDAGURINN 28. ÁGÚST
Kl.  20.10 Top Gear Australia
Kl. 21.00 Law & Order CI
Kl. 21.50 The Borgias
Kl. 22.40 Shattered

Írska söngkonan Sinéad O’Connor 
kemur fram á tónlistarhátíðinni 
Iceland Airwaves um miðjan 
október. Hún öðlaðist heims-
frægð árið 1990 þegar hún söng 
eigin útgáfu af lagi Prince, 
Nothing Compares 2 U. O’Connor 
vakti fyrst athygli 1987 fyrir 
sólóplötuna The Lion and the 
Cobra. Hún hefur á ferli sínum 
gefið út níu hljóðversplötur og 
heitir sú nýjasta Home. Hin 44 
ára O’Connor hefur stundum 
verið umdeild, meðal annars 
vegna trúarskoðana sinna. Síðast 
vakti hún athygli fyrir að óska 
eftir karlmanni á bloggsíðu sinni 
sem væri „nógu blindur til að 
halda að ég sé stórglæsileg“. 

O’Connor á 
Airwaves

TIL ÍSLANDS Írska söngkonan Sinéad 
O’Connor kemur fram á tónlistar-
hátíðinni Iceland Airwaves. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Eftir að Jennifer Aniston fór að 
slá sér upp með Justin Theroux 
hafa slúðurblöð hið vestra mikið 
spáð í mögulegum barneignum 
þeirra hjúa. US Weekly heldur 
því meira að segja fram á forsíðu 
sinni að Aniston sé orðin ólétt.

Samkvæmt heimildarmanni 
drakk Aniston ekkert áfengt í 
brúðkaupsafmæli Ellen DeGene-
res og Portiu de Rossi og vakti 
það athygli viðstaddra. „Hún 
hefur sagt sínum nánustu að 
hana langi í barn og að hana langi 
að verða ólétt áður en sumarið er 
úti. Justin er á sama máli og þau 
eru þegar byrjuð að reyna,“ var 
haft eftir heimildarmanninum.

Aniston 
hyggur á 
barneignir

VILL VERÐA MAMMA Jennifer Aniston er 
sögð vera ólétt. NORDICPHOTOS/GETTY

Á vefsíðu tískutímaritsins ítalska 
Vogue er að finna tískuþátt sem 
vakið hefur hörð viðbrðgð les-
enda. Um er að ræða tískuþátt 
sem fjallar um nýja tískubylgju í 
eyrnalokkatísku, eða gullhringi. 
Höfundur tískuþáttarins ákvað 
að nota fyrirsögnina „Þrælalokk-
ar“ og í textanum er lögð áhersla 
á að gullhringir hafi í gegnum tíð-
ina verið mest notaðir af „lituðum 
konum sem komu til suðurhluta 
Bandaríkjanna gegnum þræla-
verslun“.

Lesendur blaðsins eru æfir og 
samskiptasíðurnar Facebook og 
Twitter loga vegna málsins. Þykir 
Vogue hafa sýnt lélega dómgreind 
í orðavali og vilja lesendur meina 
að ósmekklegt sé að blanda þræla-
haldi inn í tískuumfjöllun. 

Franca Sozzani, ritstjóri ítalska 
Vogue, hefur beðist velvirðingar 
á tískuþættinum og kennir lélegri 
þýðingu frá ítölsku yfir á ensku 
um mistökin. Tískuþátturinn var 
fjarlægður af netinu á mánudags-
kvöld.

Ítalska Vogue sakað 
um kynþáttahatur

BIÐST AFSÖKUNAR Franca Sozzani, ritstjóri ítalska Vogue, kennir lélegri þýðingu 
frá ítölsku yfir á ensku um mistökin. Hér er hún með Giorgio Armani fatahönnuði.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Styrkir 
Reykjavíkurborgar

Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar má 
senda á netfangið styrkir@reykjavik.is

www.reykjavik.is/styrkir

Nú stendur yfir gerð fjárhagsáætlunar fyrir 
næsta ár. Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsókn-
um um styrki vegna starfsemi á árinu 2012. 
Meðal markmiða styrkveitinga er að styrkja og 
efna til sam starfs við félagasamtök, fyrirtæki og 
einstak linga um uppbyggilega starfsemi og þjón-
ustu í samræmi við stefnumörkun, áherslur og 
forgangs  röðun borgaryfirvalda. Styrkir eru m.a. 
veittir til verkefna á sviði eftirtalinna málaflokka:

• félags- og velferðarmála

• mennta- og frístundamála- grunnskólar/
leikskólar/frístundamiðstöðvar

• íþrótta- og æskulýðsmála

• mannréttindamála

• menningarmála

Á vefsíðunni www.reykjavik.is/styrkir er 
hægt að sækja um og finna leiðbeiningar um 
umsóknar ferli. Einnig er þar að finna reglur um 
styrkveitingar og nánari upplýsingar um áherslur 
borgarinnar í einstökum málaflokkum. 

Umsóknarfrestur er til 1. október nk. og eru 
einungis teknar til greina umsóknir sem berast 
innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem 
reglur Reykjavíkurborgar kveða á um. Við mat á 
umsóknum munu reglur Reykjavíkurborgar um 
styrki og mannréttindastefna Reykjavíkurborgar 
vera höfð til hliðsjónar. Viðburðir eða verkefni 
eru ekki styrkt eftir á. Þá eru styrkir alla jafna 
hvorki veittir til kaupa á húsnæði né til greiðslu 
fasteignagjalda. Umsóknir verða metnar með 
hliðsjón af eftirfarandi:

• markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé 
að þeim verði náð

• hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf

• hvort unnt sé að meta framvindu verksins

• hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem 
styrk hafa hlotið uppfylli lágmarkskröfur

• væntanlegum árangri og ávinningi fyrir 
umrædda starfsemi

• fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra 
fjármögnun sem einnig skal fylgja umsókn

Styrkumsókn felur í sér að umsækjendur undir-
gangast ákvæði reglna Reykjavíkurborgar um 
styrki. Gert er ráð fyrir að úthlutun nefnda og 
ráða verði lokið í ársbyrjun 2012.
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Tímaritið Forbes hefur tekið saman lista yfir 
100 áhrifamestu konurnar í heiminum. Á list-
anum er að finna bæði nöfn úr stjórnmálum 
og skemmtanabransanum. 

Michelle Obama, Lady Gaga og Oprah Winfrey eiga það 
sameiginlegt að vera allar í topp 20 sætunum yfir áhrifa-
mestu konur heims sem bandaríska tímaritið Forbes tók 
saman. 

Í fyrsta sæti listans er Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, og fast á hæla hennar kemur Hillary Clinton, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna. Forsetafrúin Michelle Obama 
er einnig í einu af fyrstu tíu sætunum. 

Tónlistarkonan Lady Gaga smellir sér í 11. sæti listans og 
með 12 milljónir fylgjenda á Twitter og 36 milljónir aðdá-
enda á Facebook er Lady Gaga því áhrifamesta konan 
innan skemmtanabransans.

Oprah Winfrey er í 14. sæti listans en hún nýtur ennþá 
töluverðra vinsælda þrátt fyrir að vera horfin af skjánum í 
bili. Beyoncé vermir 16. sætið og í 60. sæti situr eina ofur-
fyrirsæta listans, Gisele Bündchen.  

Forbes velur
ÁHRIFAMESTU
konurnar

1. SÆTIÐ Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, er áhrifamesta konan 
í heimnum.

2. SÆTIÐ Hillary Clinton, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, er nálægt 
toppnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Samtökin UN Women skipuleggja 
Fiðrildaviku sem fram fer um 
miðjan september. Markmið átaks-
ins er að hvetja Íslendinga til að 
standa með „systrum“ sínum í 
fátækustu löndum heims. Þetta er 
í annað sinn sem Fiðrildavikan er 
haldin, en hún fór fyrst fram árið 
2008 og söfnuðust þá um hundrað 
milljónir króna. 

Í tilefni átaksins hefur Sjón-
varpið hafið sýningar á þáttunum 
Women on the Frontline sem fjalla 
um ólíkar birtingarmyndir ofbeld-
is gegn konum. Eftir þættina, sem 
sýndir eru á hverjum mánudegi 
fram að Fiðrildaviku, eru sýnd 
stutt innslög sem unnin eru af Þor-
steini Bachmann leikara og eigin-
konu hans, Göggu Jónsdóttur.  

„Okkur finnst þessi málstaður 
mikilvægur og áttum að auki lausa 
stund, þannig við ákváðum að slá 
til og leggja málefninu lið. Það 
er mikilvægt að konur alls stað-
ar njóti frelsis til að njóta þeirra 
tækifæra sem lífið hefur upp á 
að bjóða. Ef það er eitt vandamál 
sem heimurinn ætti að leysa þá er 
það þetta,“ segir Þorsteinn þegar 
hann er spurður af hverju hann og 
Gagga hafi tekið verkefnið að sér.

Allir þeir listamenn sem unnu 
að innslögunum gáfu vinnu sína 
og segir Þorsteinn að allir hafi 
verið reiðubúnir til að leggja mál-
inu lið. Einnig er í bígerð „viral 
video“ með Steinda Jr. en mynd-
bandið mun flakka um netheima 
innan skamms. - sm

Leggja konum lið

MIKILVÆGT ÁTAK Þorsteinn Bachmann og Gagga Jónsdóttir leggja UN Women 
lið með því að framleiða innslög sem sýnd eru á eftir þáttunum Women on the 
Frontline á mánudögum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýr kærasti söngkonunnar Mad-
onnu, Brahim Zaibat, er aðeins 
tuttugu og fjögurra ára gamall en 
þrátt fyrir það er hann tilbúinn 
að ganga í hjónaband með söng-
konunni. Þessu heldur tímaritið 
Enquirer fram. 

Parið er sjaldan myndað saman 
en hefur átt í sambandi í tæpt ár. 
Að sögn heimildarmanna gæti þó 
orðið breyting á. „Madonna er 
stolt af Brahim og eftir árs sam-
band er hún tilbúin að opinbera 
það. Hún er mjög hrifin af honum 
og ánægð með hversu vel honum 
semur við börn hennar,“ var haft 
eftir heimildarmanni.

„Brahim er alveg sama um 
frægð hennar og kemur fram 
við hana eins og konu, ekki stór-
stjörnu. Honum líður vel í sam-
bandinu og vill gjarnan kvæn-
ast Madonnu. Það kæmi engum 
á óvart ef þau tilkynntu trúlofun 
sína innan skamms.“

Vill giftast Madonnu

ÁSTFANGINN AF MADONNU Dansarinn 
Brahim Zaibat hefur verið kærasti 
Madonnu í rúmt ár. Hann vill gjarnan 
kvænast henni. NORDICPHOTOS/GETTY

14. SÆTIÐ Oprah Winfrey 
hefur töluverð áhrif á 
heiminn þrátt fyrir að vera 
horfin af skjánum í bili.

11. SÆTIÐ Lady Gaga er 
áhrifamesta konan innan 
skemmtanabransans ef 
marka má tímaritið Forbes. 

8. SÆTIÐ Forsetafrú 
Bandaríkjanna, 
Michelle Obama, 
vekur athygli hvert 
sem hún fer.
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Búdrýgindi hefur gefið út nýtt 
lag sem heitir Maðkur í mysunni. 
Þetta er fyrsta lagið sem hljóm-
sveitin gefur út síðan 2004 og er 
sagt fjalla um siðaskiptin síðari 
á Íslandi. Búdrýgindi, sem vann 
Músíktilraunir 2002, ætlar að 
fylgja laginu eftir með fríum tón-
leikum á Faktorý hinn 3. sept-
ember. Sveitin á nóg af nýju efni 
á lager og hugsanlega kemur út 
ný plata á næsta ári. Hægt er 
að fylgjast með hljómsveitinni 
á facebook-soundcloud-youtube.
com/budrygindi.

Nýtt lag eftir 
sjö ára hlé

BÚDRÝGINDI Nýja lagið frá Búdrýgind-
um nefnist Maðkur í mysunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þriðja Ghostbusters-myndin verð-
ur gerð með eða án Bills Murray. 
Að sögn leikarans Dans Aykroyd 
er frábært handrit komið á borðið 
og aðeins á eftir að hefja tökur. 
Þær eru fyrirhugaðar næsta 
vor. „Það má ekki gleyma því að 
Ghostbusters er stærri en allir 
hlutar hennar, þrátt fyrir að Billy 
[Murray] hafi áður verið í aðal-
hlutverki og lagt sitt af mörkum,“ 
sagði hann. Ghostbusters 3 hefur 
verið í pípunum í heilan áratug en 
aldrei hefur myndin litið dags-
ins ljós. Núna virðist biðin loks-
ins vera á enda, 22 árum eftir að 
önnur myndin kom út.

Ghostbusters 
3 verður gerð

DRAUGABANARNIR Þriðja Ghostbusters-
myndin kemur út með eða án Bills 
Murray.

„Það er löngu kominn tími á að 
menn prófi að gefa út bók um 
goðið,“ segir Tómas Hermanns-
son hjá Sögum útgáfu. Komin 
er út ævisaga popparans Justins 
Bieber, þýdd af Tómasi og sam-
starfsfólki hans hjá Sögum.

Fyrsta upplagið verður tvö þús-
und eintök. „Ef hún gengur vel 
prentum við hana aftur,“ segir 
Tómas og er vongóður um að 
ungdómurinn á Íslandi eigi eftir 
að taka bókinni opnum örmum. 
„Bieber er einn vinsælasti tón-
listarmaður í heimi. Maður hefur 
fylgst með því hvað krakkarnir 
eru að fíla hann rosalega vel.“

Til marks um vinsældir Biebers 

hér á landi ætla tæplega tvö þús-
und manns að taka þátt í Bieber-
göngunni 9. september. Hún 
verður farin til að þrýsta á að 
popparinn haldi tónleika hér. 
Einnig eru tæplega fimm þúsund 
skráðir á aðdáendasíðu hans á 
Facebook.

Tómas upplifði sannkallað 
Bieber-æði þegar hann fór í bíó 
með syni sínum og sá Bieber-
myndina Never Say Never. 
„Stemningin var eins og á tónleik-
um og það kveikti áhuga minn. Þá 
sá maður hvað hann nær vel til 
krakkanna.“  Eftir að hafa kynnt 
sér Bieber nánar á netinu varð 
ekki aftur snúið og er Tómas 

núna kominn með snert af hinni 
mjög svo smitandi Bieber-sótt. 
„Maður fór bara á Youtube og 
ýtti á play. Ég er búinn að hlusta 
á öll lögin hans og ég er að verða 
Bieber-aðdáandi. Fyrst var ég 
með fordóma eins og foreldrarnir 
voru þegar þeir hlustuðu fyrst á 
Bítlana. Núna er það bara Maggi 
Eiríks og Bieber hjá mér,“ segir 
hann og hlær. - fb

Bieber-sóttin herjar á Tómas

ÁNÆGÐIR MEÐ BIEBER Jóhann Friðrik 
Ragnarsson og Tómas Hermannsson hjá 

Sögum útgáfu, hæstánægðir með nýju 
Bieber-ævisöguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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TILBOÐSSÝNINGAR 
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

T I L B O Ð S B Í Ó
                                 LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

THE CHANGE-UP  KL. 1 (TILBOÐ)     14
SPY KIDS 4 4D  KL. 1 (TILBOÐ)    L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ)  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) L

GREATEST MOVIE EVER SOLD KL. 3.40 (TILBOÐ) L
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ)         L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.T KL. 3.20 (TILBOÐ)    L
THE SMURFS 2D ENS. T KL. 3.20 (TILBOÐ)     L

LAU/SUN: VANDANA SHIVA: LIFE RUNNING OUT OF CONTROL 20:00 (LAU) VANDANA SHIVA: 
SCIENTISTS UNDER ATTACK 20:00 (SUN) ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00 ANIMAL 
KINGDOM 17:50, 22:10 MARY & MAX 18:00 HOWL 20:00 MONSTERS 22:00 LAU: ALGJÖR 
SVEPPI OG LEITIN AÐ VILLA (THE BIG RESCUE) 18:00 ROÐLAUST OG BEINLAUST (NO BONE NO SKIN) 
20:00 BÖRN NÁTTÚRUNNAR (CHILDREN OF NATURE) 22:00  SUN: ALGJÖR SVEPPI OG DULARFULLA 
HÓTELHERBERGIÐ (THE SECRET SPELL) 18:00 BJARNFREÐARSON (MR. BJARNFREDARSON) 20:00 

HAFIÐ (THE SEA) 22:00 ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDA-
MIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS / www.bioparadis.is / midi.is

Enski leikstjórinn James 
Marsh verður meðal gesta á 
Alþjóðlegri kvikmyndahátíð 
í Reykjavík. Hann fékk 
Óskarinn fyrir heimildar-
myndina Man on Wire.

Meðal gesta á Alþjóðlegri kvik-
myndahátíð í Reykjavík sem hefst 
22. september verður enski leik-
stjórinn James Marsh. Af því til-
efni verður sérstakur flokkur 
helgaður honum og myndum hans 
á hátíðinni. Hann verður viðstadd-
ur sýningar á myndum sínum 
og tekur þátt í umræðum með 
áhorfendum að þeim loknum.

„Ég er alltaf forvitinn að vita 
hvað fólki finnst um myndirnar 
mínar. Ég hef lítið hugsað um flest-
ar þeirra síðan ég hætti að vinna 
við þær því ég reyni að horfa alltaf 
fram á veginn,“ segir Marsh, sem 
hlakkar til að koma til Íslands í 
fyrsta sinn. „Ég hef stoppað við á 
leið minni til New York. Landslagið 
þarna er ótrúlegt, séð úr flugvél.“

Þrjár mynda hins 48 ára Marsh 
verða sýndar á hátíðinni. Ein 
þeirra er hin magnaða Man on 
Wire sem vann Óskarsverðlaunin 
2009. Hún fjallar um franska ofur-
hugann Philippe Petit sem strengdi 
stálvír á milli tvíburaturnanna 
í New York árið 1974 og gekk 
milli þeirra, vitaskuld 
í trássi við lögin. 
Hinar tvær eru 
leikna mynd-
in Wiscons-
in Death 
Trip sem 
er byggð 
á  s a n n -
sögulegum 
atburðum og fjallar 
um smábæ sem virtist 
liggja undir bölvun á síð-
asta áratug 19. aldar og svo 
heimildarmyndin Project 

Nim. Hún fjallar um simpansann 
Nim sem var tekinn frá móður 
sinni við fæðingu og alinn upp sem 
mennskt barn í New York á áttunda 
áratugnum.

Marsh, sem starfaði hjá BBC á 
árum áður, hefur gert heimildar-
myndir og leiknar myndir í bland 
og líkar það vel. Spurður hvað sé 
svona heillandi við heimildar-
myndir segir hann: „Ég geri heim-
ildarmyndir sem fjalla um hluti 

sem fólk trúir oftast ekki 
að hafi átt stað, eins og 

gerðist með Man on 
Wire. Þannig 

var það líka 
með Project 
Nim. Það 
er ótrú-

leg saga 
sem hefði 

ekki verið hægt 
að búa til,“ segir 

Marsh. „Þess vegna er heimildar-
myndin hinn fullkomni miðill til 
að segja svona sögur. Krafturinn 
sem býr í raunverulegum atburð-
um er óumdeildur. Það er hægt að 
semja góðar sögur en þegar eitt-
hvað raunverulegt gerist og það er 
fært í dramatískan búning hefur 
það svo mikið gildi.“

Spurður um Óskarinn sem hann 
fékk fyrir Man On Wire segir 
hann verðlaunin ekki hafa verið 
neitt sem stefnt var að í upphafi. 
„Ég held að við höfum ekki bara 
fengið Óskarinn fyrir myndina 
heldur einnig fyrir afrek Philippe. 
Verðlaunin komu ekki algjörlega á 
óvart því myndin hafði fengið góða 
aðsókn en ég er auðvitað þakklátur 
fyrir þennan heiður.“

Hann segist horfa mikið á kvik-
myndir í frítíma sínum en uppá-
haldskvikmyndagerðarmaður 
hans er Spánverjinn Luis Buñuel. 
„Ég elska tilfinninguna að sitja í 
myrkvuðu herbergi með ókunn-
ugum og láta segja mér sögu. Það 
er eitthvað virkilega frumstætt við 
það.“  freyr@frettabladid.is

Ótrúlegar en sannar sögur

Á LEIÐ TIL ÍSLANDS Leikstjórinn James Marsh verður gestur á Alþjóðlegri kvikmynda-
hátíð í Reykjavík. NORDICPHOTOS/GETTY

PROJECT NIM Fjallar 
um simpansa sem 
var alinn upp sem 
mennskt barn.

SMÁRABÍÓ GLERAUGU SELD SÉR

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI! BÍÓMYND Í FJÓRVÍDD – 4-D!

FRÁ LEIKSTJÓRA
SUPER SIZE ME

5%

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

THE CHANGE-UP KL. 1 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.30  14
SPY KIDS 4 4D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.50 - 8  L
SPY KIDS 4 4D LÚXUS  KL. 1 - 3.20  L
THE CHANGE-UP LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
ONE DAY  KL.  8  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40 - 8 L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40  L
RISE OF THE PLANETS OF THE APES KL. 10.20  12
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 10.10  12
COWBOYS AND ALIENS  KL. 10.30  14

HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10.30  14
GREATEST MOVIE EVER SOLD KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.30 - 8 - 10.10 L
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50  L
CONAN THE BARBARIAN  KL. 10.20  16
ONE DAY  KL. 5.30 - 8 - 10.30  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 3.20 (TILBOÐ) - 5.40  L
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 8  12
THE SMURFS 2D ENS. TAL  KL. 3.20 (TILBOÐ)  L

THE CHANGE-UP  KL. 6 - 8 - 10.10  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 6 - 8  L 
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 2 (TILBOÐ) - 4  L
CONAN THE BARBARIAN  KL. 10  16
COWBOYS AND ALIENS  KL. 2 (TILBOÐ) - 4 14

CHANGE UP 5.45, 8 og 10.20

SPY KIDS - 4D 1.50(950 kr), 3.50 og 6

CONAN THE BARBERIAN 8 og 10.20

STRUMPARNIR - 3D 2(950 kr) og 4 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 2D 2(700 kr) - ISL TAL

CAPTAIN AMERICA - 3D 5 og 7.30

BRIDESMAIDS 10

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA

V I P

V I P
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12

12
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L

L

EGILSHÖLL

12
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12

16

16

12

12

12

L

L

12

12

L

L

L

KRINGLUNNI

FINAL DESTINATION 5 kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
LARRY CROWNE kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 2D
LARRY CROWNE LUXUS VIP kl. 8 - 10.20 2D
COWBOYS & ALIENS kl. 10:30 2D
GREEN LANTERN kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10.20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:20 2D
HORRIBLE BOSSES LUXUS VIP kl. 3 - 5.30 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5.30 3D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 3 2D
HARRY POTTER kl. 5:30 - 8 2D
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D LARRY CROWNE kl. 5:50 - 8 - 10:30 2D

SMURFS M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 3D
SMURFS M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:10 2D
HARRY POTTER kl. 8 3D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 1 3D
Kvikmyndadagar í Kringlunni 26.Ágúst til 22.September

THE TREE OF LIFE Kvikmyndahátíð kl. 8 2D
FAIR GAME Kvikmyndahátíð kl. 6 2D
RED CLIFF Kvikmyndahátíð kl. 10:40 2D
BAARÍA Kvikmyndahátíð kl. 3:20 2D
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12

14

7

16

12 12

12

AKUREYRI
L

7

7

7

L

L

SELFOSS
14

Ein flottasta spennuhrollvekja þessa árs.

Mögnuð þrívídd

BESTA MYNDIN Í SERÍUNNI TIL ÞESSA.

75/100 San Francisco Chronicle
75/100 Entertainment Weekly
70/100 Variety

THE SMURFS m/ísl tali kl. 2:30 (3D) - 2:30 (2D) - 5:20
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 - 10:40 2D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2:30 (3D) - 5:20 (2D)
HARRY POTTER kl. 5:20 3D
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8 - 10:30 2D
GREEN LANTERN kl. 2:30 - 5:20 3D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 2D
CAPTAIN AMERICA kl. 10:20 3D

L

L

16

KEFLAVÍK

12

14THE CHANGE-UP kl. 8
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:30
FRIENDS WITH BENEFITS kl. 8 - 10:20
STRUMPARNIR m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
CARS 2 2D m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

THE CHANGE UP kl. 5:40 - 8 - 10.20
BAD TEACHER kl. 8 - 10:20
BÍLAR 2  íslenskt tal kl. 3 - 5:30
KUNG FU PANDA 2 íslenskt tal kl. 3

BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 1:40 (3D) - 4 (2D) - 6 (2D)
GREEN LANTERN kl. 3:40 (3D) - 8 (2D)
LARRY CROWNE kl. 6 2D

FINAL DESTINATION 5 kl.   8 - 10:10 3D
HARRY POTTER kl.  1:40 2D
HORRIBLE BOSSES kl.  10:10 2D



Hlaupabuxur úr teygjanlegu DRYPLUS-efni með 
öndun.  Dömu- og herrastærðir.

Hlaupa- og æfingabolur úr teygjanlegu DRYPLUS-
efni með öndun.  Dömustærðir:  Bleikur, svartur.  
Herrastærðir:  Blár, svartur.

Sippuband.

Æfingateygjur í 3 styrkleikum.

Stuttbuxur úr teygjanlegu DRYPLUS-efni 
með öndun.

Jógamotta með tösku. 1720x600x4 mm.

Hlaupaskór með adiPRENE-
dempun undir tábergi og 
hæl. Stærðir: 39-47.

Stuttermabolur úr teygjanlegu DRYPLUS-efni með 
öndun. Dömustærðir: Bleikur, svartur, fjólublár. 
Herrastærðir: Blár, svartur.

Æfingabolti. Stærðir: 75 og 85 cm.
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sport@frettabladid.is

BYRJENDANÁMSKEIÐ ERU AÐ HEFJAST

Upplýsingar eru veittar í síma 551 4003 
og á heimasíðu félagsins www.thorshamar.is

KOLBEINN SIGÞÓRSSON  skoraði tvö mörk fyrir Ajax í 4-1 sigri á Vitesse í toppslag hollensku úrvalsdeildarinnar 
í gærkvöld. Kolbeinn skoraði tvö síðustu mörk Ajax á 63. og 71. mínútu en hann er nú markahæstur í deildinni með 

fjögur mörk í fyrstu fjórum umferðunum. Þetta var þriðji leikurinn í röð sem Kolbeinn er á skotskónum. 

FÓTBOLTI Tilkynnt var á blaða-
mannafundi hjá Knattspyrnusam-
bandi Íslands á fimmtudaginn að 
samningur við Ólaf Jóhannes-
son, núverandi landsliðsþjálfara, 
yrði ekki endurnýjaður. Teitur 
Þórðarson, sem þjálfaði á sínum 
tíma landslið Eistlands með 
góðum árangri, er spenntur fyrir 
starfinu.

„Það er engin spurning. Það er 
pottþétt að ef sú aðstaða kæmi 
upp að mér yrði boðin sú staða þá 
myndi ég kíkja á það. Starfið er 
mjög áhugavert,“ segir Teitur. 

Sýna þarf breytingum þolinmæði
Hann hefur fylgst með íslenska 
boltanum eins og hægt er í Kanada, 
þar sem hann hefur starfað undan-
farin fjögur ár. Óhætt er að segja 
að íslenska landsliðinu hafi geng-
ið brösuglega undanfarin misseri 
en Teitur segir erfitt að dæma um 
hvað valdi því.

„Ég veit að það hefur verið 
töluverð breyting í gangi, mikið 
af ungum og efnilegum leikmönn-
um að koma inn. Það gerir starf-
ið gríðar lega áhugavert því þá er 
hægt að forma það svolítið. Þetta 
hefur greinilega ekki verið auð-
velt, enda verður fólk að sýna 
svona breytingum þolinmæði. 
En það er engin spurning að við 
eigum hörkuknattspyrnumenn, 
leikmenn sem hægt yrði að ná 
góðum árangri með.“

Teitur hefur lengst af ferils-
ins starfað erlendis, fyrst sem 
atvinnumaður í knattspyrnu og 
nú sem þjálfari í tæpan aldarfjórð-
ung. Hann segir íslenska þjóðar-
stoltið ekki minnka þrátt fyrir 
langa fjarveru frá heimahögunum.

„Nei, það gerir það ekki. 
Allavega ekki hjá mér. Það hverfur 
ekki. Ísland er alltaf heima, landið 
okkar. Það minnkar ekki.“  

Fá æfingaleiki við sterkari þjóðir
Íslenska landsliðið á eftir að spila 
þrjá leiki í riðli sínum í undan-
keppni Evrópumótsins 2012. 
Undirritaður er á þeirri skoðun að 
ganga eigi frá ráðningu nýs þjálf-
ara sem fyrst svo nýr þjálfari geti 
nýtt þá leiki sem eftir eru í riðlin-
um sem undirbúning fyrir næstu 
undankeppni.

„Það má alveg líta á það þannig. 
Liðið hefur ekki það mikla 
möguleika á að undirbúa sig og 
þá eru svona leikir það besta 
sem er í boði. Þegar ég var með 
eistneska landsliðið gerðum við 
eins mikið af því og við gátum að 

fá æfingaleiki við betri þjóðir til 
þess að undirbúa okkur. Það hefur 
kannski ekki verið svo mikill 
möguleiki á því heima á Íslandi. 
Þar af leiðandi yrði möguleiki 
fyrir þann sem tæki við að byrja 
að prófa leikmenn í svona leikjum 
þegar það er enginn möguleiki á að 
komast áfram,“ segir Teitur.

Fyrri landsliðsþjálfarar hafa 
haft ólíkar skoðanir á því hvern-
ig knattspyrnu íslenska landslið-
ið eigi að spila. Teitur hefur sína 
skoðun á því.

„Það er engin spurning að 
liðið verður að vera vel skipulagt 
varnarlega. En það verður einn-
ig að vera leið til þess að sækja. 
Þá millileið getur verið erfitt að 
finna. En með þessa leikmenn sem 
standa til boða held ég að það hljóti 
að vera hægt.“

Starfið þarf að bjóðast tímanlega
Teitur segist hafa tekið sér gott frí 

í sumar, en það hafi hann ekki gert 
í þrjátíu ár. Hann hafi virkilega 
notið þess að verja auknum tíma 
með fjölskyldunni. Hann sé hins 
vegar endurnærður eftir sumarið 
og þreifingar hafi verið í gangi um 
næsta starfsvettvang þótt ekkert 
sé ákveðið ennþá.

„Þetta er eins og í öll þau skipti 

sem ég hef lokið tímabili hjá 
félögum. Þá líða nokkrir mánuðir 
og svo fer allt á fulla ferð. Þá detta 
yfirleitt inn einhverjir möguleikar,“ 
segir Teitur, sem segir að standi til 
að bjóða honum starf landsliðsþjálf-
ara þurfi það að koma upp tíman-
lega því félög séu þegar farin að 
setja sig í samband við hann.

Engan bilbug er að finna á 
Teiti, sem er orðinn 59 ára gam-
all. Skagamaðurinn, sem skoraði 
mörkin fyrir ÍA áður en hann lék 
sem atvinnumaður undir stjórn 
Arsene Wenger og Gerard Houl-
lier, segir áhuga sinn á faginu ekki 
fara minnkandi. Þvert á móti.

„Eins og ég hef alltaf sagt: 
meðan ég hef áhuga á að standa í 
þessu og hef gaman af því þá geri 
ég það. Þetta er það sem maður 
hefur alltaf haft mestan áhuga á. 
Að hafa fengið að vinna í öll þessi 
ár við áhugamálið er náttúrulega 
frábært.“ kolbeinntd@365.is

Eigum hörku knattspyrnumenn
Teitur Þórðarson undirbýr flutning til Noregs eftir fjögur ánægjuleg ár í Kanada. Teitur segir starf 
landsliðsþjálfara Íslands mjög áhugavert og eina af þeim áskorunum sem hann eigi eftir að takast á við.

KVEÐUR KANADA MEÐ SÖKNUÐI „Ég er búinn að vera hér í fjögur ár og hefur gengið mjög vel. Þetta hefur verið afar ánægjulegur 
tími.“ Teitur náði góðum árangri með Vancouver Whitecaps vestanhafs og tók mikinn þátt í uppbyggingu félagsins, sem nú leikur 
sitt fyrsta tímabil í MLS-deildinni.  NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Þjálfaraferill Teits
1987–1988  Skövde
1988–1990  Brann
1991–1992  Lyn
1993   Grei
1994–1995  Lillestrøm
1995–1999  Eistland*
1995–1999  Flora Tallinn
2000–2002  Brann
2002–2003  Lyn
2004–2005  Ull/Kisa
2006–2007  KR
2008–2010  Whitecaps
2010–2011   Whitecaps FC
*upp um 72 sæti á styrkleikalista FIFA

HANDBOLTI Stjarnan verður með 
í N1-deild kvenna í vetur þrátt 
fyrir yfirlýsingar um annað. Þetta 
var staðfest í gærmorgun eftir að 
skipt hafði verið um stjórn í hand-
knattleiksdeild félagsins.

Baldur Ó. Svavarsson var for-
maður stjórnarinnar sem sendi 
frá sér yfirlýsingu þess efnis 
fyrr í vikunni að vegna erfið-
leika í rekstrinum yrði að draga 
kvennalið Stjörnunnar úr keppni 
í N1-deild kvenna. Í fyrradag var 
brugðist við þessari yfirlýsingu, 
bæði hjá aðalstjórn Stjörnunnar 
og bæjaryfirvöldum, með áður-
nefndum afleiðingum.

„Þetta vakti menn af værum 
blundi hér í bænum,“ sagði Baldur. 
„Maður leikur sér þó ekki að því 
að gera svona lagað. Og þetta var 
ekki gert í þeim tilgangi að vekja 
menn til lífsins. En þetta varð 
engu að síður til þess að stuðn-

ingsmenn, aðalstjórn félagsins og 
stjórnmálamenn tóku við sér.“

Sigurður Bjarnason, fyrr-
verandi landsliðsmaður í hand-
knattleik, er varaformaður 
Stjörnunnar og tekur tímabund-
ið við formennsku í stjórn hand-
knattleiksdeildarinnar. Hann er 
ósammála því að vekja 
hafi þurft aðalstjórn 
félagsins og bæjar-
yfirvöld af „værum 
blundi“. Þvert á 
móti hafi aðgerðirn-
ar skaðað félagið og 
því hafi verið gripið til 
aðgerða.

„Það var alvarlega 
vegið að starfsemi 
félagsins og þá 
sérstaklega 
yngri flokka 
þ e s s .  Í 
félaginu 

eru margar ungar stelpur sem 
horfa mikið upp til meistara-
flokks kvenna. Það hefur verið 
afreksflokkur í félaginu til fjölda 
ára. Þessar stelpur langar til að 
taka þátt í því og þarna sáu þær 
það starf rifið niður. Það fannst 
mér alvarlegast við þetta allt 
saman – það var ekkert verið að 
spá í því,“ sagði Sigurður.

Fundað var með leikmönnum 
í fyrrakvöld og er mikill einhug-
ur sagður ríkja hjá leikmönn-
um um að halda áfram. 

„Leikmenn 
eru í sjokki 
eftir þessa 
atburði og 

það verð-
ur verkefni 

okkar að koma 
liðinu í stand á ný,“ 
sagði Sigurður. 

 - esá

Stjarnan með í N1-deild kvenna eftir að skipt var um stjórn:

Leikmennirnir vildu halda áfram

FÓTBOLTI Dregið var í riðla í 
Evrópudeild UEFA í gær. Fjögur 
Íslendingalið voru í pottinum en 
drógust þó ekki saman.

Eiður Smári Guðjohnsen, 
Elfar Freyr Helgason og félagar 
í AEK Aþenu eru í L-riðli með 
Anderlecht, Lokomotiv Moskvu 
og Sturm Graz. Eiður Smári 
snýr því aftur á æskuslóðir því 
faðir hans, Arnór, lék lengi með 
Anderlecht í Belgíu.

Aðrir Íslendingar sem taka þátt 
í keppninni eru Jóhann Berg Guð-
mundsson (AZ Alkmaar), Rúrik 
Gíslason (OB) og þeir Sölvi Geir 
Ottesen og Ragnar Sigurðsson 
(FC Kaupmannahöfn).

48 liðum var skipt í tólf riðla og 
komast tvö efstu liðin úr hverjum 
riðli áfram í 32 liða úrslit, ásamt 
þeim átta liðum sem urðu í þriðja 
sæti sinna riðla í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar. - esá

Íslendingariðlarnir
B-riðill
FC Kaupmannahöfn (Danmörku)
Standard Liege (Belgíu)
Hannover 96 (Þýskalandi)
Vorskla Poltava (Úkraínu)

G-riðill:
AZ Alkmaar (Hollandi)
Metalist Kharkiv (Úkraínu)
Austria Vín (Austurríki)
Malmö FF (Svíþjóð)

K-riðill:
FC Twente (Hollandi)
Fulham (Englandi)
OB Odense (Danmörku)
Wisla Krakow (Póllandi)

L-riðill:
Anderlecht (Belgíu)
AEK Aþena (Grikklandi)
Lokomotiv Moskva (Rússlandi)
Sturm Graz (Austurríki)

Evrópudeild UEFA:

Eiður Smári á 
föðurslóðir

ARNÓR GUÐJOHNSEN Var valinn besti 
leikmaðurinn í Belgíu árið 1987 þegar 
hann var leikmaður Anderlecht.

ANNA GUÐRÚN
STEFÁNSDÓTTIR
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Opna Íslandsbankamótið 
2011

GKG

18
PAR  71

5822  5168

5399 4810

Allir velkomnir í mótið
Opna Íslandsbankamótið verður haldið á Leirdalsvelli Golfklúbbs 
Kópavogs og Garðabæjar (GKG) laugardaginn 3. september.

Skráning fer fram á golf.is.
Viðskiptavinir Íslandsbanka sem greiða með Íslandsbankakorti 
greiða aðeins 2.450 kr. en almennt gjald er 4.900 kr.

Fjöldi veglegra vinninga í boði:
1. – 3. sæti í punktakeppni karla og kvenna
1. – 3. sæti í höggleik 
Nándarverðlaun á öllum par 3 holum

Hlökkum til að sjá ykkur, 
starfsfólk Íslandsbanka

Afturelding-Þór/KA 1-0
1-0 Carla Lee (2.)
ÍBV-Stjarnan 0-2
0-1 Harpa Þorsteinsd. (17.), 0-2 Ashley Bares (29.)
KR-Grindavík 2-1
1-0 Katrín Ásbjörnsdóttir (5.), 2-0 Olga Kristina 
Hansen (44.), 2-1 Shaneka Gordon (58.)

STAÐAN Í DEILDINNI:
Stjarnan  15  14  0  1  42-12  42
Valur  15  11  2  2  42-12  35
ÍBV  15  8  3  4  30-11  27
Þór/KA  15  7  2  6  25-28  23
Breiðablik  15  6  2  7  26-29  20
Fylkir  14  6  2  6  20-24  20
Afturelding  15  4  3  8  15-31  15
KR  15  3  4  8  16-25  13
Grindavík  15  3  1  11  17-40  10
Þróttur R.  14  1  3  10  15-36  6

MARKAHÆSTAR Í DEILDINNI:
Ashley Bares, Stjörnunni  18
Kristín Ýr Bjarnadóttir, Val  12
Manya Janine Makoski, Þór/KA  10
Danka Podovac, ÍBV  9
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, ÍBV  9
Shaneka Gordon, Grindavík  9

NÆSTU LEIKIR Í DEILDINNI:
Þróttur R.-Fylkir  í dag kl. 14.00
Grindavík-ÍBV  þri. 30. ág. kl. 18.00
Þór/KA-Breiðablik  þri. 30. ág. kl. 18.00
Valur-Þróttur R.  þri. 30. ág. kl. 18.30 
Fylkir-KR   þri. 30. ág. kl. 18.30
Stjarnan-Afturelding  þri. 30. ág. kl. 18.30

PEPSIDEILD KVENNA

FÓTBOLTI Stjarnan náði aftur sjö 
stiga forskoti á Val á toppi Pepsi-
deildar kvenna eftir 2-0 sigur á 
ÍBV í Vestmannaeyjum í gærkvöld. 
Stjarnan getur því tryggt sér 
Íslandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn 
með því að vinna Aftureldingu á 
heimavelli á þriðjudaginn kemur. 
KR og Afturelding unnu bæði sína 
leiki og stigu með því stór skref í átt 
að því að tryggja sér áframhaldandi 
veru í deildinni.

Eftir þennan góða sigur í Eyjum 
í gær þá vantar Stjörnuliðið nú 
aðeins þrjú stig út úr síðustu 

þremur leikjum sínum til að tryggja 
sér fyrsta Íslandsmeistaratitil 
félagsins í fótbolta. Síðustu 
þrír leikir liðsins eru á móti 
Aftureldingu (heima), Grindavík 
(úti) og Breiðabliki (heima). Harpa 
Þorsteinsdóttir og Ashley Bares 
skoruðu mörk Garðabæjarliðsins 
á Hásteinsvellinum í gær en 
Stjörnuliðið hefur unnið tólf leiki í 
röð eða alla deildarleiki sína síðan í 
lok maí.

KR-konur unnu 2-1 sigur á 
Grindavík í afar mikilvægum leik 
í fallbaráttunni á KR-vellinum 

en Grindavíkurliðið hafði unnið 
þrjá síðustu leiki sína. Katrín 
Ásbjörnsdóttir og Olga Kristina 
Hansen skoruðu mörk KR í fyrri 
hálfleik og þær Ólöf Gerður Ísberg 
og Lilja Dögg Valþórsdóttir klikkuðu 
báðar á vítaspyrnu í seinni hálfleik. 
Shaneka Gordon minnkaði muninn á 
58. mínútu.

Afturelding vann óvæntan 1-0 
sigur á Þór/KA á Varmá og hélt upp 
á bæjarhátíðina með góðum sigri.  

Carla Lee skoraði eina mark 
leiksins strax á annarri mínútu og 
þar við sat. - óój

Stjarnan vann í Eyjum og bæði KR og Afturelding unnu mikilvæga sigra í fallbaráttunni:

Stjarnan einum sigri frá titlinum

MIKILVÆGUR KR-SIGUR Katrín Ásbjörnsdóttir skoraði fyrir KR í gær og hér er 
hún í baráttu um boltann í leiknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Lionel Messi og Barce-
lona héldu áfram sigurgöngu 
sinni í Mónakó í gærkvöld þegar 
Barcelona vann 2-0 sigur á Porto 
í árlegu uppgjöri Meistara-
deildar- og Evrópudeildar-
meistaranna. 

Lionel Messi nýtti sér slæm 
mistök varnarmanna Porto 
og skoraði fyrra markið á 39. 
mínútu og Messi lagði síðan upp 
það síðasta fyrir varamanninn 
Cesc Fabregas undir lokin. Porto 
endaði leikinn með níu menn eftir 
að tveir leikmenn liðsins fengu að 
líta rautt spjald í lokin.

Þetta var annar titill Barcelona 
á tímabilinu en liðið vann 
líka spænska ofurbikarinn á 
dögunum. Barcelona hefur 
skorað sjö mörk í fyrstu þremur 
leikjunum á tímabilinu og Messi 
hefur verið maðurinn á bak við 
þau öll; skoraði fjögur sjálfur og 
lagt upp hin þrjú. 

Barcelona vann þarna tólfta 
titilinn sinn undir stjórn Pep 
Guardiola, þjálfara Barcelona, 
sem bætti með því met Johans 
Cruyff. - óój

Barcelona vann Ofurbikarinn:

Meistari Messi

LIONEL MESSI Fagnar hér seinna marki 
Barca með Cecs Fabregas.  MYND/AFP



27. ágúst 2011  LAUGARDAGUR60

FÓTBOLTI Umræða um dómgæslu 
í Pepsi-deild karla hefur verið 
hávær síðustu vikurnar og hún 
magnaðist enn frekar eftir leik 
KR og ÍBV í fyrrakvöld. Leikmenn 
og þjálfarar beggja liða lýstu yfir 
óánægju sinni með dómgæslu Þór-
odds Hjaltalíns eftir leik og stuðn-
ingsmenn létu heldur ekki sitt eftir 
liggja í netheimum. Fréttablaðið 
fékk viðbrögð Gylfa Þórs Orra-
sonar, formanns dómaranefndar 
KSÍ, við þessu.

„Mér finnst umræðan bera þess 
merki að það er spenningur í loft-
inu. Ég var sjálfur eftirlitsmaður 
á leiknum í gær og fannst Þóroddi 
takast mjög vel upp,“ sagði Gylfi.

„Menn voru með sterkar yfirlýs-
ingar um einhver atvik sem þeir 
töldu að hefðu ekki gengið sér í 
hag. Ég skoðaði umrædd atvik í 
sjónvarpi eftir leikinn og þá kom 
í ljós að Þóroddur hafði rétt fyrir 
sér í þeim tilfellum. Það er mik-
ill spenningur í mönnum og við-
brögðin eru fylgifiskur þess að 
það er farið að draga til tíðinda 
á Íslandsmótinu. Þetta er ekkert 
nýtt,“ bætti Gylfi við.

Fyrir stuttu var umræða í 
markaþætti Stöðvar 2 Sports um 
Pepsi-deildina um að dómarar 
væru undir áhrifum utanaðkom-
andi afla, sérstaklega KR-inga. 
„Þarna var verið að taka til atvik 
sem áttu að sýna að dómgæslan 
hefði verið hliðholl KR en það væri 
örugglega hægt að finna annað 
eins af atvikum sem ekki eru KR í 
hag. Hið sama mætti gera fyrir öll 

lið og því er ekki mikið að marka 
það,“ sagði Gylfi.

„Málið er einfalt. Sama hvað 
hver segir og hvað þeim finnst 
þá er dómarinn aðeins með eitt 
að leiðarljósi. Hann fer út í leik-
inn til að dæma hann vel og gera 
sitt allra besta. Hann er aðeins að 
hugsa um næsta leik og ekki um 
ummæli sem voru látin falla í fjöl-
miðlum í gær. Menn eru búnir að 
læra það fyrir löngu að beina öllu 
slíku frá sér,“ bætti hann við.

Gylfi óttast ekki að dómarar 
verði ómeðvitað fyrir áhrifum 
umræðunnar – enda fylgist þeir 
vel með eins og allir aðrir. „Ég 

tel að dómarar séu einfaldlega 
með nógu sterk bein. Við höfum 
til að mynda verið í samstarfi við 
Háskólann í Reykjavík í okkar 
undirbúningi þar sem við höfum 
unnið með sálfræðingum og haft 
aðgang að færu fólki sem hefur 
reynst okkur mjög vel. Dómar-
arnir vita nákvæmlega að hverju 
þeir ganga þegar leikurinn hefst.“

Og þegar leiknum lýkur og 
umræðan verður hávær láta dóm-
ararnir það sem vind um eyru 
þjóta, að sögn Gylfa. „Oftast er 
þetta bara stormur í vatnsglasi 
og við dómararnir brosum bara í 
kampinn.“ eirikur@frettabladid.is

Brosum bara í kampinn
Mikil og heit umræða hefur verið um dómgæsluna í toppslag KR og ÍBV í fyrra-
kvöld, sem og á leikjum KR fyrr í sumar. Gylfi Þór Orrason, formaður dómara-
nefndar KSÍ, gefur lítið fyrir umræðuna. „Dómarar eru með sterk bein.“

SETIÐ UM DÓMARANA Finnur Ólafsson, ÍBV, ræðir við Þórodd Hjaltalín en KR-
ingurinn Grétar Sigfinnur Sigurðarson virðist eiga í snörpum samskiptum við Birki 
Sigurðsson aðstoðardómara. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Veigar Páll Gunnarsson 
var valinn í íslenska landsliðið á 
nýjan leik fyrir leikina gegn Nor-
egi og Kýpur í undankeppni EM 
2012 byrjun september. Veigar Páll 
þekkir mjög vel til í Noregi, þar sem 
hann hefur spilað í átta ár, og hlakk-
ar hann vitanlega mjög til að fá að 
mæta Norðmönnum á nýjan leik.

„Það er mjög ánægjulegt að vera 
valinn aftur í landsliðið enda mik-
ill heiður að fá að spila fyrir hönd 
þjóðarinnar,“ sagði hann í samtali 
við Fréttablaðið. „Það er heldur alls 
ekkert leyndarmál að mér finnst 
skemmtilegt að spila gegn Noregi. 
Það er nánast þannig að maður 
þekkir marga í norska lanndsliðinu 
jafnvel og þá í því íslenska. Þetta 
er því bara eins og að spila gegn 
félögunum.“

Noregur er í 12. sæti á styrk-
leikalista FIFA en Ísland í 124. 

sæti. Veigar Páll segir muninn á 
landsliðunum þó ekki vera mikinn 
þó svo að Norðmenn séu vissulega 
með sterkara lið. „Munurinn er 
ekki svo mikill – það er alveg ljóst. 
Norska landsliðið er með aðeins 
meiri breidd í sínu liði en ef við 
hittum á góðan dag getum við vel 
tekið þrjú stig. Ef okkur tekst að 
vinna saman sem liðsheild getum 
við vel tekið þrjú stig í Ósló.“

Hann segir muninn liggja einnig 
að miklu leyti í sjálfstrausti og trú 
á eigin getu. „Sjálfstraust og leik-
gleði er í hámarki í norska lands-
liðinu. Þegar leikmenn ganga inn á 
völlinn ætla þeir sér sigur – sama 
hver andstæðingurinn er. Skipt-
ir engu hvort það er Þýskaland 
eða Færeyjar. Þeim hefur gengið 
vel í langan tíma og er þetta bein 
afleiðing af því.“

Ólafur Jóhannesson mun ekki 

halda áfram sem landsliðsþjálf-
ari þegar undankeppninni lýkur í 
haust. „Ég hef svo sem ekki sterkar 
skoðanir á því,“ segir Veigar Páll 
um það. „En miðað við árangur er 

ágætt að prófa eitthvað nýtt. En Óli 
er mjög fínn þjálfari og ég hef verið 
mikið í hópi hjá honum. Ég hef því 
ekkert slæmt um hann að segja – 
alls ekki.“

Veigar Páll hefur átt velgengni að 
fagna á sínum ferli en aldrei fengið 
að njóta sín til fulls með landsliðinu. 
Hann hefur fengið að líða fyrir það 
að spila sömu stöðu og Eiður Smári 
Guðjohnsen, sem hefur gengið fyrir 
í landsliðinu. „Ég held að það hafi 
haft sitt að segja og hef ég fullkom-
inn skilning á því. En svo þegar 
Eiður gekk í gegnum smá lægð á 
sínum ferli kom Gylfi (Þór Sigurðs-
son) til sögunnar og gekk í sama 
hlutverk. Ég skil það líka mjög vel,“ 
segir hann og bætir við: „Ég verð 
því að líta svo á að ég sé bara fórn-
arlamb aðstæðna og það er lítið sem 
ég gert í því,“ sagði hann í léttum 
dúr. - esá

Veigar Páll Gunnarsson segir norska landsliðið með gríðarlegt sjálfstraust:

Fátt skemmtilegra en að spila gegn Noregi

VEIGAR PÁLL Kominn aftur í íslenska 
landsliðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Viðræður samtaka knatt-
spyrnumanna á Ítalíu annars 
vegar og samtaka knattspyrnu-
félaga hins vegar hafa engan 
árangur borið. Því verður ekkert 
spilað í ítölsku úrvalsdeildinni 
um helgina eins og áætlað var, en 
fyrsta umferðin átti að hefjast í 
dag.

Aðilar eru ósáttir um tvö atriði. 
Félögin vilja geta bannað leik-
mönnum að æfa með aðalliðinu 
séu þeir ekki í náðinni og að leik-
menn taki á sig þær hækkanir 
á hátekjusköttum sem ítölsk 
stjórnvöld hafa sett á.

Leikmannasamtökin sendu frá 
sér yfirlýsingu í gær um að verk-
fallsaðgerðir væru óumflýjan-
legar eftir að nýju tilboði þeirra 
var hafnað af samtökum félag-
anna. Fyrr í vikunni var verk-
falli knattspyrnumanna á Spáni 
afstýrt, en fresta þurfti fyrstu 
umferð spænsku úrvalsdeildar-
innar vegna verkfallsaðgerða þar 
í landi. - esá

Ekkert spilað um helgina:

Boðað til verk-
falls á Ítalíu

EIGANDINN OG FYRIRLIÐINN Massimo 
Ambrosini, fyrirliði AC Milan, og Silvio 
Berlusconi, eigandi félagsins. 
 NORDICPHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Jöfnunarmark Aarons 
Spear á KR-vellinum í fyrrakvöld 
mun hafa mikil áhrif á þróun 
mála í titilbaráttu Pepsi-deildar 
karla í sumar en það var líka enn 
eitt dæmið um að Eyjamennirnir 
hætta aldrei og eru alltaf líklegir 
til að skora, sama hversu lítið er 
eftir af leikjunum. 

ÍBV-liðið hefur nú fimm sinn-
um breytt úrslitum leikja á loka-
mínútum sinna leikja í sumar, 
það er á síðustu fimm mínútum 
leiksins eða í uppbótartíma. 

Fjögur af þessum fimm mörk-
um eru sigurmörk og því hafa 
þessi fimm mörk í blálok leikja 
skilað lærisveinum Heimis Hall-
grímssonar níu aukastigum í 
sumar. - óój

Mörk ÍBV á síðustu stundu

1. umferð - ÍBV-Fram 1-0 93. mínúta
Tryggvi Guðmundsson tryggir ÍBV sigur á Fram 
eftir sendingu frá Þórarni Inga Valdimarssyni.

3. umferð - Valur-ÍBV 0-1 91. mínúta
Þórarinn Ingi Valdimarsson tryggir ÍBV sigur á 
Val eftir sendingu frá Matt Garner.

8. umferð - ÍBV-Stjarnan 2-1 86. mínúta
Andri Ólafsson tryggir ÍBV sigur á Stjörnunni úr 
vítaspyrnu sem hann fékk sjálfur.

16. umferð - ÍBV-Keflavík 2-1 86. mínúta
Þórarinn Ingi Valdimarsson tryggir ÍBV sigur á 
Keflavík eftir sendingu frá Tryggva Guðmunds-
syni.

Frestaður leikur - KR-ÍBV 2-2 93. mínúta
Aaron Spear tryggir ÍBV jafntefli á móti KR eftir 
sendingu frá Kjartani Guðjónssyni.

Mörk ÍBV í lok leikja í sumar:

Eyjamennirnir 
hætta aldrei

MIKILVÆGT MARK Eyjamenn fagna á 
KR-vellinum í fyrrakvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Manchester United tekur 
á móti Arsenal í stórslag helgar-
innar í ensku úrvalsdeildinni í 
knattspyrnu. Óhætt er að segja að 
heimamenn séu sigurstranglegri 
þrátt fyrir að miðverðirnir Vidic 
og Ferdinand glími við meiðsli. 
Liðið skellti Tottenham 3-0 á 
mánudag þrátt fyrir fjarveru 
þeirra og virkar í fantaformi.

Lærisveina Arsene Wenger 
bíður ærið verkefni enda leik-
mannahópurinn þunnskipaður. 
Félagið var rétt búið að selja Cesc 
Fabregas þegar sjálfkjörinn arf-
taki hans, Samir Nasri, var seldur 
til City í vikunni. Jack Wilshere er 
frá vegna meiðsla auk þess sem 
miðjumennirnir Alex Song og 
Emmanuel Frimpong eru í banni.

Stuðningsmenn Arsenal höfðu 

þó ástæðu til þess að gleðjast í 
vikunni þegar félagið tryggði 
sér sæti í riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu. Það er vonandi 
fyrir Wenger að hann geti byggt 
á þeim sigri. Hann verður þó án 
Gervinho, sem lagði upp mark í 
2-1 sigrinum á Udinese, en fram-
herjinn er í leikbanni.

Wenger hefur verið gagnrýndur 
fyrir að treysta á unga og óreynda 
leikmenn en Ferguson er ein-
mitt hrósað fyrir hið sama um 
þessar mundir. Englendingarn-
ir Phil Jones, Danny Welbeck og 
Tom Cleverley hafa farið á kost-
um og koma vafalítið við sögu á 
sunnudag.

Leikurinn á Old Trafford hefst 
klukkan 15 og er í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 Sport 2. - ktd

Risaslagur í enska boltanum á sunnudag:

Erfitt verkefni fyrir 
höndum hjá Wenger

FÓTBOLTI Sautjánda umferð Pepsi-
deildar karla fer fram á morgun 
og á mánudaginn. 

Á morgun mætast Þór og 
Grindavík á Þórsvelli klukkan 
17.00 og Breiðablik og Valur á 
Kópavogsvellinum klukkan 18.00. 

Á mánudaginn byrja þrír 
leikir klukkan 18.00: Keflavík-
Fylkir, KR-Fram og Víkingur-
ÍBV. Lokaleikur umferðarinnar 
er síðan stórleikur Stjörnunnar 
og FH sem hefst klukkan 19.15 á 
gervigrasinu í Garðabæ. - óój

Pepsi-deild karla í fótbolta:

Tveir á morgun, 
fjórir á mánudag



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

Á MORGUN KL. 14:45

SEM ALLT VERÐUR LAGT UNDIR Í VON UM SIGUR

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

MAGNAÐUR STÓRLEIKUR Á OLD TRAFFORD ÞAR 

Boðgreiðslutilboð 
· Ef þú gerist áskrifandi og greiðir með VISA kreditkorti færðu allt að 30% afslátt.
· 10% aukaafsláttur í þrjá mánuði.
· 12 vinsælustu fjölvarpsstöðvarnar fylgja frítt með fyrsta mánuðinn.
Gildir til 3. október.
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2
06.30 EastEnders  07.00 EastEnders  
07.35 QI  08.05 QI  08.35 QI  09.05 QI  
09.35 One Foot in the Grave  10.05 One 
Foot in the Grave  10.35 One Foot in 
the Grave  11.05 One Foot in the Grave  
11.35 One Foot in the Grave  12.05 Top 
Gear  13.00 Top Gear  13.50 Top Gear  
14.40 Top Gear  16.00 QI Children in 
Need Special  16.30 QI  17.00 QI  17.30 
QI XL  18.00 QI  18.30 QI  19.00 QI  
19.30 QI  20.00 QI  20.30 Blackadder 
the Third  21.00 Blackadder Goes Forth  
21.30 QI  22.00 QI  22.30 Top Gear  

12.10 Tjernobyls nye beboere  13.00 
Midt i naturen  13.30 Vilde roser  14.15 
Ved du hvem du er?  15.15 Mord i 
Skærgården  16.00 Mission. Ekstremsport  
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 OBS  17.05 Søren Ryge præ-
senterer  17.35 Reddet af en gorilla  
18.00 Mord i Skærgården  19.00 21 
Søndag  19.40 Fodboldmagasinet  20.10 
Thorne  20.55 Tæt på  21.55 Kinas nye 
konkubiner  22.20 Slægtens spor  04.00 
Rasmus Klump  04.05 Chiro  04.10 
Carsten og Gittes Vennevilla  04.20 Humf 

> Diane Kruger
„Ég fann köllun mína þegar ég 
byrjaði í leiklistarskóla. Þetta er 
gömul klisja, en mér finnst leik-
listin hafa verið ætluð mér.“
Diane Kruger leikur í kvikmynd-
inni Copying Beethoven, sem 
segir frá síðustu árum Ludwigs 
van Beethoven. Ung aðstoðar-
kona hans fær það hlutverk að 
skrifa niður eitt frægasta verk 
tónskáldsins, níundu sinfóníuna. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 Bíói kl. 18.

06.55 Varemerket for livet  07.50 Ut 
i nærturen  08.05 Kampen om 
Thamshavnbanen  09.00 Friidrett  
12.00 Jenter til Kilimanjaro  13.15 4-4-
2  15.30 Åpen himmel  16.00 Det 
søte sommarliv  16.30 Newton  17.00 
Søndagsrevyen  17.45 Sportsrevyen  
18.40 Birkebeinerrittet. Folkefest på to 
hjul  19.10 Der ingen skulle tru at nokon 
kunne bu  19.40 Kriminalsjef Foyle  21.15 
Kveldsnytt  21.35 Historier om ekte-
skap  22.35 Mordene på Skärsö  23.40 
Festcountry med Vassendgutane  01.00 
Friidrett  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 í Áskirkju 
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 20.07 Tónleikur 
21.00 Foreldrahlutverkið 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Mixtúra 
23.16 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Popppunktur (e)

11.30 Landinn (e)

12.00 Matarhönnun (e)

13.00 Monica og David (e)

14.00 Undur sólkerfisins – Ríki 
sólarinnar (1:5) (e)

15.00 Járnkrossar - Ættargraf-
reiturinn á Mýrum (e)

15.50 Kokkaþing á Noma (e)

16.45 Mótókross

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum 
(49:52)

17.42 Skúli Skelfir (40:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (28:30)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Fagur fiskur í sjó (6:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.15 Brim Bíómynd frá 2010 
eftir Árna Ólaf Ásgeirsson. Ung kona 
ræður sig sem háseta á bát þar sem 
fyrir er samheldinn hópur karla. Í ljós 
kemur að plássið sem hún fékk losn-
aði vegna hörmulegra atburða og 
vera hennar um borð fer illa í áhöfn-
ina. Atriði eru ekki við hæfi barna.

21.45 Tvífari Agöthu (2:2) 
(Agathe contre Agathe) Frönsk sjón-
varpsmynd í tveimur hlutum.

23.20 Luther (3:6) (Luther) (e)

00.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

10.20 Rachael Ray (e)

11.05 Being Erica (1:12) (e)

11.50 Á allra vörum (e)

14.50 Dynasty (22:28) (e)

15.35 How To Look Good 
Naked (8:8) (e)

16.25 Top Chef (14:15) (e)

17.15 According to Jim (2:18) (e)

17.40 Mr. Sunshine (2:13) (e)

18.05 Happy Endings (12:13) (e)

18.30 Running Wilde (12:13) (e)

18.55 Rules of Engagement 
(17:26) (e)

19.20 Parks & Recreation 
(16:22) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (17:50) (e)  

20.10 Top Gear Australia (4:8) 
Í þessum þætti kenna þeir félagar 
föður hans James, sem er aldraður 
prestur, að „drifta“ að hætti íbúa 
Tókýó.

21.00 Law & Order: Criminal 
Intent (14:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New 
York. Eiturlyfjafíkill deyr þrátt fyrir að 
vera að snúa við blaðinu. Nichols 
rannsakar málið á meðan Wheeler 
stendur í barneignum.

21.50 The Borgias - NÝTT (1:9) 
Einstaklega vandaðir þættir úr smiðju 
Neils Jordan um valdamestu fjöl-
skyldu ítölsku endurreisnarinnar, 
Borgia-ættina. Óskarsverðlaunahafinn 
Jeremy Irons leikur hinn þaulskipu-
lagða Rodrigo Borgia sem tekst að 
verða kosinn páfi.

22.40 Shattered (10:13)

23.30 In Plain Sight (8:13) (e)

00.15 The Bridge (8:13) (e)

01.05 The Borgias (1:9) (e)

06.55 The Barclays (3:4)

11.20 Golfing World

12.10 The Barclays (3:4)

16.35 Inside the PGA Tour 
(34:42)

17.00 The Barclays (4:4)

22.00 2010 PGA TOUR Playoffs 
Official Film (1:1)

22.50 Golfing World

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar

13.20 Nágrannar

13.40 America‘s Got Talent 
(15:32) (16:32)

15.45 Heimsréttir Rikku (1:8)

16.20 Borgarilmur (1:8) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.10 Frasier (5:24)

19.35 Ramsay‘s Kitchen Nig-
htmares (4:6)

20.25 The Whole Truth (10:13) 
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. 

21.10 Lie to Me (22:22) Önnur 
spennuþáttaröðin um Dr. Cal Light-
man sem Tim Roth leikur og er sér-
fræðingur í lygum. Hann og félagar 
hans í Lightman-hópnum vinna með 
lögreglunni við að yfirheyra grunaða 
glæpamenn og koma upp um lygar 
þeirra á vísindalegan hátt. 

22.00 Game of Thrones (2:10) 
Magnaðir þættir sem gerast á mið-
öldum í ævintýraheimi sem kall-
ast Sjö konungsríki Westeros þar 
sem sumrin geta varað í áratugi og 
veturnir alla ævi. Game of Thrones 
segir frá blóðugri valdabaráttu sjö 
konungs fjölskyldna en allar vilja þær 
ná yfirráðum yfir hinu eina sanna 
konungssæti, The Iron Throne.

22.55 60 mínútur

23.45 Daily Show: Global Edi-
tion

00.10 Love Bites (2:8)

00.55 Big Love (1:9)

01.45 Weeds (7:13)

02.10 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (5:13)

02.35 The Love Guru

04.00 Walk Hard: The Dewey 
Cox Story

05.35 Frasier (5:24)

06.00 Fréttir

08.00 Ghost Town

10.00 Night at the Museum: 
Battle of the Smithsonian

12.00 Copying Beethoven

14.00 Ghost Town

16.00 Night at the Museum: 
Battle of the Smithsonian

18.00 Copying Beethoven

20.00 Köld slóð

22.00 Empire of the Sun

00.30 Funny Money

02.05 Shooting Gallery

04.00 Empire of the Sun 

16.50 Bold and the Beautiful

17.10 Bold and the Beautiful

17.30 Bold and the Beautiful

17.50 Bold and the Beautiful

18.10 Bold and the Beautiful

18.30 ET Weekend

19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 Tricky TV (2:23) 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 fót-
boltalið getur horfið fyrir framan 
áhorfendur eða kennari fyrir framan 
skólabekk. 

20.05 So You Think You Can 
Dance (20:23) 

21.35 So You Think You Can 
Dance (21:23) 

22.20 Sex and the City (18:20)

22.50 Sex and the City (5:8)

23.20 ET Weekend

00.05 Tricky TV (2:23) 

00.30 Sjáðu

00.55 Fréttir Stöðvar 2 

11.30 Belgía Bein útsending frá 
kappakstrinum í Belgíu.

14.00 F1: Við endamarkið 
Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.30 Udinese - Arsenal

16.20 Spænski boltinn - upp-
hitun

16.50 Zaragoza - Real Madrid 
Bein útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni í knattspyrnu.

19.00 Golfskóli Birgis Leifs 
(3:12) Golfþáttur þar sem Birgir 
Leifur Hafþórsson tekur fyrir allt sem 
tengist golfi.

19.30 Meistaradeildin - meist-
aramörk

19.50 EAS þrekmótaröðin EAS 
þrekmótaröðin er stigakeppni fjög-
urra móta þar sem reynir á þrek, 
styrk og þol keppenda. Sigurvegarar 
mótaraðarinnar hljóta titilinn Hraust-
asti karl Íslands og Hraustasta kona 
Íslands.

20.20 Belgía Útsending frá kapp-
akstrinum í Belgíu.

22.20 F1: Við endamarkið

00.35 Guru of Go Mögnuð heim-
ildarmynd um körfuboltaþjálfarann 
Paul Westhead.

08.40 Blackburn - Everton

10.30 Chelsea - Norwich Út-
sending frá leik Chelsea og Norwich 
City í ensku úrvalsdeildinni.

12.20 Tottenham - Man. City 
Bein útsending frá leik Tottenham 
Hotspur og Manchester City í ensku 
úrvalsdeildinni.

14.45 Man. Utd. - Arsenal Bein 
útsending frá leik Manchester United 
og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Sunnudagsmessan Guð-
mundur Benediktsson og Hjörvar 
Hafliðason fara yfir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

18.15 Newcastle - Fulham 

20.05 Sunnudagsmessan

21.20 Tottenham - Man. City.

23.10 Sunnudagsmessan

00.25 Man. Utd. - Arsenal

02.15 Sunnudagsmessan

06.55 Gloria-tv  07.00 Rapport  07.30 
Friidrott  10.00 Rapport  10.05 Friidrott  
12.15 Tack för musiken  13.15 Gäster 
med gester  14.00 Rapport  14.05 Molly  
14.55 Speedway  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Landet runt  17.00 Sportspegeln  17.30 
Rapport  17.55 Regionala nyheter  18.00 
Engelska Antikrundan  19.00 Friidrott  
20.00 Exile  22.25 Rapport  22.30 
Angels in America  23.30 Rapport  23.35 
En andra chans  00.05 Bikini  00.15 
Sportspegeln  00.45 Rapport  00.50 
Friidrott 

Hann verður stórkostlegur sunnu -
dagurinn í enska boltanum og 
hápunkturinn er risaslagur Manchester 
United og Arsenal á Old Trafford. 
Fimm ár eru liðin frá því að Arsenal 
sigraði síðast á Old Trafford og er ljóst 
að liðið mun leggja allt í sölurnar 
til að sigra meistaralið Manchester 
United. Fótboltaveisla dagsins hefst 
klukkan 12.20 með öðrum stórleik, 
Tottenham og Manchester City, og 
henni lýkur með Sunnudagsmess-
unni í stjórn þeirra Gumma Ben og 
Hjörvars Hafliða þar sem allir leikir 
helgarinnar verða gerðir upp.

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 14.45

Man. Utd. - Arsenal

N4 Sjónvarp Norðurlands end-
ursýnir efni frá liðinni viku.

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu

14.30 Golf fyrir alla

15.00 Frumkvöðlar

15.30 Eldhús meistarana

16.00 Hrafnaþing

17.00 Græðlingur

17.30 Svartar tungur

18.00 Björn Bjarnason

18.30 Veiðisumarið

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



Eftirréttir
Tiramisu a la Nino
Með karamellusósu. Sérstök uppskrift frá 
fjölskyldu Nino kokks frá Ítalíu.

Amaretto súkkulaði Brownie  
Með vanillu gelato.

Möndlukaka
Með dulce de leche – frábær með kaffinu.

Ís kokksins 

Forréttir
Bruschetta Mozzarella
Ótrúlega fersk – tómatar, fersk basilíka og 
Mozzarella.

Carpaccio classico
Nautacarpaccio með karamelluðum furuhnetum, 
klettasalati, parmesanosti og klettasalatspestó.

Calamari 
Djúpsteiktur smokkfiskur með sólþurrkuðu 
tómataioli.

Hvítlauksbakaðir humarhalar
Humarhalar bakaðir í hvítlauk, ítalskri steinselju
og parmesan. 

Aðalréttir 
Humar og risarækju Linguini 
Linguini pasta með risarækjum, humri, klettasalati og kirsuberja-
tómötum í kraftmikilli sósu. 

Kjúklinga Tagliolini
Tagliolini með hægeldaðri kjúklingabringu, sveppum, spínati, 
rjómaosti, svörtum pipar og pancetta í rjómasósu.

Insalata con pollo
Romain salat með grillaðri kjúklingabringu, prosciutto mulningi, 
kirsuberja- tómötum, gúrku, melónu, og sinnepsdressingu.

Lamba Osso bucco
Hægeldað lamba Osso bucco með sellerýrótarmauki, rósmarín 
tómatseyðiog hvítlauks kartöflum.

UNO  |  Hafnarstræti 1-3  |  101 Reykjavík  |  Sími 561 1313  |  uno.is

3ja rétta matseðill

3.490 kr.

út september.

Mezzacorona
rauðvíns- og 
hvítvínsglas

750 kr.

Tilboð
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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

08.00 Morgunstundin okkar

10.45 Að duga eða drepast (38:41) (e)

11.30 Leiðarljós (e)

12.15 Leiðarljós (e)

13.00 Kastljós (e)

13.30 Golf á Íslandi (8:14) (e)

14.00 Mörk vikunnar (e)

14.30 Íslenski boltinn (e)

15.25 Tónleikar á Menningarnótt (e)

17.05 Ástin grípur unglinginn (14:23)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Franklín (6:13)

18.23 Eyjan (15:18) (Øen) (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir og veður

19.40 Popppunktur

20.50 Þú getur! Bein útsending frá söfn-
unartónleikum forvarna- og fræðslusjóðsins 
Þú getur! í Hörpu. Fram koma Margrét Eir 
& Thin Jim, Gissur Páll Gissurarson, Páll 
Rósinkrans, Karlakór Reykjavíkur, Friðrik Ómar, 
Júpíters, Geir Ólafsson, Egill Ólafsson, Don 
Randi, Jón Jónsson, Sigrún Hjálmtýsdóttir og 
Kristján Jóhannsson.

22.25 Allir kóngsins menn (All the 
King‘s Men) Mynd byggð á sögu eftir Robert 
Penn Warren um stjórnmálamann í Suður-
ríkjunum upp úr miðri síðustu öld. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

00.35 Síðasti böðullinn (The Last Hang-
man) (e)

02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 So You Think You Can Dance 
(20:23) (21:23)

15.55 Týnda kynslóðin (2:40)

16.30 Grillskóli Jóa Fel (5:6)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir og íþróttir

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (15:32) 
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. Kynnir 
er Nick Cannon sem er vel þekktur leikari, 
grínisti með meiru og þar að auki eiginmaður 
söngkonunnar Mariuh Carey.

20.55 America‘s Got Talent (16:32) 
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.

21.40 Hot Tube Time Machine Fyndin 
ævintýramynd um fjóra vini sem eru orðnir 
leiðir á lífinu og ákveða að ferðast aftur til átt-
unda áratugarins í mjög sérstakri tímavél.

23.20 The Painted Veil

01.25 Colour Me Kubrick. A True...
ish Story

02.50 Scorpion King 2: Rise of a 
Warrior

04.35 ET Weekend

05.15 Týnda kynslóðin (2:40)

05.55 Fréttir

12.35 Rachael Ray (e)

13.20 Rachael Ray (e) 

14.00 Rachael Ray (e)

14.40 Rachael Ray (e)

15.20 Real Housewives of Orange 
County (8:17) (e)

16.05 Dynasty (21:28) (e)

16.50 Friday Night Lights (1:13) (e)

17.40 One Tree Hill (17:22) (e)

18.25 Top Gear Australia (3:8) (e)

19.15 Survivor (16:16) (e) Í þessum loka-
þætti koma keppendur saman á ný í New 
York, horfa yfir farinn veg og gera upp málin.

20.00 Got To Dance - NÝTT (1:21) Hér 
keppa hæfileikaríkustu dansararnir sín á milli 
þar til aðeins einn stendur eftir sem sigur-
vegari. 

20.50 Creation Áhugaverð mynd um 
Charles Darwin og vinnu hans við Uppruna 
tegundanna. Þegar Darwin kemur fram með 
hugmyndir sínar um tengsl manna og apa 
falla þær illa í kramið hjá hinni strangtrúuðu 
eiginkonu hans. Aðalhlutverkin leika Ian Kelly, 
Jennifer Connelly og Paul Bettany. Leikstjóri 
er Jon Amiel. 2009. Bönnuð börnum.

22.40 Boy A (e)

00.15 Shattered (9:13) (e)

01.05 Smash Cuts (26:52)

01.30 Whose Line is it Anyway? 
(36:42) (e)

01.55 Judging Amy (2:23)

02.40 Real Housewives of Orange 
County (14:15) (e)

03.25 Got To Dance (1:21) (e)

06.55 Golfing World

07.45 US Open 2009 - Official Film

08.45 The Barclays (2:4)

11.45 Inside the PGA Tour (34:42)

12.10 The Future is Now (1:1)

13.00 The Barclays (2:4)

16.00 2010 PGA TOUR Playoffs Offici-
al Film (1:1)

17.00 The Barclays (3:4)

22.00 LPGA Highlights (11:20)

23.20 Golfing World

08.20 Billy Madison

10.00 What a Girl Wants

12.00 Race to Witch Mountain

14.00 Billy Madison

16.00 Race to Witch Mountain

18.00 What a Girl Wants

20.00 Independence Day

22.20 Chaos

00.05 Gettin‘ It 

02.00 The Rocker

04.00 Chaos

06.00 Köld slóð 

15.50 Gilmore Girls (17:22)

16.35 Ally McBeal (19:22)

17.20 Nágrannar

17.40 Nágrannar

18.00 Nágrannar

18.20 Nágrannar

18.40 Nágrannar

19.05 Cold Case (9:23)

19.50 Heimsréttir Rikku (1:8)

20.30 Borgarilmur (1:8) 

21.00 Týnda kynslóðin (2:40) 

21.35 It‘s Always Sunny... (5:13)

22.00 Glee (17:22)

22.45 Fairly Legal (5:10)

23.30 Ally McBeal (19:22)

00.15 Gilmore Girls (17:22)

01.00 Cold Case (9:23)

01.45 Týnda kynslóðin (2:40)

02.20 It‘s Always Sunny... (5:13)

02.45 Glee (17:22)

03.30 Fairly Legal (5:10)

04.15 Sjáðu

04.45 Fréttir Stöðvar 2 

08.55 Formúla 1 - Æfingar

10.00 Barcelona - Porto

11.45 Formúla 1 2011 - Tímataka Bein 
útsending frá tímatökunni fyrir kappakstur-
inn í Belgíu.

13.20 Villarreal - Odense Útsending frá 
leik í umspili Meistaradeildar Evrópu.

15.10 Meistaradeildin - meistaramörk 
Sýnt frá öllum leikjunum í Meistaradeild Evr-
ópu i knattspyrnu. Öll helstu tilþrifin og um-
deildu atvikin á einum stað.

15.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu

16.00 Veiðiperlur

16.35 KR - Stjarnan Útsending frá leik 
KR og Stjörnunnar í Pepsi deild karla í knatt-
spyrnu.

18.25 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

19.50 Dinamo Tbilisi - AEK Útsending 
frá leik í umspili Evrópudeildarinnar.

21.40 Formúla 1 2011 - Tímataka

23.10 Box: Amir Khan - Zab Judah

07.40 Man. Utd. - Tottenham

09.30 Premier League Review 2011/12

10.25 Premier League Preview

10.55 Aston Villa - Wolves Bein útsend-
ing frá leik Aston Villa og Wolverhampton 
Wanderers í ensku úrvalsdeildinni.

13.15 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá hinum ýmsu hliðum.

13.45 Chelsea - Norwich Bein útsend-
ing frá leik Chelsea og Norwich City í ensku 
úrvalsdeildinni.

16.15 Liverpool - Bolton Bein útsend-
ing frá leik Liverpool og Bolton Wanderers í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.45 Blackburn - Everton Útsending 
frá leik Newcastle United og Fulham í ensku 
úrvalsdeildinni.

20.35 Swansea - Sunderland

22.25 Chelsea - Norwich

00.15 Liverpool - Bolton

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, prófa nýjustu tækni og ræða um 
það sem gengur og gerist hverju sinni.

20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Svartar tungur

22.00 Björn Bjarnason

22.30 Veiðisumarið

23.00 Fiskikóngurinn 

23.30 Bubbi og Lobbi

00.00 Hrafnaþing

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

> Ryan Phillippe
„Mér líður illa þegar ég leik í 
kvikmynd sem ég er ekki stoltur 
af eða í kvikmynd sem mig 
langar ekki til að vera í.“
Ryan Phillippe leikur í 
spennumyndinni Chaos, sem 
fjallar um tvo misreynda 
lögreglumenn sem elta 
slunginn bankaræningja. 
Myndin er sýnd á Stöð 2 
Bíói kl. 22.20.

Allar hellur Steypustöðvarinnar 
eru framleiddar samkvæmt
viðurkenndum stöðlum.

4 400 400
 

Afbragðsgóður leiklistarkennari í Háteigsskóla kynnti hugmyndir sínar 
að uppsetningu leikársins 1999 til 2000 fyrir nemendum sínum að 
hausti í stóra sal skólans. Hann dró upp úr pússi sínu leikverk sem 
ég man ekki nákvæm deili á en áttu sammerkt að vera býsna þurrar, 
óþekktar smíðar eftir höfuðleikskáld Íslendinga, flestar samdar á 
sjöunda áratugnum. Kennaranum gekk gott eitt til en það væri synd að 
segja að út hafi brotist fagnaðarlæti í nemendahópnum.

Duttlungafullir unglingarnir gátu illa fellt sig við þessar tillögur 
og eftir nokkur heilabrot varð það úr að fjórir góðvinir úr kúrsinum 
tóku sig til og skrifuðu ákaflega metnaðarfulla leikgerð upp úr einu 
af þeirra helstu hugðarefnum þá stundina: sjóræningjatölvuleiknum 
The Curse of Monkey Island. Að því loknu hófst stórtæk leikmuna- 
og leikmyndasmíð og -málun, búningahönnun og þrotlausar æfingar 
og þótt uppfærslan hafi að endingu líklega verið ögn kaotísk var 
henni vel tekið á frumsýningardegi um vorið.

Nú eru orðin almenn sannindi að kvikmyndir gerðar 
eftir tölvuleikjum séu ömurlegar. Efniviðurinn er enda 

gjarnan rýr. Það á hins vegar ekki við um seríuna kennda við Apa-
eyjuna. Leikirnir eru litríkir, sneisafullir af alls kyns sprelli, dýrum, 
kostulegum persónum og síðast en ekki síst söguþræði. Niðurstaðan er 
sú að fáir tölvuleikir í víðri veröld eru betur fallnir til kvikmyndunar.

Fyrsti leikurinn kom út fyrir tuttugu árum og það er með ólíkindum 
að Hollywood hafi enn ekki kveikt á perunni. Kannski hefur 

þeim bara reynst erfitt að finna einhvern í hlutverk aðal-
söguhetjunnar, Guybrush Threepwood. Sá leikari þyrfti 
að hafa ýmislegt til brunns að bera: Vera tiltölulega 
hátt, grannt, álkulegt og vandræðalegt sjarmatröll, ekki 

of gamall og geta borið ljóst hár. Owen Wilson hefði verið 
flottur fyrir fimmtán árum, en hér koma nokkrar misgóðar 

tillögur: Justin Long, Michael Cera, Topher Grace, Neil Patrick 
Harris, Zach Braff, Aaron Johnson, Anton Yelchin og B.J. Novak. 
Gangið í málið og hringið svo í mig. Við strákarnir hljótum að 

geta grafið upp handritið af einhverjum ævafornum hörðum diski 
og selt hæstbjóðanda, allt í þágu góðs málstaðar.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON VEIT AÐ TÖLVULEIKIR GETA AUÐGAÐ ANDANN

Gott en tiltölulega vannýtt handrit til sölu
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Betri kjör Þjónusta Fríðindi

» Hagstæðir vextir
» 150 fríar færslur
» Kreditkort frítt fyrsta árið
» Yfirdráttarheimild
» Hagstæðari tryggingar

» Almenn fjármálaþjónusta
» Fræðsla og ráðgjöf
» LÍN-þjónusta
» Greiðsludreifing
» Netklúbbur 

» Aukakrónur
» 2 fyrir 1 í bíó
» Námsstyrkir
» Vegleg inngöngugjöf
» Fjölbreytt tilboð

Betri kjör Þjónusta Fríðindi

» Hagstæðir vextir
» 150 fríar færslur
» Kreditkort frítt fyrsta árið
» Yfirdráttarheimild
» Hagstæðari tryggingar

» Almenn fjármálaþjónusta
» Fræðsla og ráðgjöf
» LÍN-þjónusta
» Greiðsludreifing
» Netklúbbur 

» Aukakrónur
» 2 fyrir 1 í bíó
» Námsstyrkir
» Vegleg inngöngugjöf
» Fjölbreytt tilboð

Það munar miklu  
að vera í Námunni
Náman er vildarþjónusta fyrir alla námsmenn, 16 ára og 

eldri. Lögð er áhersla á þjónustu sem sniðin er að þörfum 

hvers og eins, betri kjör og fjölbreytt fríðindi.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S
  

•
  

jl
.i

s
  

•
  

S
ÍA

11.00 One Foot in the Grave  11.35 One Foot in 
the Grave  12.10 One Foot in the Grave  12.45 
Top Gear  13.40 Top Gear  14.30 Top Gear  15.20 
Top Gear  16.40 New Tricks  17.30 New Tricks  
18.25 The Inspector Lynley Mysteries  19.10 The 
Inspector Lynley Mysteries  20.00 Skavlan  20.50 
Skavlan  21.40 Extras  22.10 Extras  22.40 Extras  
23.10 Extras  23.45 Extras  00.15 Extras  00.45 
Extras  01.15 Extras  01.40 The Office  02.15 
The Office  02.45 Skavlan  03.35 Extras  04.05 
Football‘s Next Star  04.50 Football‘s Next Star  

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 Verdens vildeste ø  
16.20 Held og Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  
16.55 SportNyt  17.05 Stillehavets tropiske eventyr  
18.00 Crocodile Dundee i Los Angeles  19.35 
Kriminalkommissær Barnaby  21.05 Byens bedste 
horehus  04.00 Noddy  04.10 Gnotterne  04.40 
Kasper &amp; Lise  04.50 Den lille prinsesse  

06.20 Spanske fristelser  06.50 Spanske fristelser  
07.20 20 sporsmål  07.45 Alzheimers vals  08.45 
Köping Hillbillies  09.15 Norge rundt  09.40 
Dronning Sonjas internasjonale musikkkonkurranse  
11.00 Friidrett  14.00 Birkebeinerrittet  16.10 Livet 
i tretoppene  17.00 Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-
trekning  17.55 VM friidrett  18.55 Komiprisen 
2011  20.25 Herskap og tjenere  21.15 Kveldsnytt  
21.30 Man About Town  23.05 Monsterfisken i 
Kongo  00.00 Friidrett  03.30 Country jukeboks 
u/chat  04.55 Jo Jos Sirkus  05.25 Dyreklinikken

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við sjávar-
síðuna 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 Útvarpsperla: Sorgarakur 15.36 
Með laugardagskaffinu 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

09.55 Rapport  10.00 En andra chans  10.30 
Friidrott  14.30 Rapport  14.35 Intervju ur Gomorron 
Sverige  14.50 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 Friidrott  20.45 Rapport  20.50 
Kommissarie Barclay  21.50 Danska mord  22.30 
Doobidoo  23.30 Rapport  23.35 Intervju ur 
Gomorron Sverige  23.50 Friidrott  05.45 Så såg vi 
sommaren då  05.50 Minnenas television   

Geggjuð gamanmynd sem kemur 
skemmtilega á óvart. Fjórir félagar 
ætla að 
reyna að 
lífga upp 
á tilveruna 
en frekar 
litlaus 
djamm-
ferð tekur 
óvænta stefnu þegar heitur pottur 
breytist í tímavél og sendir þá 
aftur til ársins 1986. John Cusack 
leikur eitt aðalhlutverkanna.

STÖÐ 2 KL. 21.40

Hot Tube Time Machine 
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Sverrir Gunnarsson 

Aldur: 25 ára.
Starf: Starfsmaður í 
Drekanum.
Fjölskylda: Í 
sambandi með 
Alexöndru Sól-
bjartsdóttur. Eiga 
tvö börn, Sólbjörtu, fjögurra ára, og 
Sverri Gunnar, eins árs. 
Foreldrar: Gunnar Indriðason, 
starfsmaður hjá Íslandspósti, og Elín 
Sjöfn Sverrisdóttir húsmóðir.
Systkini: Elma Lísa Gunnarsdóttir 
leikkona, Nína Björk ljósmyndari, og 
Tinna Dögg hárgreiðslukona.
Búseta: Kópavogur.
Stjörnumerki: Sporðdreki.  

Sverrir afgreiddi Viggo Mortensen í sölu-
turninum Drekanum á Menningarnótt.

„Þau eru alveg heilluð af Íslandi og í skýjunum enda 
er búið að ganga mjög vel,“ segir Tanja Berglind 
Hallvarðsdóttir, framleiðandi hjá True North. 

Tanja heldur utan um tökur bandarísku verslana-
keðjunnar Urban Outfitters en tökulið frá henni er 
statt hér á landi til að mynda fatnað fyrir jólabækl-
ing fyrirtækisins. Gullfoss og Geysir, Reykjavíkur-
borg, Bláa lónið, íslenski hesturinn og Dyrhólaey 
eru meðal þess sem hefur leikið stórt hlutverk í 
myndatökunum en sextán manns eru hér á vegum 
keðjunnar. 

Urban Outfitters er rótgróin bandarísk verslana-
keðja en fyrsta búðin var opnuð árið 1970. Búðirnar 
eru frægar fyrir að fylgjast vel með tískustraumum 
og bjóða upp á gott úrval af flottum fatnaði og 
skemmtilegum húsbúnaði. 

„Það er fullt af fallegum fötum hérna,“ segir 
Tanja en Ísland hefur svo sannarlega skartað sínu 
fegursta í blíðskaparveðri undanfarna daga.  

Fleiri bandarískar verslanakeðjur hafa notað 
íslenska náttúru sem bakgrunn upp á síðkastið en 

fataframleiðandinn Macy´s var hér á landi fyrir 
stuttu við tökur en True North vann líka fyrir það 
fyrirtæki.  - áp

Urban Outfitters myndar á Íslandi

Á ÍSLANDI Það verður íslenskur bragur á jólabæklingi Urban 
Outfitters í ár og er verið að mynda þessa dagana á Íslandi. 

NORDICPHOTO/GETTY

„Margit Sandemo og fjölskylda 
hennar fengu veður af þessari 
nafngift og hafa óskað eftir því 
að RÚV breyti þessu. Enda á hún 
þetta nafn,“ segir Sigrún Hall-
dórsdóttir, bókaútgefandi í Kaup-
mannahöfn. 

Hún gefur út bækur norska 
höfundarins Margit Sandemo, 
en þeirra á meðal eru hinar vin-
sælu Ísfólksbækur sem selst hafa í 
milljónum eintaka. Norska skáldið 
er hins vegar ekki sátt við nafnið 
á nýjum þætti Ragnhildar Stein-
unnar Jónsdóttur, sem heitir ein-
mitt Ísfólkið, og vill að RÚV breyti 
þessu hið snarasta.

Sigrún segir að hún hafi þegar 
leitað til Félags íslenskra bóka-
útgefanda með þetta mál og hún 
ætlar að fara með það alla leið 
ef þörf krefur. „Ég er einfald-
lega skuldbundin til þess. Það er 
hluti af okkar samningi við hana 
að við verndum hennar hugverk 
fyrir svona stuldi,“ segir Sigrún, 
sem hyggst í framhaldinu sækja 
um einkaleyfi á nafninu Ísfólk-
ið. „Svona hlutir þekkjast ekki 
í Danmörku en þetta er í annað 
sinn sem ég stend í svona stappi 
á Íslandi,“ bætir Sigrún við og 
rifjar upp að fyrir tveimur árum 
hafi verið gerðar upptækar bækur 
eftir Sandemo sem prentaðar voru 
í leyfisleysi á lélega prentvél og 
seldar í Kolaportinu. „Fólk verður 
að fá að eiga sín hugverk í friði og 
Ísfólkið er nafn sem flestir tengja 
við Sandemo.“

Í Ísfólkinu hittir Ragnhildur 
Steinunn unga íslenska eldhuga 
sem hafa skarað fram úr, hver á 
sínu sviði. Meðal gesta eru Gunn-
ar Nelson bardagakappi og leik-
ararnir Anita Briem og Þorvald-
ur Davíð Kristjánsson. Þættirnir 
hefja göngu sína á fimmtudags-
kvöld. Páll Magnússon útvarps-
stjóri segir málið vera í skoðun 
innan veggja RÚV. „Við erum að 
kanna þetta, annars vegar hver 
lögformlega hliðin á málinu er og 

SIGRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: VERIÐ AÐ BRJÓTA Á RÉTTI GAMALLAR KONU

HÖFUNDUR ÍSFÓLKSINS 
HJÓLAR Í RÍKISSJÓNVARPIÐ

María Sigurðardóttir, hárgreiðslunemi í Reykjavík, 
er skráð til heimilis á Akureyri og hefur gefist upp 
á því að vera ruglað saman við nöfnu sína, Maríu 
Sigurðardóttur, leikhússtjóra hjá Leikfélagi Akur-
eyrar. Hún brá því á það ráð að setja „ekki leik-
hússtjóri“ fyrir aftan nafnið sitt á vefsíðunni já.is. 
Jólakort frá þjóðþekktum leikara gerði útslagið en 
hann þakkaði Maríu kærlega fyrir samstarfið á 
árinu sem var að líða.

„Ég fékk nokkur símtöl á dag og fólk var oft að 
spyrja hvort ég væri leikhússtjórinn á Akureyri,“ 
segir María, sem hafði þó lítinn áhuga á að ræða 
þetta mál við Fréttablaðið. Hún sagði að jólakortið 
hefði ýtt henni út í þessa breytingu og nú fær hún 
ekki lengur símhringingar frá vongóðum leikurum. 
María fær því frið til að stunda hárgreiðslunám sitt 
í friði.

Leikhússtjórinn María Sigurðardóttir sagðist 

hafa heyrt af þessari breytingu hjá nöfnu sinni og 
fannst hún alveg stórskemmtileg og fyndin. „Mér 
finnst þetta gott hjá henni og við tvær þyrftum 
einhvern tímann að hittast, hún fær mínar bestu 
kveðjur,“ segir María en hún var að leggja lokahönd 
á bækling frá leikfélaginu þar sem komandi leikár 
verður kynnt. „Ætli Gulleyjan með Birni Jörundi 
verði ekki stóra sprengjan í ár.“ - fgg

HRIFIN Maríu Sigurðardóttur, leikhússtjóra hjá Leikfélagi 
Akureyrar, finnst „ekki leikhússtjóri“ vera fyndinn starfs-
titill og langar að hitta nöfnu sína sem gafst upp á 
símhringingum frá leikurum.

hins vegar hvert sanngirnissjónar-
miðið er. Menn hljóta að þurfa að 
velta því fyrir sér hvort bækurnar 
hljóti tjón af því að sjónvarpsþátt-
ur nefnist þessu nafni. Við viljum 
ekki brjóta nein lög heldur ætlum 

einfaldlega að leggja mat á hversu 
gild þessi sjónarmið eru og síðan 
tökum við í framhaldinu afstöðu til 
þess hvort ástæða sé til að breyta 
nafninu,“ segir Páll.

 freyrgigja@frettabladid.is

ÓSÁTT Margit Sandemo rithöfundur er 
ósátt við nafnið á nýjum sjónvarpsþætti 
Ragnhildar Steinunnar sem nefnist Ísfólkið. 
Hún vill að RÚV breyti nafninu og Páll 
Magnússon útvarpsstjóri segir málið vera 
í skoðun.

Listaverkið (Stóra sviðið)
Lau 1.10. Kl. 16:00 2. sýn.

Lau 1.10. Kl. 19:30 3. sýn.

Sun 2.10. Kl. 19:30 4. sýn.

Fös 7.10. Kl. 19:30 5. sýn.

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Fös  2.9.  Kl. 19:30 16. sýn.

Lau 3.9.Kl. 19:30 17. sýn.

Fös 9.9. Kl. 19:30 18. sýn.

Lau 10.9. Kl. 19:30 19. sýn.

Fös 16.9. Kl. 19:30 20. sýn.

Lau 17.9. Kl. 19:30 21. sýn.

Svartur hundur prestsins (Kassinn)
Sun 18.9. Kl. 19:30 2. sýn.

Fös 23.9. Kl. 19:30 3. sýn.

Lau 24.9. Kl. 19:30 4. sýn.

Sun 25.9. Kl. 19:30 5. sýn.

Fös 30.9. Kl. 19:30 6. sýn.

Lau 1.10. Kl. 19:30 7. sýn.

Sun 2.10. Kl. 19:30 8. sýn.

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 28.8. Kl. 14:00 31. sýn.

Sun 4.9. Kl. 14:00 32. sýn.

Sun 11.9. Kl. 14:00 33. sýn.

Sun 18.9. Kl. 14:00 34. sýn.

Sun 25.9. Kl. 14:00 35. sýn.

Hreinsun (Stóra sviðið)
Fös 21.10. Kl. 19:30 2. sýn.

Fim 27.10. Kl. 19:30 3. sýn.

Fös 28.10. Kl. 19:30 4. sýn.

Fim 3.11. Kl. 19:30 5. sýn.

Fös 4.11. Kl. 19:30 6. sýn.

Mið 9.11. Kl. 19:30 7. sýn.

Lau 19.11. Kl. 19:30 8. sýn. 

Verði þér að góðu (Kassinn)
Fös 2.9. Kl. 20:00
Lau 3.9. Kl. 21:30

Sun 4.9. Kl. 21:00
Lau 10.9. Kl. 19:30

Sun 11.9. Kl. 19:30

María fékk nóg af ónæði frá leikurum





DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Botnlanga fátækari
Skemmtikrafturinn Sólmundur 
Hólm kenndi sér meins á heimili 
sínu í Vesturbæ Reykjavíkur á mið-
vikudagskvöld. Hann grunaði strax 
að um botnlangakast væri að ræða 
og stutt leit á Google staðfesti grun 
hans. Sóli brunaði því beinustu leið 
upp á slysavarðstofu og tilkynnti 
vakthafandi lækni að hann hefði 
fengið botnlangakast. Læknaliðið 
gerði góðlátlegt grín að staðfestu 
grínarans en hann reyndist hafa 
rétt fyrir sér og var þegar bókaður í 
aðgerð. Botnlanginn var fjarlægður 

og Sóli lá inni á spítal-
anum fram á miðjan 
dag í gær. Áform hans 
um að koma fram 
á skemmtunum á 
fimmtudagskvöld og 

í gær fóru út um 
þúfur við þetta 

en eftirherman 
góðkunna býst 
við að vera 
komin á fullt 
skrið eftir 
helgi. 

Ekki einn á Djöflaeyjunni
Í vetur verður nýr menningarþáttur á 
dagskrá Ríkissjónvarpsins. Þáttur sá 
verður í umsjón Þórhalls Gunn-
arssonar, sem hefur víða komið 
við innan stofnunarinnar, og hefur 
hlotið nafnið Djöflaeyjan. Þórhallur 
verður þó ekki einn í þættinum því 
að hann mun bæði njóta liðsinnis 
kvikmyndagerðarkonunnar Veru 
Sölvadóttur og Guðmundar Odds 
Magnússonar, Godds, prófessors 
við Listaháskóla Íslands. Menn velta 
nú fyrir sér hvort nafn þáttarins 

verður rithöfundinum 
Einari Kárasyni og 
leikstjóranum Friðriki 
Þór Friðrikssyni tilefni 
til athugasemda, líkt 
og þeirra sem Margit 

Sandemo, höfundur 
Ísfólksins, hefur gert 

við samnefndan 
þátt á stöðinni 
eins og lesa 
má um í blaði 
dagsins.  
 - hdm, sh

1 Tugþúsundir e-taflna í 
farangri 17 ára pilts

2 Dýrt að raka á sér lappirnar

3 Læknir Sigmundar rökstyðji 
ummæli sín eða dragi þau til 

4 Talin hafa gengið í veg fyrir bíl

5 Þurfa að greiða 57 milljarða
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