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É g er innblásinn af Erró og lít mikið upp til hans sem listamanns. Við notum sama tungumál þótt við skrifum ekki sömu ljóð eða bækur,“ segir Hjalti Parelius, sem lenti óvænt á réttri hillu þegar örlögin kipptu í taumana eftir bankahrunið 2008. „Þá starfaði ég á arkitektastofu en missti vinnuna og byrjaði að 

mála til að halda mér uppteknum og detta ekki niður í þunglyndi,“ segir Hjalti einlægur. Í kjölfar-ið setti hann sér það markmið að setja upp málverkasýningu á Ljósanótt 2009, þar sem færri fengu verk hans en vildu. Leik-inn endurtók hann í Gallerí Fold á Menningarnótt í fyrra, þar sem hann sló í gegn.„Ég ætlaði mér aldrei að verða 

listmálari en það virðist skrifað í stjörnurnar með þessum óvænta ferli,“ segir Hjalti, sáttur við sitt hlutskipti.
Ættarnafnið Parelius kemur úr ætt dansks föðurs Hjalta sem var dreginn af ástinni úr Árbæ suður í Keflavík. 

„Ég var haldinn bullandi for-

Listmálarinn Hjalti Parelius Finnsson nýtur fordómalaust lífsins í fjölskylduparadísinni Reykjanesbæ:

Örlögin skrifuð í stjörnurnar
MYND/BERGNÝ BALDURSÓTTIR

2

Blái herinn  verður með sýningu um helgina á 
myndum og munum frá tökum á kvikmyndinni Flags 
of our Fathers sem var meðal annars tekin í Sandvík 
á Reykjanesi. Sýningin verður í göngugötunni við Ice-
landair hótelið í Reykjanesbæ.
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar í síma 557-4540 ,á staðnum frá 8 til 17 virka daga eða í tölvupósti á netfangið 
arni@lakkskemman.is

Óskum eftir vönum bílamálara til starfa

Lögfræðingur
Fjármálaráðuneytið

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

Um launakjör

Guðný Harðardóttir,

óskar eftir að ráða lögfræðing með reynslu á sviði skattamálatil starfa á tekju- og skattaskrifstofu ráðuneytisins. Um er að ræða áhugavert ogfjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgðog sjálfstæði. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.
tekju- og skattaskrifstofu varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótunstefnu í þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Tekju-og skattaskrifstofa annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta ogtolla, og hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofanstjórnsýsluhlutverki gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnumríkissjóðs. Þá annast skrifstofan skattathuganir og mat á skattbreytingum meðhliðsjón af stefnumótun ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Tekju- ogskattaskrifstofa hefur einnig umsjón með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert,eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu einstakra tekjustofna og gerðlangtímaáætlunar um þróun tekna. Á skrifstofunni starfa bæði lögfræðingar ogviðskipta- og hagfræðingar.

*Embættis-eðameistarapróf í lögumogmarktækreynslaásviði skattamála*Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti
*Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli*Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
*Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félagsháskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins samkvæmt nánara samkomulagi.Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar. Vinsamlega sendiðumsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 19. septembernk.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út meðvísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðaribreytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldurstarfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefurverið tekin.

www.stra.is
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Börnin velja 
bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir 

hefur gefið út barnabækur 

undir nafninu Unga ástin 

mín í fimm ár.  

SÍÐA 6

Sannir skógarmenn 

Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 

Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 

saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.

SÍÐA 2

Á BYGGAKRI Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir, bændur í Vallanesi á Fljótsdalshéraði, gaumgæfa þroska byggsins í aðdraganda 
uppskerutímans. Hér liðast bygg á akri umgirtum skjólbeltum. Á jörðinni hafa verið gróðursett milljón tré og skjólið skapar aðstæður fyrir umfangsmikla 
ræktun korns og grænmetis. Í Vallanesi eru eingöngu framleiddar lífrænar afurðir undir vörumerkinu Móðir jörð, án opinberra styrkja.  Sjá síður 24-28
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

spottið 16

Fjársjóðsleit á 
hafsbotni
vísindi 32

Verð stundum hræddur
Kristinn Magnússon 
slökkviliðsmaður 
heldur upp 
á Samma 
brunavörð.
krakka-
síðan 50

Hefði viljað koma fyrr
Eitísgoðið Paul Young  í 
einlægu viðtali um popp, 
pastasósu og fleira.
tónlist 40

Hefurðu drepið mann?
Hvaða spurningar vakna 
þegar upp kemst að fyrrum 
skólasystir er CIA-njósnari?
njósnir 34

Saumuðu 5.000 poka 
utan um epli

þróunarsamvinna 36

HEILBRIGÐISMÁL Aldrei hafa 
sprautufíklar verið jafnstór hluti 
þeirra sem greinast með HIV og 
nú. Það sem af er ári hafa sautján 
greinst með veiruna, þar af eru 
þrettán sprautufíklar. Á síðasta 
ári greindust 24 með HIV-smit, 
fleiri en nokkru sinni, þar af voru 
tíu sprautufíklar. 

Magnús Gottfreðsson, sérfræð-
ingur í smitsjúkdómum á Land-
spítala og prófessor við lækna-
deild Háskóla Íslands, segir í 
samtali við Fréttablaðið að nauð-
synlegt sé að kortleggja smitleið-
irnar til að koma í veg fyrir frek-
ari skaða. 

„Þetta eru óhugnanlegar tölur,“ 

segir Magnús og útskýrir að hlut-
fall sprautufíkla hér á landi sé 
svona hátt sökum þess að eftir 
að veiran hefur komið inn í hóp 
sprautufíkla, dreifist hún hratt. 

„Samskipti innan hópanna 
eru mjög tíð. Fólk deilir með sér 
sprautum og nálum og öðru sem 
getur falið í sér blóðsmit. Hlutirnir 
gerast eftir það mjög hratt. Þetta 
er eitt af einkennum faraldra sem 
koma fram í þessum hópi.“

Magnús skrifar í grein í Lækna-
blaðinu að nýgengi meðal sprautu-
fíkla hafi verið á niðurleið í Evr-
ópu, en fíklar eru þar undir fimm 
prósentum nýrra tilfella að jafn-
aði. Sem dæmi má taka að einung-

is fjórir sprautufíklar hafa greinst 
með HIV það sem af er ári í Sví-
þjóð, en íbúafjöldi í landinu er 9,5 
milljónir. Hver smitaður einstak-
lingur sem er greindur með HIV 
kostar heilbrigðiskerfið um 160 
milljónir króna.  

Magnús segir að ef fram heldur 
sem horfir bendi margt til þess að 
fjöldi HIV greindra einstaklinga 
verði í sögulegu hámarki hér á 
landi í ár. Flestir hinna nýgreindu 
séu sprautufíklar sem sprauta 
sig með örvandi efnum, svo sem 
amfetamíni eða rítalíni. 

„Staðreyndin er þó sú að HIV 
er kynsjúkdómur og þeir einstak-
lingar sem nota örvandi efni, eins 

og rítalín, nota oftast ekki verjur. 
Skömmu eftir smit er veirumagn-
ið í blóðinu mjög hátt og smithætta 
því mikil. Það er allt sem leggst 
á eitt til að sjúkdómurinn breið-
ist hratt út,“ útskýrir Magnús. 
„Örvandi efni auka kynhvöt, þau 
slæva hömlur og dómgreindar-
leysi fylgir notkun þeirra. Þegar 
þetta kemur allt saman þá eykur 
þetta mjög hættuna á smiti. Þá 
getur þetta borist við kynmök og 
þannig út fyrir hóp fíklanna mjög 
hratt.“ 

Talið er að rúmar 33 milljónir 
manna séu HIV smitaðar í heim-
inum og að tvær milljónir deyi 
árlega af völdum sjúkdómsins.  - sv

HIV-faraldur hjá sprautufíklum
Alls hafa 17 einstaklingar greinst með HIV það sem af er ári, þar af 13 sprautufíklar. Hvert tilfelli kostar 
heilbrigðiskerfið 160 milljónir. Einungis fjórir sprautufíklar hafa greinst með HIV í Svíþjóð á þessu ári. 
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SAMGÖNGUR Þegar Guðbjörg Hall-
dórsdóttir fór í hjólreiðatúr í 
Fossvogsdalnum á góðviðrisdegi 
í júlíbyrjun átti hún ekki von á 
því að hún yrði meira og minna 
frá vinnu næstu tvo mánuðina.

„Mér tókst ekki að afstýra 
árekstri við ungan strák sem kom 
hjólandi niður brekku. Hann hjól-
aði á göngustíg og stytti sér leið 
yfir grasflöt yfir á hjólastíginn 
sem ég var á. Þarna, eins og víða 
annars staðar á hjólastígum, var 
beygja og tré byrgðu einnig sýn. 
Samferðakona mín sá strákinn 
á undan mér en hann sá okkur 
ekki. Við strákurinn skullum 
saman og ég datt fram fyrir mig 
og lenti á höfðinu. Sem betur 
fer var ég með hjálm en ég fékk 
áverka á háls og brjósthrygg,“ 
segir Guðbjörg sem kveðst alls 
ekki vera búin að ná sér eftir 
slysið.

Strákurinn slapp ómeiddur og 
hjólið hans var óskemmt eftir 
áreksturinn, að sögn Guðbjargar. 
Gaffallinn á hennar hjóli brotn-
aði og hjólið er í raun ónýtt, að 
því er hún greinir frá.

„Þetta sýnir hvað getur gerst 
þegar hjólað er á miklum hraða. 
Sjálf var ég ekki á miklum hraða 
en ég gerði mér ekki grein fyrir 
hraðanum sem hann var á. Svona 
slys sýnir að það er margt sem 
þarf að laga í sambandi við sam-
gönguleiðir fyrir hjólreiðamenn.“

Guðbjörg leggur áherslu á að 
hjólreiðamenn sýni varkárni 
og fari eftir umferðarreglum á 
hjólastígum. „Það eru engar sér-
stakar reglur í gildi fyrir hjól-
reiðamenn um hámarkshraða en 
þeir þurfa að fara eftir almenn-
um umferðarreglum. Það er 
algjör nauðsyn til þess að koma 

megi í veg fyrir slys. Það er 
orðin mikil umferð á hjólreiða-
stígunum, alveg eins og á götun-
um, auk þess sem fólk er farið að 

hjóla mjög hratt. Hjólreiðamenn 
eru jafnvel á 30 til 40 km hraða.“

Elísabet Benedikz, yfirlæknir 
á bráðasviði Landspítalans, segir 
hjólreiðaslys geta verið mjög 
slæm. „Þetta er allur skalinn, frá 
minni háttar slysum upp í alvar-
leg. Það þarf að sýna tillitssemi 
í þessu eins og öðru. Hjólreiða-
menn þurfa að passa sig og passa 
aðra. Sem betur fer eru flest-
ir með hjálm. Hjálmurinn þarf 
hins vegar að vera með almenni-
legu skyggni fram yfir andlitið og 
vera rétt festur. Það skiptir miklu 
máli.“ ibs@frettabladid.is

Svona slys sýnir að 
það er margt sem 

þarf að laga í sambandi við 
samgönguleiðir fyrir hjólreiða-
menn.

GUÐBJÖRG HALLDÓRSDÓTTIR
HJÓLREIÐAMAÐUR

Slasaðist illa og hjól-
ið brotnaði í tvennt
Harður árekstur hjólreiðamanna varð í Fossvogsdal í sumar. Annar slasaðist illa 
og glímir enn við afleiðingarnar. Hjólað er jafnvel á 30 til 40 km hraða.

REIÐHJÓLIÐ ÓNÝTT Guðbjörg Halldórsdóttir með reiðhjólið sem hún var á þegar hún 
lenti í árekstri við annan hjólreiðamann. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÓMSMÁL Ákæra hefur verið gefin út á hendur 
manni sem situr í varðhaldi, grunaður um nauðgun 
á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ákæran var þing-
fest fyrir Héraðsdómi Suðurlands á fimmtudag og 
neitaði maðurinn sök.

Maðurinn er talinn hafa ráðist á stúlku við úti-
kamra á Þjóðhátíð og nauðgað henni. Stúlkan flúði 
því næst í fang gæslumanna en maðurinn stöðvaði 
ekki við svo búið, heldur elti hana þangað og hafði 
í frammi kynferðislega tilburði, að því er gæslu-
mennirnir hafa borið.

Stúlkan bar strax kennsl á manninn við sakbend-
ingu. Hann hefur verið margsaga í yfirheyrslum, en 
framburður hennar hins vegar mjög stöðugur.

Maðurinn hefur áður hlotið dóm fyrir nauðgun. 
Hann var árið 2006 dæmdur fyrir að nauðga stúlku 
í trjálundi við tjaldstæði í Hrossabithaga ári fyrr. 
Niðurstaðan var tveggja ára fangelsi, sem Hæsti-
réttur mildaði síðan í átján mánuði.

Vegna þessarar forsögu hefur manninum nú 
verið haldið í gæsluvarðhaldi á grundvelli almanna-
hagsmuna frá því um verslunarmannahelgi. Varð-
haldið var í gær framlengt um einn mánuð, sem er 

hámarkslengd á þessu stigi málsins, og segir Hulda 
Elsa Björgvinsdóttir hjá embætti Ríkissaksóknara 
að þegar það rennur út verði enn óskað eftir fram-
lengingu.

Aðalmeðferð málsins hefst 3. október.  - sh

Búið að ákæra mann sem situr í gæsluvarðhaldi grunaður um nauðgun:

Meintur nauðgari neitaði sök

Á ÞJÓÐHÁTÍÐ Lögreglan á Selfossi hefur haft til rannsóknar 
fjögur nauðgunarmál sem upp komu á Þjóðhátíð.

ALÞINGI Þórunn Sveinbjarnardóttir 
tilkynnti um afsögn sína á Alþingi 
í gær. Þórunn hefur setið í tólf ár á 
Alþingi og er formaður þingflokks 
Samfylkingarinnar. Þórunn gegndi 
embætti umhverfisráðherra á 
árunum 2007 til 2009.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins kom ákvörðun Þórunn-
ar öllum í opna skjöldu og aðeins 
Jóhanna Sigurðardóttir, formaður 
flokksins, vissi af henni.

Þórunn segist hafa verið að 
bræða ákvörðunina með sér um 
nokkurn tíma. „Það er nokkuð 
síðan ég komst að þeirri niðurstöðu 

fy r i r  sjá l fa 
mig að kominn 
væri tími til að 
breyta til og 
gera eitthvað 
nýtt í lífinu. Ég 
hef verið svo 
lánsöm að vera 
kosin fjórum 
sinnum á þing 
og setið hér í 
tólf ár. Ég hef 

fengið að gegna trúnaðarstörfum 
og vinna að framgangi jafnaðar-
mennskunnar. Fyrir það er ég afar 
þakklát.“

Þórunn segist þó ekki hætt í póli-
tík og hún muni starfa áfram innan 
flokksins. „Ég ætlaði aldrei að gera 
pólitíkina að ævistarfi. Nú ætla 
ég að breyta til og setjast á skóla-
bekk,“ segir Þórunn, en hún hygg-
ur á nám í siðfræði og heimspeki.

Lúðvík Geirsson er næsti maður 
á lista Samfylkingarinnar. Hann 
segist ekki búinn að gera það 
upp við sig hvort hann taki sæti 
á Alþingi, en hann heyrði fyrst 
af ákvörðuninni þegar Þórunn 
hringdi í hann í gærmorgun. Lúð-
vík vinnur nú að flutningi málefna 
fatlaðra til sveitarfélaga. - kóp

Þingflokksformaður Samfylkingarinnar hættir á þingi og sest á skólabekk:

Þórunn hættir sem alþingismaður

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

Hafsteinn, voru einhver ljón á 
veginum?

„Nei, en hins vegar voru kindur.“

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson leikstýrir 
myndinni „Á annan veg“, sem var frum-
sýnd í íslenskum kvikmyndahúsum á 
dögunum.

LONDON, AP Breska lögreglan 
hefur handtekið einn mann til við-
bótar vegna símhlerana blaðsins 
News of the World. 

Maðurinn, sem er þrítugur, var 
handtekinn í gær og er, líkt og 
aðrir sem tengjast málinu, grun-
aður um samsæri um að hnýsast 
í talhólfsskilaboð þekktra sem 
óþekktra einstaklinga í leit að 
fréttum. Meðal þeirra voru stjórn-
málamenn, kóngafólk, frægðar-
fólk og fórnarlömb glæpa.

Alls hefur nú á annan tug 
manna verið handtekinn vegna 
málsins. Blaðið hefur verið lagt 
niður vegna hneykslisins.  - sh

Breska símhleranahneykslið:

Enn einn í haldi 
vegna hlerana

MENNTAMÁL Starfsmenn Kvik-
myndaskóla Íslands hafa boðað 
stjórn skólans og fulltrúa mennta-
málaráðuneytisins á sáttafund 
næstkomandi þriðjudag til að 
reyna að höggva á hnútinn í deilu 
um framtíð skólans. 

Í tilkynningu segir að lítið hafi 
heyrst frá ráðyneytinu eftir að 
starfsmenn skólans hafi sent frá 
sér sáttatillögu á miðvikudag. 
Stjórn skólans hafi hins vegar 
lýst sig reiðubúna til að fara yfir 
tillögurnar. Starfsmenn skólans 
hafa ekki heyrt frá ráðuneytinu, 
en hvetja deiluaðila til að mæta 
til fundar á þriðjudaginn með 
jákvæðnina að leiðarljósi. - bj

Deilt um Kvikmyndaskólann:

Starfsmenn 
vilja sáttafund

FÍLABEINSSTRÖNDIN, AP Sameinuðu 
þjóðirnar (SÞ) kanna nú ásakanir 
þess efnis að friðargæsluliðar 
þeirra á Fílabeinsströndinni hafi 
ítrekað misnotað börn og ólög-
ráða ungmenni í vesturhluta 
landsins kynferðislega.

Hamadoun Toure, talsmaður 
SÞ í landinu, segir ásakanirnar 
valda stofnuninni miklum áhyggj-
um. Brot sem þessi verði ekki 
liðin og þegar sé búið að setja af 
stað forvarnarverkefni meðal 
friðargæsluliðsins svo hegðunin 
nái ekki frekari útbreiðslu. 

Hann sagði að allir sem yrðu 
uppvísir að slíkum brotum yrðu 
framseldir til heimalands síns og 
dregnir þar fyrir dóm. - sh

Friðargæsluliðar rannsakaðir:

Eru sakaðir 
um barnaníð 

ALVARLEGAR ÁSAKANIR Þeir sem verða 
uppvísir að brotunum verða framseldir 
til heimalands síns. NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Sigurjón Norberg 
Kjærnested, formaður Sambands 
ungra Framsóknarmanna, hefur 
sagt sig úr Framsóknarflokknum. 
Hann fylgir þar í kjölfar Guð-
mundar Steingrímssonar alþing-
ismanns, sem sagði sig úr flokkn-
um í síðustu viku.

Í tilkynningu sem Sigurjón 
sendi fjölmiðlum í gær sagði 
hann: „Síðasta hálmstráið sem 
olli því að ég yfirgef núna Fram-
sóknarflokkinn er að mér þykir 
hann vera að sækja á mið óheil-
brigðar þjóðernishyggju.“  - bj

Hættur í Framsóknarflokki:

Hafnar þjóð-
ernishyggju

MÓTMÆLI Nemendur Kvikmyndaskóla 
Íslands efndu til setuverkfalls í  mennta-
málaráðuneytinu nýverið FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TYRKLAND Tyrkir hafa vísað 
sendiherra Ísraels úr landi og rift 
tímabundið öllum hernaðarsamn-
ingum við landið. Ástæðan er sú 
að Ísraelar neita að biðjast afsök-
unar á því að hafa í fyrra ráðist á 
skip sem sigldi undir tyrkneskum 
fána áleiðis til Gasa. Þar létust 
níu tyrkneskir aðgerðasinnar.

Á fimmtudag lak skýrsla frá 
Sameinuðu þjóðunum þar sem 
fram kom að hermennirnir hefðu 
beitt óhóflegu valdi þegar þeir 
réðust um borð í skipið. Ísraelar 
halda því hins vegar fram að um 
sjálfsvörn hafi verið að ræða.  - sh

Tyrkir krefjast afsökunarbeiðni:

Reka sendiherra 
Ísraels úr landi

����������
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Nánar á husa.is

LÆGRA VERÐ
FYRIR ALLA

Hleðsluborvél
10.8V. 10 mm.flýtipatróna.
Tvær Lithium rafhlöður 1,5 Ah.
5246795

Hleðsluborvél
12V. 10 mm.flýtipatróna.
Tvær rafhlöður 1,2 Ah.
5245999

Hleðsluborvél
POWER PLUS 14.4V.
Tvær rafhlöður, flýtipatróna.
5245309

Innimálning
Glástig 10.
7119963

Innimálning Jotaproff
Gæða veggmálning, gljástig 7.
7119866

Innimálning Lady Vegg
Besta málningin frá Jotun.
7122239

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

19.955

VIÐ
MÆLUM MEÐ

11.995

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

3.995

Físpeysur

og Softshell 

jakkar

30%
afsláttur

2.990
verð frá

Þvottavél
EWF106410W 
1000 snúninga
85x60x60 cm, 
6 kg.
1805650

Þvottavél
EWF126410W 
1200 snúninga
85x60x60 cm, 
6 kg.
1805477

Þvottavél
EWF167320W 
1600 snúninga
85x60x60 cm, 
7 kg.
1805652

5 ára ábyrgð

5 ára ábyrgð

5 ára ábyrgð

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

69.900

1000 snúninga

1200 snúninga

1600 snúninga

7 kg

6 kg

Orkunýting A
MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

VIÐ
MÆLUM MEÐ

118.300

88.495

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

4.995
10 ltr.

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

16.995

VIÐ
MÆLUM MEÐ

9.490

Slitsterk

10 ltr.

Auðvelt að þrífa
Sú besta frá Jotun

10 ltr.

Gæða veggmálning

Það ódýrasta sem við bjóðum 
er LÆGSTA LÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR með 
verðvernd. Ef þú sérð sömu vöru 
auglýsta ódýrari annars staðar, 
endurgreiðum við mismuninn. 
Sjá nánar á www.husa.is
 
 

Í flokknum VIÐ MÆLUM MEÐ 
finnur þú gæðavöru á góðu verði 
sem óhætt er að mæla með.
 
 

MESTU GÆÐI 
HÚSASMIÐJUNNAR eru fyrir 
alla sem gera miklar kröfur 
um gæði og endingu.

MUNDU AÐ ÞÚ 
ÁTT ALLTAF 
ÞRJÁ VALKOSTI 
Í HÚSASMIÐJUNNI

2

VIÐ
MÆLUM 

MEÐ

3

MESTU 
GÆÐI
HÚSASMIÐJUNNAR

1
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Vellíðan án lyfja
með verkfærum sálfræðinnar

GENGIÐ 02.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

218,6882
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,12 114,66

185,00 185,90

162,58 163,48

21,821 21,949

21,141 21,265

17,820 17,924

1,4855 1,4941

182,53 183,61

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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STJÓRNSÝSLA Kínverski fjárfest-
irinn Huang Nubo vill reisa 300 
herbergja lúxushótel í Reykjavík. 
Nubo vill hefja framkvæmdir við 

uppbyggingu 
ferðamanna-
þj ó n u s t u  á 
Grímsstöðum 
á Fjöllum sem 
fyrst, en hann 
bíður nú eftir 
undanþágu frá 
innanríkisráðu-
neytinu fyrir 
kaupum á lóð-
inni. Þetta segir 

Halldór Jóhannsson, aðstoðarmað-
ur Nubo á Íslandi.

„Hann vill reisa 300 herbergja, 
fimm stjörnu ráðstefnuhótel í 
Reykjavík. En hann verður auðvit-
að að bíða eftir haldbærum svör-
um frá yfirvöldum áður en nokkuð 
slíkt getur hafist,“ segir Halldór. 

Ekkert hefur enn verið ákveð-
ið með staðsetningu fyrirhug-
aðs hótels, en Nubo hefur fengið 
ábendingar um byggingarreitinn 
sunnan við Hörpu sem ákjósan-
legan stað. 

Fyrirætlanir Nubos  á Gríms-
stöðum eru stórtækar. Hann hygg-
ur á að reisa 250 herbergja lúxus-
hótel ásamt því að koma upp litlum 
leigubústöðum víðs vegar um 
landareignina fyrir fjölskyldufólk. 
Þá eiga einnig að verða heilsulind 
og golfvöllur á svæðinu. 

Halldór undrast mjög þá 
umræðu sem hefur verið um 
málið á undanförnum dögum. 

„Við áttum alltaf von á því að 
það yrðu skiptar skoðanir, en við 
bjuggumst ekki alveg við þessum 
viðbrögðum. Það má meta þetta 

þannig að væntingar Íslendinga 
til nýrra hluta eru mjög miklar,“ 
segir hann.  

Að sögn Halldórs hefur Nubo 
aldrei sýnt nokkurn áhuga á því 
að kaupa út hlut ríkisins í Gríms-
stöðum, sem er 25 prósent. Hann 
hafi ætíð viljað vinna málið í fullri 
samvinnu við ríkið. 

„Hann lagði sjálfur upp drög 
að samkomulagi við yfirvöld til 
að draga úr vafa og efasemdum,“ 
segir hann. „Hann er tilbúinn að 
afsala sér vatnsréttindum og sam-
þykkja að hluti af jörðinni verði 
þjóðgarður. Hann vill hefja sam-
starf við Landgræðsluna, Ferða-
málastofu og  skipulagsyfirvöld. 

Boltinn er alfarið hjá ráðamönn-
um.“  

Veiti innanríkisráðuneytið Nubo 
undanþágu til kaupanna er stefnt 
að því að starfsemi á ferðamanna-
svæðinu á Grímsstöðum hefjist 
árið 2014. Svipaðar fyrirætlanir 
eru með 300 herbergja hótelið í 
Reykjavík.  sunna@frettabladid.is

Huang Nubo vill reisa lúxus-
hótel við hliðina á Hörpu
Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo hefur áhuga á því að reisa 300 herbergja hótel í Reykjavík. Byggingar-
reiturinn við Hörpu er talinn ákjósanlegur. Nubo vill framkvæmdir við hótelið og Grímsstaði samtímis.

HARPA Áformum um byggingu hótels við Hörpu var slegið á frest í kjölfar hrunsins, 
en kínverski athafnamaðurinn Huang Nubo hefur áhuga á því að reisa hótel á 
reitnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMKEPPNISMÁL Jóhann Páll Valdi-
marsson, útgefandi hjá Forlaginu, 
segir Samkeppniseftirlitið hafa 
lagt fyrirtækið í einelti síðustu ár. 
Þrátt fyrir blómlega samkeppni 
í útgáfu láti eftirlitið fyrirtækið 
ekki í friði.

„Það er einfaldlega þannig að 
íslensk bókaútgáfa rís ekki undir 
þeim kostnaði sem það hefur óhjá-
kvæmilega í för með sér að þurfa 
að fá lögfræðinga til að svara enda-
lausum erindum frá Samkeppnis-
eftirlitinu. Kostnaður okkar vegna 
þeirrar sáttar sem við þurftum að 

gangast undir 
árið 2008 er 
farinn að nema 
tugum millj-
óna utan sekt-
arinnar,“ segir 
Jóhann Páll.

Bókaútgáfan 
Forlagið varð 
til við samruna 
Eddu-útgáfu og 
JPV árið 2007. 

Samkeppniseftirlitið neitaði hins 
vegar að samþykkja hann nema að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

Forlagið féllst að lokum á skilyrðin 
sem það hefur þurft að starfa eftir 
síðan.

Fyrr á þessu ári sektaði Sam-
keppniseftirlitið Forlagið um 25 
milljónir vegna brota á skilyrð-
unum. Taldi það Forlagið hafa 
sent seljendum leiðbeinandi smá-
söluverð sem brjóti í bága við skil-
yrðin. Forlagið hefur mótmælt 
sektinni harðlega og vísað henni 
til áfrýjunarnefndar samkeppnis-
mála. Í tilkynningu sem fyrirtæk-
ið sendi frá sér segir að það telji 
það óþekkt að fyrirtæki með jafn-

litla hlutdeild af heildarmarkaði sé 
beitt svo harkalegum viðurlögum.

Jóhann Páll segir einkennilegt 
að Samkeppniseftirlitið hafi lagst 
gegn samrunanum á sínum tíma. 
„Ef við hefðum gert þetta hálfu 
ári síðar hefði þessi samruni ekki 
einu sinni verið tilkynningaskyld-
ur þar sem lögum var breytt og 
veltumörk hækkuð. Við höfum því 
margoft farið fram á endurskoðun 
á sáttinni en án árangurs. Okkur er 
einfaldlega ókleift að starfa eftir 
þessari sátt, hún stenst ekki veru-
leikann,“ segir Jóhann Páll.  - mþl

Útgefandi hjá Forlaginu gagnrýnir Samkeppniseftirlitið harðlega fyrir inngrip eftirlitsins á útgáfumarkaði:

Segir Samkeppniseftirlitið leggja Forlagið í einelti

JÓHANN PÁLL 
VALDIMARSSON

VEÐURSPÁ
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London
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San Francisco
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Vindhraði er í m/s. 
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MILT OG FÍNT  Það 
dregur úr vætunni 
er líður á dag-
inn en má víða 
búast við skúrum. 
Vindur verður yfi r-
leitt hægur nema 
norðvestan til og 
á Vestfjörðum. 
Nokkuð milt og 
stillt á morgun og 
úrkomulítið og því 
kjörið að skella sér 
í berjamó.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Byggingarreiturinn sunnan við tónlistarhúsið Hörpu var boðinn út í júlí 
síðastliðnum. Eignarhaldsfélaginu Sítus, dótturfélagi Austurhafnar ehf., 
bárust sex formleg tilboð frá aðilum sem lýstu yfir áhuga á að reisa þar 
hótel. Samkvæmt upplýsingum frá Sítusi var Nubo ekki einn þeirra. Þeir sem 
gerðu tilboð í reitinn koma meðal annars frá Indlandi, Sviss og Íslandi. Ekki 
hefur enn verið tekin ákvörðun um hver þessara sex aðila, ef einhver, fái 
reitnum úthlutað en verið er að fara yfir málið.

Hefur ekki lagt fram formlegt tilboð

HUANG NUBO

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, fagnar áhuga kínverska 
auðjöfursins Huangs Nubo 

á fjár-
festingum 
hérlendis. 
Þetta 
kemur fram 
í viðtali 
breska 
dagblaðsins 
Financial 
Times við 
forsetann.

Ólafur 
Ragnar 
segir þetta 
vera til 

marks um blómstrandi samskipti 
Íslands og Kína í kjölfar hrunsins. 
„Kína og Indland veittu Íslandi 
alls kyns uppbyggilega aðstoð 
en Evrópa var hins vegar fjand-
samleg og Bandaríkin skiptu sér 
ekki af,” segir hann.

Vitaskuld þurfi að fara 
gaumgæfilega í saumana á 
fyrirætlunum Nubos en engin 
ástæða sé hins vegar til að óttast 
fjárfestingar Kínverja.  - sh

Fagnar áhuga

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

ÞÝSKALAND Víða í Evrópulöndum 
hafa auðmenn tekið undir kröfur 
bandaríska peningamannsins 
Warrens Buffet um hærri skatta á 
hendur auðjöfrum.

Fjórir vellauðugir Þjóðverjar 
skoruðu í vikunni á þýsk stjórn-
völd að leggja hærri skatta á rík-
asta hluta samfélagsins, og segja 
sig ekkert muna um að taka meiri 
þátt í að bera skattbyrðarnar. 

Í Frakklandi hafa sextán auð-
ugir menn birt svipaða áskorun 
til stjórnvalda, og nokkuð langt er 
síðan fimmtíu forríkir Þjóðverjar 
höfðu frumkvæði að því að krefj-
ast hærri skatta á auðjöfra. - gb

Auðmenn í Evrópu jákvæðir:

Vilja ólmir 
hærri skatta

REYKJAVÍK Reykjavíkurborg 
vantar enn 43 starfsmenn til að 
manna stöður á frístundaheim-
ilum. Fjöldi barna á biðlista eftir 
plássi er nú um 350. 

Í síðustu viku vantaði 86 starfs-
menn og um 650 börn voru á 
biðlista. Eva Einarsdóttir, for-
maður íþrótta- og tómstundaráðs, 
vonast til þess að búið verði að 
ráða í allar stöður á næstu tveim 
til þrem vikum. „Það endaði að 
minnsta kosti þannig í fyrra. 
Þetta small saman að lokum,“ 
segir Eva. - sv

Um 350 börn enn á biðlista:

Borgina vantar 
43 starfsmenn

FRÍSTUNDIR Um 350 börn bíða þess 
nú að fá pláss á frístundaheimilum 
borgarinnar.



Beint leigufl ug 
með Icelandair 
næsta vetur!

VITA - ferðaskrifstofa á traustum grunni
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VITA er lífi ð

VITA  |  Suðurlandsbraut 2  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Beint morgunflug 
með Icelandair, 
glæsilegur farkostur

Hjördís Geirsdóttir, 
skemmtanastjóri

Sigvaldi Þorgilsson, 
skemmtanastjóri

Lilja Jónsdóttir,
Umsjónarmaður klúbbsins 
Gott fólk 60+

Parque Santiago 

17. - 31. janúar í 14 nætur

Verð frá 165.850 kr.* 
+ 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í stúdíóíbúð.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting
og íslensk fararstjórn.  
*Verð án Vildarpunkta 175.850 kr .

Las Camelias

31. okt. - 29. nóv. í 29 nætur

Verð frá 203.640 kr.* 
+ 15.000 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í íbúð.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn.  
*Verð án Vildarpunkta 213.640 kr.

Ferðir til Kanarí á vegum klúbbsins: 31. okt. í 28 nætur og 3. jan í 2-3 vikur

Lilja hefur áralanga reynslu af 
skipulagningu og fararstjórn.

Vinsamlegast athugið: Einstaka sinnum kemur fyrir 
að farþegar VITA fljúga með Icelandair vél sem ekki 
er búið að setja í ný sæti og nýtt afþreyingarkerfi.

Örfá sæti laus!
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OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17 

Ótrúlegt
verð

90x200 39.000,- 65.900,-
100x200 42.000,- 69.900,-
120x200 48.000,- 75.900,-
140x200 53.000,- 79.900,-
160x200 67.900,- 99.900,-
180x200 73.900,- 109.900,-

Gegnheilar
viðarlappir

100%
bómullaráklæði

Svæðaskipt 

Góðar 
kantstyrkingar

Sterkur 
botn

ALÞINGI Ætla mætti að stjórnarliðar og 
stjórnarandstæðingar lifi ekki í sama 
samfélaginu, ef marka má umræður á 
Alþingi. Þing kom saman að nýju í gær og 
til umræðu var munnleg skýrsla forsætis-
ráðherra um stöðuna í efnahags- og atvinnu-
málum. Stjórnarliðar gerðu mikið úr þeim 
árangri sem náðst hefði í efnahagsmálum og 
vitnuðu til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) 
og erlendra, jafnt sem innlendra, álitsgjafa 
máli sínu til stuðnings.

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráð-
herra gerðu mikið úr þeirri staðreynd að 
samstarfinu við AGS væri lokið og það 
sýndi ótvírætt að Ísland væri á réttri leið. 
Tiltóku þau ýmsar efnahagsstærðir máli 
sínu til stuðnings.

Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson sjá hlutina ekki sömu augum 
og stjórnin en virðast sammála um að hér 
hafi flest farið á versta veg í tíð vinstri-
stjórnarinnar. Þeir báru brigður á tölur 
stjórnarliða og vísuðu til mikils atvinnuleys-
is og fólksflótta máli sínu til stuðnings.

Bjarni sagði stjórnina ekki vera starfs-
hæfa, hún nyti minnsta mögulega meiri-
hluta á þingi, og aðeins um þriðjungur kjós-
enda styddi hana samkvæmt könnunum. 
„Það blasir við að það þarf að stokka spilin 
upp á nýtt og boða til kosninga. Við þurfum 
nýtt upphaf.“

Jóhanna svaraði því til að sömu kannanir 
sýndu að þjóðin treysti ekki stjórnarand-
stöðunni. „Það er ekki þannig að fólk vilji 
að stjórnarandstaðan taki við þjóðarbúinu. 
Það er eðlilegt því hún hefur engar lausnir í 
þessum málum.“

Steingrímur kallaði eftir því að menn við-
urkenndu það sem vel hefði tekist og tækju 
höndum saman um að gera enn betur. Hann 
vísaði í nýlegt hlutabréfaútboð ríkisins, 
þegar ein milljón dala fékkst á alþjóðlegum 
mörkuðum. Þar væru komnir óvilhallir 
dómarar um íslenskt efnahagslíf.

„Ekki eru þeir sem fjárfestu peninga sína 
þar á mála hjá ríkisstjórninni.“

Ef eitthvað er að marka þennan upphafs-
dag er ljóst að ekki er von á samstöðu á 
Alþingi um að vinna þjóðinni til heilla. Lík-
legra er að sama karpið um sömu leiðirnar 
verði áberandi. kolbeinn@frettabladid.is

Allt á uppleið eða í kaldakoli
Íslenskt efnahagslíf er á réttri leið og mikilvægum áföngum hefur verið náð á leið til endurreisnar ef 
marka má stjórnarliða. Frá sjónarhóli stjórnarandstæðinga er allt enn í kaldakoli og von á annarri kreppu.

ÞUNG UMRÆÐA Himinn og haf skildi að skoðanir stjórnarliða og stjórnarandstæðinga á því hvernig ástandið í 
íslensku efnahagslífi væri. Alþingi tók til starfa að nýju í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Til stóð að allsherjarnefnd 
afgreiddi frumvarp um stjórn-
kerfisbreytingar í gær en til þess 
kom þó ekki. Þráinn Bertelsson, 
þingmaður Vinstri grænna, 
greiddi atkvæði gegn frum-
varpinu og þar með var ekki 
meirihluti fyrir því.

Flokkssystir Þráins, Álfheiður 
Ingadóttir, er varaformaður 
nefndarinnar. Hún segir að 
málið hafi einfaldlega ekki 
verið tilbúið, að mati Þráins. Mikil pressa hafi verið 
um að klára það og afgreiða hefði þurft miklar 
breytingar á skömmum tíma. Kannski hefði verið 
rétt að óska strax eftir frestun til mánudags, en 

reynt hafi verið að ljúka málinu 
fyrir hálf ellefu í gærmorgun. 
„Við þurfum greinilega lengri 
tíma í málið til að skapa það 
svigrúm sem þarf.“

Umdeildustu atriði frum-
varpsins snúa að því að for-
sætisráðherra eru færð völd til 
breytinga á stjórnarráði. Í því 
felst að sameina ráðuneyti eða 
leggja niður. Þá er tekist á um 
hvort leyfa eigi hljóðupptökur 

á fundum þingnefnda. Allsherjarnefnd fundar á 
mánudag og vonir standa til þess að hægt verði að 
ljúka málinu þá. Ekki náðist í Þráin Bertelsson við 
vinnslu fréttarinnar.

Þráinn stöðvaði stjórnkerfisbreytingar

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

ÞRÁINN 
BERTELSSON

FERÐAMÁL Gistinóttum Íslendinga 
í júlí fjölgaði um 52 prósent á 
milli ára. Gistinætur útlendinga 
voru einnig fleiri og jukust þær 
um þrettán prósent frá fyrra ári. 

Þetta kemur fram í tölum Hag-
stofunnar. Alls voru gistinætur 
í júlí 229.100 samanborið við 
196.700 nætur í fyrra. Gisti-
nætur útlendinga nema um 88 
prósentum af heildarfjöldanum.

Á höfuðborgarsvæðinu voru 
135.800 gistinætur í júlí sem er 
samkvæmt Hagstofunni 21 pró-
sents aukning frá fyrra ári. 

Nýjar tölur um gistinætur:

Landinn gistir 
oftar á hótelum

VÍSINDI Þeir sem eru byrjaðir að fá 
há kollvik ættu ekki að örvænta 
því samkvæmt nýrri rannsókn 
er búið að finna lausnina við hár-
missi.

Vísindamenn við Yale-háskól-
ann í Bandaríkjunum telja sig 
vera búna að finna lausnina við 
hármissi – sem hefur plagað 
margan manninn í gegnum tíð-
ina. Þeir segjast hafa fundið út 
hvaða fitufrumur það eru sem 
valda því að óvirkar hárfrumur 
lifna aftur við.

Þegar hárfrumur deyja skrepp-

ur fitulagið í hársverðinum 
saman en stofnfrumurnar lifa 
áfram. Lausn vísindamannanna 

felst í því að hægt verði að lífga 
stofnfrumurnar við með því að 
sprauta fitufrumunum inn í þær.

Niðurstöður rannsóknarinnar 
voru birtar í tímaritinu Cell. Pró-
fessor í líffræði við Kaupmanna-
hafnarháskóla segist vera mjög 
spenntur yfir niðurstöðunum en 
segir þó enn langt í land – þetta 
sé einungis á rannsóknarstigi.

Aðferðin hefur þegar verið 
prófuð á músum með góðum 
árangri. En hvort það skipti máli 
í þessu tilviki, að vera maður eða 
mús, verður að koma í ljós. - bl

Vísindamenn við Yale-háskólann kynna nýja rannsókn í virtu vísindatímariti:

Telja sig hafa fundið lausn við skalla

SKALLI Vísindamennirnir hafa prófað 
aðferðina á músum með góðum árangri. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Innflytjendum 
tóbaks verður hér eftir skylt 
að birta ljósmyndir í lit á öllum 
umbúðum sem innihalda tóbaks-
vörur þar sem varað er við skað-
semi vörunnar. 

Samkvæmt reglugerð velferð-
arráðherra verður heimilt að 
flytja inn tóbaksvörur með eldri 
merkingum til næstu áramóta, 
og selja tóbak með eldri merk-
ingunum til loka júlí á næsta ári. 
Eftir það verða allar umbúðir að 
vera með nýju viðvörununum.

Samkvæmt reglugerðinni 
þurfa tóbaksframleiðendur að 
standa kostnað af breytingunni. 
 - bj

Breyttar reglur um tóbak:

Litmyndir á 
öllum pökkum

VIÐVÖRUN Dæmi um viðvörun á sígar-
ettupakka. FRÉTTABLAÐIÖÐ/AP

Á Ísland að bjóða fram aðstoð 
við uppbyggingu í Líbíu eftir að 
friður kemst á í landinu?
Já 23%
Nei 77%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hafa verðkannanir áhrif á það 
hvar þú kaupir í matinn?

Segðu skoðun þína á visir.is.

STJÓRNSÝSLA Íbúðalánasjóður 
braut ekki jafnréttislög þegar 
hann réð Sigurð Erlingsson sem 
framkvæmdastjóra sjóðsins 
haustið 2010. Þetta er niðurstaða 
kærunefndar jafnréttismála.

Kærandinn, sem er kona, 
taldi á sér brotið þar sem hún 
hefði verið hæfari eða jafnhæf 
Sigurði. Íbúðalánasjóður taldi 
að Sigurður hefði verið hæfasti 
umsækjandinn.

Kærunefnd jafnréttismála 
telur að Íbúðalánasjóður hafi 
sýnt fram á að aðrar ástæður en 
kynferði hafi legið að baki ráðn-
ingunni.  - sh

Kærunefnd skilar niðurstöðu:

ÍLS braut ekki 
jafnréttislög

KJÖRKASSINN



Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845567

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845570

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845568

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845569

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845566

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845571

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845572

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845565

5.999,-

Sængurverasett 100% polycotton
Sængurver 140x200, koddaver 50x70
vnr. 845564

5.999,-

500 krónur af hverju sængurverasetti rennur til íþróttafélaganna
Allt vöruúrvalið er fáanlegt í Smáralind, Kringlunni og Skeifunni. Minna úrval í öðrum verslunum

HAGKAUP STYÐUR ÍÞRÓTTAFÉLÖG
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SAMFÉLAGSMÁL Stígamót opnuðu 
nýtt athvarf fyrir konur sem eru að 
stíga út úr vændi og mansali í gær. 
Athvarfið er það fyrsta sinnar teg-
undar hér á landi. Fjöldi sjálfboða-
liða mun vinna á staðnum, en heim-
ilisfangið verður ekki gefið upp til 
að vernda þá sem þangað sækja. 

Steinunn Gyðu- og Guðjóns-
dóttir, verkefnisstýra athvarfsins, 
segir húsnæðið vera ætlað öllum 
þeim sem eru að stíga út úr vændi 
eða hafa orðið fórnarlömb mansals. 

Á milli 30 og 40 einstakling-
ar eru í viðtölum hjá Stígamótum 
vegna vændis, þar af þrír til fjór-
ir karlar. Þrettán ný tilvik varð-
andi vændi komu til samtakanna 
í fyrra. 

„Það er brýn þörf fyrir svona 
þjónustu. Við sjáum mjög greini-
lega að það er mikil eftirspurn 
eftir vændi á Íslandi og eftirspurn 
er oftast svarað,“ segir Steinunn. 

Rými er fyrir sex manns í 
athvarfinu í einu. Hægt er að 
dvelja þar í lengri eða styttri tíma. 
„Sá hópur sem stundar vændi er 
mjög fjölbreyttur,“ segir Stein-
unn. „Hér eru allir velkomnir og 
það er líka nauðsynlegt að muna 
að vændi þarf ekki að fara fram 
sem greiðsla í peningum. Sumir 
stunda það í skiptum fyrir fæði, 
húsaskjól eða fíkniefni. Vændi er 
ofbeldi og það er nauðsynlegt að 
opna umræðuna um það.“ 

Þjónustan í athvarfinu verður 
einstaklingsmiðuð og verður fólk-

inu boðið upp á viðtöl. Stígamót 
verða í samstarfi við aðra fag-
aðila; lækna, hjúkrunarfræðinga 
og félagsráðgjafa og verður lögð 
áhersla á að koma þeim sem þang-
að leita út í samfélagið á ný. 

„Þetta er staður til að vinna í 
sínum málum í friði og ró,“ segir 
Eva. 

Nýtt fjáröflunarátak Stígamóta 
hefst í dag. Átakið fer fram undir 
kjörorðunum „Stingum ekki höfð-
inu í sandinn, stöndum saman og 
styrkjum Stígamót“. Fólki er boðið 
að taka þátt í rekstri samtakanna 
með því að greiða mánaðarlegar 
greiðslur inn á reikning Stígamóta. 
Söfnunin fer fram í Kringlunni og 
á öðrum fjölförnum stöðum út 
mánuðinn.  sunna@frettabladid.is

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

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.

Kynntu þér Námuna á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.

Vændi er ofbeldi og 
það er nauðsynlegt 

að opna umræðuna um það.

STEINUNN GYÐU- OG GUÐJÓNSDÓTTIR
FRAMKVÆMDASTÝRA ATHVARFSINS

Nýtt athvarf fyrir 
fólk á leið úr vændi
Stígamót opnaði nýtt athvarf í gær fyrir konur og karla á leið út úr vændi og 
mansali. Heimilisfang athvarfsins er leynilegt og fyllsta öryggis gætt. Verður 
rekið með fjölda sjálfboðaliða. Nýtt fjáröflunarátak Stígamóta hefst í dag.

STEINUNN GYÐU- OG GUÐJÓNSDÓTTIR Framkvæmdastýra athvarfsins segir að mikil 
eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi og nauðsynlegt sé að opna umræðuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Opinber útgjöld, að frádregnum 
ellilífeyrisgreiðslum almannatrygginga, eru 
hlutfallslega hæst á Íslandi meðal Evrópu-
ríkja. Þetta kemur fram í tölum sem Samtök 
atvinnulífsins (SA) hafa birt.

Opinber útgjöld að frádregnum ellilífeyris-
greiðslum námu tæpum 49 prósentum af 
landsframleiðslu árið 2009 samanborið við 40 
prósenta meðaltal í Evrópu, að sögn SA sem 
notast við tölur frá Efnahags- og framfara-
stofnun Evrópu (OECD).

SA segir nauðsynlegt að taka tillit til sér-
stöðu íslenska lífeyriskerfisins og aldurssam-
setningar þjóðarinnar til að fá raunhæfan 
samanburð á opinberum útgjöldum í ríkjum 

OECD. Því eru ellilífeyrisgreiðslur dregnar 
frá.

Í tölunum kemur einnig fram að opinber 
útgjöld til annarra málaflokka en almanna-
trygginga og velferðarmála séu langhæst 
á Íslandi af öllum OECD-ríkjum. Ísland sé 
í hópi þeirra ríkja sem verja hvað mestu til 
almennrar opinberrar þjónustu, heilbrigðis-
mála og menntamála.

Sé litið til allra opinberra útgjalda, hjá ríki, 
sveitarfélögum og vegna almannatrygginga, 
námu þau árið 2009 51 prósenti af landsfram-
leiðslu. Í þeim samanburði var Ísland með 
ellefta hæsta hlutfallið af 32 aðildarríkjum 
OECD. - mþl

Samtök atvinnulífsins segja opinber útgjöld hærri á Íslandi en þekkist í nokkru öðru Evrópulandi:

Opinber útgjöld nær helmingur landsframleiðslu

SKORIÐ UPP Ísland er í hópi þeirra Evrópuríkja sem 
verja hvað mestu til heilbrigðismála samkvæmt 
samantekt.

EFNAHAGSMÁL Samtök atvinnu-
lífsins (SA) segja að Jóhanna Sig-
urðardóttir forsætisráðherra hafi 
farið með rangt mál á Alþingi í 
gær þegar hún fullyrti að hlutur 
launa í landsframleiðslu hefði 
aldrei verið lægri en nú, eða 59 
prósent samanborið við yfir 72 
prósent árið 2007.

Jóhanna sagði þetta þýða að 
þrettán prósent af landsfram-
leiðslu, eða 200 milljarðar, hefðu 
farið frá launþegum til fyrir-
tækja.

SA segja að þetta sé rangt. 
Jóhanna hafi verið að reikna hlut-
föll af svokölluðum vergum þátta-
tekjum, sem sé mun lægri fjár-
hæð. Í raun hafi hlutfall launa af 
landsframleiðslu lækkað úr 60,1 
prósenti í 51,2 prósent. Það hlut-
fall eigi sér fordæmi frá 1997 til 
1998.  - sh

SA gagnrýna forsætisráðherra:

Segja Jóhönnu 
fara rangt með

FRAKKLAND Innanríkisráðherra 
Frakklands hefur staðfest að 
leyniþjónusta landsins hafi í fyrra 
aflað sér yfirlits yfir símtöl blaða-
manns á blaðinu Le Monde. Þann-
ig átti að reyna að finna uppljóstr-
ara hans í dómsmálaráðuneytinu.

Blaðamaðurinn var að vinna að 
frétt um að ríkasta kona Frakk-
lands, Liliane Bettencourt, hefði 
árið 2007 styrkt forsetaframboð 
Nicolas Sarkozy um að minnsta 
kosti 150 þúsund evrur. Í Frakk-
landi mega slíkir styrkir ekki 
vera hærri en 7.500 evrur. 

Sarkozy hefur alltaf neitað 
þessum ásökunum og jafnframt 
sagt að hann hafi engin fyrir-
mæli gefið um rannsókn á heim-
ildarmönnum blaðsins.  - sh

Frönsk yfirvöld sögð njósna:

Fóru yfir símtöl 
blaðamanns

NEITAR ÖLLU Sarkozy segist enga rann-
sókn hafa fyrirskipað. Nú er verið að 
rannsaka hvort það sé rétt.

NORDICPHOTOS/AFP

BJÖRGUN Bandarískur ferðamaður 
sem björgunarsveitin Lífsbjörg 
í Snæfellsbæ bjargaði úr sjálf-
heldu snemma í ágúst sendi sveit-
inni þakkarbréf frá Bandaríkjun-
um, og lét fylgja með ávísun að 
andvirði 100 Bandaríkjadala, sem 
jafngildir um 11.500 krónum.

Í þakkarbréfinu harmar ferða-
maðurinn að hafa ekki getað 
þakkað björgunarmönnum sínum 
persónulega þar sem hann þurfti 
að halda áfram för sinni með 
samferðamönnum sínum eftir 
björgunina. Hann sendi því ávís-
unina til að styrkja sjálfboðaliða-
starf björgunarsveitanna.  - bj

Ferðamaður þakkar björgun:

Sendi 100 dali í 
þakkarskyni

OR auglýsir Perluna til sölu
Perlan í Öskjuhlíð er auglýst til sölu 
í Fréttablaðinu í dag. Áform um sölu 
Perlunnar er hluti aðgerðaáætlunar 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um sölu 
á eignum fyrirtækisins sem ekki eru 
nauðsynlegar kjarnastarfsemi þess. 
OR hefur þegar selt skemmu, starfs-
mannahús, almannavarnaskýli og 
tvær jarðir.

ORKUMÁL

1. Hvað heitir kínverski athafna-
maðurinn sem vill kaupa land á 
Íslandi?

2. Hver er formaður skilanefndar 
Landsbankans?

3. Hvert er gælunafn Egils Olsen, 
landsliðsþjálfara norska karla-
landsliðsins í fótbolta?

SVÖR: 

1. Huang Nubo. 2. Lárentsínus Kristjáns-
son. 3. Drillo

VEISTU SVARIÐ?
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Listasafn Reykjavíkur auglýsir eftir 
verkum Karenar Agnete Þórarinsson 
(1903–1992) listmálara vegna sýningar 
á Kjarvalsstöðum í janúar 2012.

Listasafn Reykjavíkur
Reykjavík Art Museum

Leit að 
listaverkum 

Þeir sem kynnu að eiga verk eftir hana eru vinsamlega beðnir um 
að hafa samband við Unni Mjöll Leifsdóttur hjá Listasafni Reykjavíkur 
í síma 590-1200, eða í netfangið unnur.mjoll.leifsdottir@reykjavik.is. 

NEYTENDAMÁL Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra hefur frest-
að til áramóta gildistöku reglu-
gerðar um merkingu og rekjan-
leika erfðabreyttra matvæla, sem 
átti að taka gildi síðastliðinn mið-
vikudag. Neytendasamtökin mót-
mæla frestuninni harðlega en lög-
fræðingur í ráðuneytinu segir 
innflytjendur hafa beðið um frest-
inn. Sá hluti reglugerðarinnar sem 
veit að merkingum dýrafóðurs úr 

erfðabreyttum 
hráefnum hefur 
þega r  tek ið 
gildi.

Reglugerðin 
felur í sér að 
matvæli sem 
innihalda erfða-
breyttar lífver-
ur, til dæmis 
hveitikorn, 
maís eða soja, 
skul i  merkt 

greinilega á umbúðum eða í hillu. 
Markmiðið með reglunum er 

að upplýsa neytendur matvæla 
og kaupendur fóðurs um innihald 
vöru, það er hvort hún innihaldi 
erfðabreytt hráefni. Deilur um 
ágæti erfðabreyttra matvæla hafa 
verið eitt stærsta neytendamál 
síðari ára á heimsvísu. Skýrar 
reglugerðir um merkingu erfða-
breyttra matvæla eru í öllum 
öðrum ríkjum Evrópska efna-
hagssvæðisins (EES) en málin 
horfa öðru vísi við í Bandaríkj-
unum og erfitt gæti reynst að fá 
nauðsynlegar upplýsingar um 
allar vörur.

Baldur Erlingsson, lögfræðing-
ur hjá ráðuneytinu, segir innflytj-
endur matvöru frá Bandaríkjun-
um hafa óskað eftir frestinum. 
Bjarni Harðarson, upplýsinga-
fulltrúi ráðuneytisins, segir þó 
að reglurnar muni koma til fram-
kvæmda.

„Það er engan bilbug á okkur 
í ráðuneytinu að finna og þessi 
reglugerð er á leiðinni,“ segir 
Bjarni en bætir því við að það hafi 
þótti sjálfsagt að verða við ósk um 
frest því að aðlögunin gæti tekið 
tíma og enn þurfi að fara í gegn-
um ýmis atriði. „Það er alveg eðli-
legt.“

Neytendasamtökin fögnuðu 
nýju reglugerðinni er hún var 
undirrituð í lok síðasta árs en 
harma nú frestunina. 

„Ég skil ekki þessa frestun og 

vil fá rök ráðherra fyrir henni,“ 
segir Jóhannes Gunnarsson, for-
maður Neytendasamtakanna. 

„Ég spyr því, hverra hagsmuna 
er verið að gæta? Eru það hags-
munir innflytjenda?“

Jóhannes segir einnig umhugs-
unarvert hvort til standi að breyta 
reglunum frekar áður en þær taki 
gildi. Hann tekur þó fram að það 
sé ekki hlutverk Neytendasamtak-
anna að segja fólki hvort það eigi að 
kaupa erfðabreyttar vörur eða ekki.

„Hins vegar þurfa neytendur 
slíkar upplýsingar til að geta valið 
vörur á upplýstan hátt.“

Jóhannes segir innflytjendur 
hafa fengið nægt svigrúm til að 
laga sig að reglugerðinni. Þar að 
auki hafi önnur EES-ríki búið við 
slíkar reglur um árabil.

„En við sitjum enn og bíðum, og 
það er óviðunandi fyrir íslenska 
neytendur.“ thorgils@frettabladid.is

Ég spyr því, hverra 
hagsmuna er verið 

að gæta? Eru það hagsmunir 
innflytjenda?

JÓHANNES GUNNARSSON
FORMAÐUR NEYTENDASAMTAKANNA 

Reglum um erfða-
breyttan mat frestað
Gildistöku reglugerðar um merkingu matvöru sem inniheldur erfðabreytt hrá-
efni hefur verið frestað til áramóta. Neytendasamtökin harma frestunina. Ráðu-
neytið segir innflytjendur hafa beðið um frest en ekki sé verið að hætta við.

MATVÆLAREGLUGERÐ SKOTIÐ Á FREST Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur 
frestað gildistöku reglugerðar um merkingu matvæla sem innihalda erfðabreytt 
matvæli. Neytendasamtökin segja um mikið hagsmunamál fyrir neytendur að ræða. 
Myndin tengist fréttinni ekki beint. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

JÓHANNES 
GUNNARSSON

SKATTAR Efnahags- og skattanefnd 
afgreiddi í gær frumvarp um að 
lækka virðisaukaskatt á rafbæk-
ur og tónlist á netinu. Þessir vöru-
flokkar eru nú í hærra skattþrepi 
og bera 25,5 prósenta skatt, en 
munu bera 7 prósenta skatt verði 
breytingin að veruleika.

Allar líkur eru á því að svo 
verði, þar sem frumvarpið var 
afgreitt samhljóða úr nefndinni 
af fulltrúum allra flokka.

Helgi Hjörvar, formaður nefnd-
arinnar, segir að nefndin vilji að 
tónlist og rafbækur á netinu beri 

sama skatt og 
tónlist og bækur 
í áþreifanlegu 
formi.

„Fyrir utan 
jafnræðissjón-
armiðin og það 
að skapa skap-
a nd i  g rei n -
um jákvæðara 
umhverfi þá er 

þetta líka hugsað sem liður í því að 
hraða rafbókavæðingunni hérna, 
ekki síst í kennslubókum,“ segir 
Helgi.

Hann segir breytinguna líka 
hugsaða til þess að mæta því að 
mikið af tekjum á þessu sviði hafi 
ekki skilað sér. Erlendir aðilar hafi 
ekki staðið skil á skatti og tekjur 
hafi tapast með því að hafa þetta í 
hærra þrepi.

„Inni í þessu er ákvæði um að 
erlendir aðilar sem selja hér skrái 
sig hér á landi og skili virðisauka-
skatti af þeirri sölu sem er hér á 
Íslandi. Þetta mun skila tekjum, 
en ekki leiða til verðhækkunar 
þar sem fyrirtækin skila nú þegar 
vaski, en heima fyrir.“ - kóp

Samstaða á Alþingi um að lækka virðisaukaskatt á rafbækur og tónlist á netinu:

Rafbækur og nettónlist í lægra þrep

HELGI HJÖRVAR

BRETLAND, AP Lekasíðan Wikileaks 
hefur nú birt öll bandarísku sendi-
ráðsskjölin, sem hún hóf birtingu 
á í lok síðasta árs í samvinnu við 
nokkra helstu fjölmiðla heims.

Samstarfsfjölmiðlar hennar, 
virt dagblöð á borð við New York 
Times, Guardian og Le Monde, 
gagnrýna það að flest skjölin séu 
nú birt án þess að þurrka út við-
kvæmar upplýsingar, sem geta 
stefnt einstaklingum í hættu.

Meðal annars geta stjórnvöld 
í löndum á borð við Kína, Búrma 
og Rússland auðveldlega fundið í 
skjölunum nöfn stjórnarandstæð-
inga og andófsmanna, með afleið-
ingum sem enginn veit hverjar 
verða.

Birting skjalanna hafði gengið 
hægt, enda var þess lengi vel gætt 
að birta þau ekki fyrr en sam-
starfsfjölmiðlarnir hefðu farið í 
gegnum þau og hreinsað út þessar 
viðkvæmu upplýsingar.

Á Twitter-síðu Wikileaks segir 
að ekki hafi verið um annað að 
ræða en að birta öll skjölin, því 
afrit þeirra væru þegar komin í 
umferð manna á milli.

Breska blaðinu Guardian hefur 
verið kennt um að birta lykilorð, 
sem veitti hverjum sem er aðgang 
að skjölunum. Fulltrúar Guardian 
segja hins vegar að á Wikileaks 
hefðu menn ekki átt að endurnýta 
gamalt lykilorð fyrir þetta við-
kvæmar upplýsingar. - gb

Wikileaks hefur birt öll bandarísku sendiráðsskjölin, að miklu leyti óritskoðuð:

Stofna andófsfólki í hættu

LEKI Julian Assange hefur verið gagn-
rýndur fyrir að birta skjölin óritskoðuð.
 NORDICPHOTOS/AFP

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
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.



Das Auto. AtvinnubílarSIMPLY CLEVER

opnar í 
Reykjanesbæ
Opnunarsýning í dag frá kl. 12 - 16
Hekla opnar í dag stórglæsilegan sýningarsal og þjónustuverkstæði í Hekluhúsinu 

að Njarðarbraut 11 í Reykjanesbæ. Glæsileg bílasýning á milli kl. 12-16. 
Allir hjartanlega velkomnir í kaffi og kleinur.     

Líttu við í leiðinni á Ljósanótt!
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Einn helsti jöklafræðingur heims í boði forseta Íslands 
og Háskóla Íslands 
Dr. Lonnie Thompson, einn þekktasti jökla- og loftslagsfræðingur Banda ríkjanna, 
sem veitt hefur forystu rannsóknarverkefnum víða um heim, heldur fyrirlestur í boði 
forseta Íslands og Háskóla Íslands

mánudaginn 5. september 2011 klukkan 12.00. 
Fyrirlesturinn er öllum opinn.

Fyrirlesturinn ber heitið „Climate Change: The Evidence and Our Options“ og 
verður fluttur í Hátíðasal Aðalbyggingar Háskóla Íslands. Í upphafi fundarins flytur 
forseti Íslands stutt ávarp.

Dr. Thompson, sem er prófessor við jarðfræðideild Ríkisháskólans í Ohio, hefur 
öðlast margvíslega viðurkenningu fyrir vísindastörf sín, ekki síst fyrir rannsóknir á 
bor kjörnum úr jöklum heittempraðra landa og hitabeltislanda. Hann hefur farið í 
tugi rannsóknarleiðangra til Kína og Himalajasvæðisins sem og Suðurskautslandsins. 
Thompson er staddur á Íslandi í tengslum við alþjóðlega ráðstefnu um rannsóknir 
á jöklum og náttúrufari Himalajasvæðisins.

Loftslagsbreytingar 
– veruleiki og valkostir

Opinn fyrirlestur:
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LÍBÍA, AP Uppreisnarhreyfingin í 
Líbíu, sem nú hefur að mestu náð 
völdum í landinu, bjó sig í gær 
undir innrás í Sirte, heimabæ 
Múammars Gaddafí. 

Uppreisnarmenn höfðu gefið 
stuðningsmönnum Gaddafís í 
Sirte frest þangað til í dag til að 
semja um uppgjöf en lítil sem 
engin viðbrögð fengið önnur en 
fullyrðingar Gaddafís um að hart 
yrði tekið á móti.

Leiðtogar bráðabirgðastjórn-
ar uppreisnarmanna í Líbíu hafa 
ekki kynnt opinberlega neinar 
skýrar hugmyndir um framtíð 
landsins en ræddu þó áform sín 
við fulltrúa Sameinuðu þjóðanna 
og annarra alþjóðastofnana á lok-
uðum fundi í París í gær, daginn 
eftir að þeir ræddu við leiðtoga 
sextíu ríkja um stuðning við upp-
byggingu í landinu.

Þeir hafa lofað lýðræðislegum 
kosningum, sumir segja innan 
tuttugu mánaða, og fulltrúi þeirra 
í Bretlandi lofar að engin fyrir-
tæki fái sérmeðferð þegar kemur 
að því að semja um olíuvinnslu í 
nýrri Líbíu. 

Stofnanir Sameinuðu þjóðanna 
hafa síðustu daga snúið aftur til 
höfuðborgarinnar Trípolí, þar 
sem matvælum, vatni og lyfjum 
verður dreift til íbúa.

Aðstoð Sameinuðu þjóðanna 

verður þó aðeins tímabundin, 
segir Panos Moumtzis, yfirmaður 
mannúðarstarfs Sameinuðu þjóð-
anna í Líbíu. 

„Þetta land á mikið af auðlind-
um og við teljum þörfina á mann-
úðaraðstoð vera til skamms tíma,“ 
segir hann og vísar til olíuauðs-
ins sem þessi sex milljón manna 
þjóð hefur yfir að ráða. „Ég sé 
ekki fram á að mannúðaraðstoð 
verði haldið áfram lengur en til 
áramóta, í mesta lagi.“

Gaddafí hefur verið í felum frá 

því uppreisnarmenn réðust inn í 
Trípolí 20. ágúst og náðu borginni 
á vald sitt á fáeinum dögum.

Ýmsar getgátur hafa verið um 
hvar hann kunni að vera niður-

kominn, en í útvarpsviðtali á 
fimmtudagskvöld sakaði hann 
NATO-ríkin um að vilja hernema 
Líbíu til að komast yfir olíuauð-
lindirnar.

„Búið ykkur undir langt stríð,“ 
sagði hann. „Búið ykkur undir 
skæruhernað.“

Auk borgarinnar Sirte búa upp-
reisnarmenn sig undir innrás í 
tvær aðrar borgir, Bani Walid og 
Sabha, sem stuðningsmenn Gad-
dafís hafa enn á valdi sínu.   

           gudsteinn@frettabladid.is

Uppreisnarmenn sækja fram
Stuðningsmenn Gaddafís hafa enn þrjár borgir í Líbíu á sínu valdi. Uppreisnarmenn voru í gær að hefja 
innrás í Sirte, fæðingarstað Gaddafís. Sameinuðu þjóðirnar eru byrjaðar að dreifa hjálpargögnum í Trípólí.

SKOPMYND Ónefndur listamaður hefur málað mynd af  Gaddafí á húsvegg í Trípólí. Á myndinni má sjá einræðisherrann fyrr-
verandi forða sér á hlaupum með peninga í poka. NORDICPHOTOS/AFP

VÍSINDI Vísindamenn í Bandaríkj-
unum segja nauðsynlegt að setja 
alþjóðlegar reglur um hluti sem 
sendir eru út í geiminn, geimflaug-
ar, gervihnetti og annað slíkt, sem 
svífur áfram umhverfis jörðina 
löngu eftir að allri notkun er hætt.

Ruslið í geimnum er orðið svo 
mikið að hætta stafar af. Bæði er 
hætta á því að eitthvað af því rek-
ist á mönnuð geimför með hugsan-
lega alvarlegum afleiðingum fyrir 
geimfarana, og einnig er hætta á 
því að skemmdir verði á mikilvæg-
um gervihnöttum, sem hvers kyns 
starfsemi á jörðu niðri reiðir sig á.

Frá þessu er skýrt á vefsíðum 

BBC og vitnað í nýja skýrslu frá 
rannsóknarráði Bandaríkjanna, 
National Research Council.

Nú er talið að um 22 þúsund hlut-
ir, sem eru nægilega stórir til að 
hægt sé að fylgjast með þeim frá 
jörðu niðri, séu á ferðinni í kring-
um jörðina. Enginn hefur hins 
vegar tölu á minni hlutum, sem 
sumir hverjir hafa orðið til þegar 
stærri hlutir rekast á.

Fyrir tveimur árum rákust tveir 
gervihnettir saman úti í geimnum, 
sem varð til þess að þeir sundruð-
ust. Árið 2007 gerðu Kínverjar auk 
þess tilraun með geimvarnarvopn 
og sprengdu eigin gervihnött. - gb

Geimskipum og gervihnöttum stafar hætta af rusli:

Sífellt meira geimrusl

RUSL Í GEIMNUM Myndin er listræn túlkun á ástandinu í kringum Jörðina, en gefur 
nokkra hugmynd um hvað við er að glíma. NORDICPHOTOS/AFP

Búið ykkur undir langt 
stríð. [...] Búið ykkur 

undir skæruhernað.

MÚAMMAR GADDAFÍ
FYRRVERANDI LEIÐTOGI LÍBÍU

MYNDLIST Sýning með teikning-
um eftir Erró opnar í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnarhúsi í dag. 

Um 200 teikningar eru á sýn-
ingunni sem er skipulögð í náinni 
samvinnu við Erró og byggð á 
verkum sem koma úr einkasafni 
listamannsins og safneign Lista-
safns Reykjavíkur. 

Teikning er sú grein sem Erró 
er síst þekktur fyrir en þó eru á 
sýningunni verk sem hann vann 
frá árinu 1944 til vorra daga og 
beitti fjölbreyttri tækni og aðferð-
um við gerð þeirra. Sýningarstjóri 
er Danielle Kvaran.  - sbt

Fáséðar teikningar eftir Erró sýndar á nýrri sýningu í Listasafni Reykjavíkur:

Elstu teikningarnar frá 1944

ERRÓ Erró í Hafnarhúsinu í gær en hann er staddur á landinu vegna sýningar á 
teikningum hans sem opnar í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SAMGÖNGUR Verð á mánaðar-, 
þriggja mánaða og níu mánaða 
kortum hjá Strætó hækkar í verði 
um 10 prósent 1. október næst-
komandi. Stök fargjöld haldast 
óbreytt, 350 krónur. Hætt verður 
sölu á tveggja vikna korti vegna 
dræmrar sölu.

Hækkun á verði tímabilskorta 
er liður í að auka hlut tekna af 
fargjöldum í rekstrarkostnaði 
Strætó, og er gerð með hliðsjón af 
þróun verðlags, að því er segir í 
tilkynningu frá Strætó. - sv

Gjaldskrá Strætó hækkar:

Tímabilskort 
hækka um 10%

STRÆTÓ HÆKKAR VERÐ Mánaðakort 
Strætó munu hækka í verði um næstu 
mánaðamót. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LAGÐIST Í TÓMATMAUKIÐ Tómat-
maukið flaut um götur bæjarins Bunol 
á Spáni þegar hinn árlegi tómat-
slagur var haldinn þar í vikunni. Tugir 
þúsunda manna tóku þátt í slagnum 
og köstuðu samtals 120 tonnum af 
tómötum í mótherja sína.
 NORDICPHOTOS/AFP

FLATEYRI Sundlaugin á Flateyri 
hefur verið lokuð síðustu daga 
vegna viðhalds. 

Unnið hefur verið að viðgerð-
um á lögnum í kjallara auk þess 
sem sturtuklefar og sundlaugar-
ker hafa verið lagfærð, að því er 
fram kemur á fréttavef Bæjarins 
besta á Ísafirði. 

Þar segir enn fremur að sam-
kvæmt upplýsingum frá Ísafjarð-
arbæ sé gert ráð fyrir að búið 
verði að mála sundlaugarkerin í 
næstu viku, og þá verði hægt að 
opna laugina á ný. - kh

Flateyringar án sundlaugar:

Laugin lokuð 
vegna viðhalds

Hringdi dyrabjöllum í ölæði
Karlmaður á fimmtugsaldri var hand-
tekinn í fyrrakvöld eftir að hafa verið 
til vandræða í miðborginni, átt erfitt 
með að rata heim til sín, hringt dyra-
bjöllum hjá ókunnugu fólki hér og þar 
og ógnað lögreglumönnum. Hann var 
færður í fangageymslur og við frekari 
eftirgrennslan kom í ljós að hann var 
eftirlýstur vegna annarra mála.

LÖGREGLUFRÉTTIR



Eitt mesta úrval landsins 
af stillanlegum 
heilsurúmum!

A
‹EIN

S FRÁ TEMPUR
®

EINA DÝNAN OG KODDINN 
SEM VIÐURKENND ERU 
AF NASA OG VOTTUÐ AF 
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

Þegar þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast  hryggur og liðir í 
sinni náttúrulegu stöðu. TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt 
þar sem þú vilt og stíft þar sem þú þarft™ og veitir þannig 
þrýstijöfnun, þægindi og náttúru legan stuðning. 

Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Heilsudagar
í september

Allar TEMPUR® 
heilsudýnur og -koddar

á 20% afslætti

Heilsudýnan

sem styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa

D Ý N U R  O G  K O D D A R



arionbanki.is  –  444 7000

Arion banki býður  
óverðtryggð íbúðalán 
með föstum vöxtum.

Ný íbúðalán

Hvað skiptir þig máli?

fastir vextir til 5 ára

Frá 15. september bjóðum við óverðtryggð íbúðalán til 25 eða 40 ára 
með föstum 6,45% vöxtum til fi mm ára. Kynntu þér málið á arionbanki.is.
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greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

www.meccaspa.is

Breytt og bætt líðan með Berglindi :
• Þá æfir þú á þínum hraða, fyrir þig í fjölbreyttri leikfimi, meðal annars verður sundleik 
 fimi, stöðvaþjálfun, brennsla, dans, gleði, fit-pilates, slökun, jafnvægi og teygjur.
• Þá ert þú að forgangsraða og setja sjálfa þig, heilsu þína og vellíðan í fyrsta sæti
• Þá æfir þú með stórkostlega skemmtilegum konum sem allar stefna að sama markmiði  
 og þú
• Þá færð þú stuðning, hvatningu og fræðslu og tekur eitt skref í einu
• Þá upplifir þú einstakt andrúmsloft Mecca Spa þar sem yndislegur blær hvílir yfir öllu
• Þá ertu þátttakandi í leikfimishóp þar sem brugðið er á leik, matarklúbbur er starfræktur  
 og alls kyns skemmtilegar uppákomur eru fyrirhugaðar
• Þá finnur þú að Lífsstílsbreyting = hugarfarsbreyting = framtíðarlausn
• Að hika er sama og tapa – hafðu samband og skráðu þig núna

Námskeiðið stendur yfir til áramóta, á mán – fim kl. 17 – 18

Fyrsti tíminn verður í sundlauginni mánudaginn 5. september! 
Allar nánari upplýsingar og skráning er í síma 891-6901 eða á netfanginu 
e.berglind@simnet.is
Verið hjartanlega velkomnar
Kærleikskveðja, Berglind, fit-pilates- og þolfimikennari
Það er ennþá laust í fit-pilates kl. 19:15 mán-mið-fim

SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

VG krefst opinberrar rann-
sóknar á embættisathöfn-
um utanríkisráðherra 
vegna hernaðar í Líbíu. 

Utanríkisráðherra fullyrðir að slík 
rannsókn muni hitta aðra verr en 
hann. Merkingarlaust hnútukast 
af þessu tagi hefur yfirskyggt aðra 
atburði síðustu daga. Um hitt er 
minna fjallað sem stjórnarflokkarn-
ir hafa verið næstum einhuga um. 
Það sætir þó ekki síður tíðindum.

Samstarfinu við AGS er lokið. 
Þar með heyrir efnahagsáætlunin 
sem fyrri ríkisstjórn gerði í  nóvem-
ber 2008 sögunni til. Forystumenn 
ríkisstjórnarinnar voru sammála 

um að líkja þess-
um samstarfs-
tíma við setu á 
skólabekk. Það er 
upplifun þeirra 
b e gg ja  s em 
engin rök standa 
til að draga í efa. 
Forsætisráð-
herra og fjár-
málaráðherra 
líta svo á að þau 

hafi útskrifast með láði. Engu hefur 
spillt þeirri fölskvalausu gleði að 
innanríkisráðherrann þvertekur 
fyrir að láta skipa sér á bekk með 
þakklátum útskriftarnemum.

Hvort þjóðin upplifir útskriftina 
eins og formenn stjórnarflokkanna 
er sjálfstætt skoðunarefni. Eðlilegt 
er að menn reyni að  gera sér raun-
sanna grein fyrir því hvar Ísland 
stendur þegar samstarfinu við AGS 
er lokið og meti það sem áunnist 
hefur. Hitt skiptir þó meira máli að 
vita hvert á að halda og eftir hvaða 
leiðum. 

Nú þegar ríkisstjórnin loks stend-
ur á eigin fótum er veruleikinn sá að 
hún hefur ekki gert eigin efnahags-
áætlun sem tekur við af hinni. Þar 
veifar hún auðu blaði. Í besta falli 
er þar eitt tákn. Það er tölustafur-
inn: Núll.  

Núll

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Þetta eru þau tíðindi síðustu 
viku sem skipta framtíð 
fólksins í landinu mestu. 
Um þau er ekki talað. 

Aðeins einn hagfræðingur hefur 
vakið athygli á þessari hættulegu 
staðreynd. Eftirtektarvert er að 
þetta veldur ekki hnútukasti milli 
stjórnarflokkanna. Eða er hitt 
skýringin að einhugur er um að 
þeir geti ekki gert efnahagsáætl-
un saman?

Leiðtogar stjórnarandstöðunn-
ar hafa réttilega með tilvísun 
í verðbólgu og ónógan hagvöxt 
gagnrýnt það sjálfsálit formanna 
stjórnarflokkanna að AGS hafi 
útskrifað þá með láði. En frá  
stjórnarflokkunum verður þó 
ekki tekið að fram til þessa hafa 
þeir framkvæmt mest af þeim 

íhaldsaðgerðum í ríkisfjármálum 
sem AGS lagði fyrir. 

Á hinn bóginn hafa stjórnarand-
stöðuflokkarnir ekki fremur en 
aðrir deilt á ríkisstjórnina fyrir 
að hafa látið undir höfuð leggj-
ast að gera nýja efnahagsáætlun 
um endurreisn þjóðarbúskapar-
ins. Þetta er þó sneggsti blettur-
inn á ríkisstjórninni þegar AGS 
leggur ekki lengur línurnar um 
stjórn ríkisfjármálanna og pen-
ingamálanna. Pólitískur friður 
virðist ríkja um þann auma blett. 
Hvað veldur?

Ríkisstjórnin hefur gefist upp 
við að fylgja þeim hógværu mark-
miðum í ríkisfjármálum sem AGS 
lagði upp með. Það heitir að þeim 
hafi verið skotið á frest. Þrem-
ur árum eftir hrun krónunnar 

bólar ekkert á útflutningshag-
vexti. Ríkisstjórnin hefur tafið 
þær framkvæmdir í orkumálum 
sem voru forsenda AGS-áætlun-
arinnar. Flest bendir til að VG sé 
að styrkja stöðu sína í því þrátefli.

Á sama tíma og ríkisstjórn-
ir annarra landa herða aðgerð-
ir í ríkisfjármálum þykir rétt að 
slaka á klónni hér. Þegar aðrar 
þjóðir hrinda í framkvæmd nýjum 
viðbragðsáætlunum í peningamál-
um þykjumst við ekki hafa þörf 
fyrir slíkt. Meðan Ísland býr eitt 
Evrópuþjóða við gjaldeyrishöft 
koma sums staðar fram þau við-
horf að alls ekki megi horfa til 
nánara framtíðarsamstarfs við 
þær þjóðir sem nú grípa til ráð-
stafana til að tryggja stöðugleika 
í peningamálum.  

Friður um sneggsta blettinn

Bankastjórn Seðlabank-
ans barðist hatramm-
lega gegn AGS-sam-
starfinu á sínum tíma. 

Það gerði formaður VG einnig 
en af öllu meiri opinberum ákafa. 
Svo fór þó að bankastjórn Seðla-
bankans undirritaði samstarfs-
áætlunina og skömmu síðar kom 
það í hlut formanns VG að fram-
kvæma hana. Áætlunin hefur 
reynst vel þó að margar brota-
lamir hafi verið á framkvæmd-

inni. Án samstarfs og aðhalds 
AGS væri staðan verri.  

Ofan á hrun krónunnar og bank-
anna var pólitíska ástandið orðið 
afar snúið þegar efnahagsáætl-
unin var samin. Í því ljósi verður 
það að teljast pólitískt þrekvirki 
hjá þáverandi forsætisráðherra, 
Geir Haarde, að koma þessu sam-
starfi á og draga á svo skömmum 
tíma þær skýru línur sem fylgja 
ætti í fyrstu við efnahagsendur-
reisnina. Einörð afstaða þáverandi 

formanns Samfylkingarinnar var 
einnig forsenda fyrir því að þetta 
tókst. 

Pólitíska kreppan er óleyst eins 
og flokksráðsfundur VG stað-
festir. En forvígismenn lands-
ins  hyggjast eigi að síður sitja án 
efnahagsáætlunar og á sama tíma 
setja áform um aukið alþjóðlegt 
samstarf í uppnám. Dæmið frá 
því í nóvember 2008 sýnir að jafn-
vel við verri aðstæður er hægt að 
gera betur. Hvar er viljans merki?

Hvar er viljans merki?

Í 
föstudagsviðtali Fréttablaðsins sagðist Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra myndu beita sér fyrir því að verðtrygg-
ingin yrði afnumin. Það er göfugt markmið og væri alveg 
klárlega heimilum landsins í hag að það næðist.

Ögmundur færir meðal annars fram þau rök fyrir afnámi 
verðtryggingarinnar að vextir sem stjórntæki seðlabanka bíti illa 
í verðtryggðu hagkerfi. Vaxtahækkun færi bara til afborgunar-
byrði fólks og fyrirtækja, en þyngi hana ekki strax. Þetta eru rök 
sem margir hagfræðingar taka undir. 

En hvað þarf að koma til svo 
hægt sé að afnema verðtrygg-
inguna? Á öðrum stað í Frétta-
blaðinu í gær sagði Ásgeir 
Daníelsson, forstöðumaður á 
hagfræðisviði Seðlabankans, 
að forsenda þess væri að hægt 
yrði að halda verðbólgu lágri og 
stöðugri. Hitt væri annað mál 

hvort það væri raunhæft. Hér væri verðbólgan mjög ófyrirsjá-
anleg og því væri eðlilegt að bæði lánveitendur og lántakendur 
vildu verðtryggja lán.

Meinið er nefnilega að takist ekki að koma böndum á verð-
bólguna leiðir afnám verðtryggingar óhjákvæmilega til þess að 
raunvextir hækka. Þeir sem lána peninga leitast þá við að hafa 
borð fyrir báru; að tryggja sig með háum vöxtum fyrir lækkandi 
gengi gjaldmiðilsins og verðbólgu.

Það er nefnilega ekki rétt hjá Ögmundi Jónassyni að í öðrum 
löndum sé verðbólgan „látin rýra fjármagnið“. Verðbólguvænt-
ingar eru byggðar inn í vaxtastigið til lengri tíma litið. Annars 
væru fjármálastofnanirnar að taka of mikla áhættu. Er ekki 
Ögmundur einmitt talsmaður þess að bankar og önnur fjármála-
fyrirtæki sýni ráðdeild og taki ekki of mikla áhættu?

Svo má spyrja hvað Ögmundur vilji gera til að halda verðbólg-
unni niðri. Verðbólguskotin á Íslandi eru oftast tengd gengis-
lækkun krónunnar, sem veldur verðhækkun á innflutningi. Er 
Ögmundur að gera eitthvað í því að útvega okkur nýjan og stöð-
ugri gjaldmiðil?

Heilbrigð, erlend fjárfesting í atvinnulífinu stuðlar að inn-
streymi fjár í landið, sem styrkir gengi krónunnar og dregur 
úr líkunum á verðhækkunum. Hefur Ögmundur Jónasson mikið 
stússazt í því að greiða fyrir erlendum fjárfestingum?

Ein ástæða þess að stjórntæki Seðlabankans hafa í gegnum 
tíðina reynzt bitlítil er að ríkisstjórnin hefur ekki stutt við bakið 
á bankanum með aðhaldi í ríkisfjármálum. Er innanríkisráðherr-
ann talsmaður þess harða aðhalds í ríkisfjármálum til lengri tíma 
sem þarf til að koma á nauðsynlegum stöðugleika í efnahags-
lífinu?

Afnám verðtryggingarinnar er frábært og vinsælt markmið. 
En fleira verður að koma til. Ráðherrar í ríkisstjórninni geta ekki 
bara slegið um sig með vinsælum frösum, þegar alla heildarsýn 
á peninga- og efnahagsstefnu landsins vantar.

Ögmundur vill afnema verðtrygginguna:

Hvar er 
heildarsýnin?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN



Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni kynnir byggingu 49 þjónustuíbúða að 

Hólabergi 84 í Reykjavík. Íbúðirnar verða tengdar við Menningarmiðstöðina Gerðuberg 

þar sem mikið og öflugt félagslíf er fyrir eldri borgara. Að auki er bókasafn staðsett í 

Gerðubergi sem og mötuneyti.

Í nánasta umhverfi Gerðubergs er heilsugæsla, tannlæknastofa, bakarí, Fella- og Hólakirkja 

auk þess sem Breiðholtslaug er hinum megin götunnar.

Söluaðili: Byr fasteignasala
Sími: 483 5800  -  www.byrfasteign.is

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR FYRIR ELDRI BORGARA

K Y N N I R

Hólaberg 84, Reykjavík

FAGRABERG

Stutt er í gönguleiðir í Víðidalnum 
ásamt því að öll helsta þjónusta er 
í göngufæri við íbúðirnar.

Húsið stendur að Hólabergi 84, mitt 
á milli menningarmiðstöðvarinnar 
Gerðubergs og Fella- og Hólakirkju.

Innigangur með léttri gler-
yfirbyggingu veitir skjól og hleypir 
birtu inn í rýmið á öllum hæðum. 

Samspil birtu, gróðurs og set-
bekkja gefur rýminu keim af 
göngugötu.

Allar nánari
upplýsingar á

www.fagraberg.is

www.fagraberg.is
Byggingaraðili:
Sveinbjörn Sigurðsson hf.

21 af 49 íbúðum seldar!
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Til sölu er um 44 fm. sumarhús til brottflutnings. Húsið er staðsett í orlofs-
byggðinni í Svignaskarði í Borgarbyggð og selst í núverandi ástandi og með 
öllum húsbúnaði. 

 Einnig fylgir um 50 fm. verönd svo og heitur pottur.

 Seljandi sér um að aftengja allar lagnir og heimtaugar. 

 Kaupandi sér um að losa hús og pall af núverandi undirstöðum og fjarlægja 
af svæðinu.

Hægt verður að skoða húsið í samráði við Svein (sími 898-9077) sem einnig 
veitir nánari upplýsingar.

 Til sölu sumarhús til flutnings
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Allra síð
ustu sætin 

20. se
ptember

í 8 nætur

Costa del Sol
Nú er komið að síðustu ferðinni til Costa del Sol í ár. Í boði er einstök sértilboð á Aguamarina 
íbúðahótelinu og Amaragua, sem er afar gott 4 stjörnu hótel við ströndina. Gríptu þetta tækifæri 
og skelltu þér í frábæra ferð til Costa del Sol og njóttu lífsins á hreint ótrúlegum kjörum. 
Einnig önnur sértilboð í boði. 

Ath. mjög takmarkaður fjöldi herbergja og íbúða  
– verð getur hækkað án fyrirvara. 

Aguamarina  

89.900 kr.
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2  börn, 2-11 ára, 
í íbúð 8 nætur.  Verð m.v. gistingu í tvíbýli kr. 99.900.

Hotel Amaragua  

134.400 kr.
– með hálfu fæði
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, 
í herbergi með hálfu fæði í 8 nætur.  
Verð m.v. gistingu í tvíbýli með hálfu fæði kr. 149.900.

Frá kr. 89.900

Eistar telja að aðildin að ESB árið 
2004 hafi skipt sköpum um hve 

vel gengur í landinu. Þrátt fyrir óró-
ann á alþjóðlegum fjármálamörkuð-
um héldu þeir ótrauðir sínu striki og 
tóku upp evruna um síðustu áramót. 
Hagvöxtur í kjölfar aðildar, og síðan 
evrunnar, er með því besta sem 
þekkist í Evrópu.

„Breytingarnar í Eistlandi á síð-
ustu 20 árum eru nánast krafta-
verk“ sagði Carl Bildt, hinn annars 
orðvari utanríkisráðherra Svíþjóð-
ar, í pallborðsumræðum sem við 
tókum þátt í fyrir skemmstu í Tall-
inn. Niðurstaða Eistanna sjálfra var 
að Evrópusambandið hefði ráðið 
úrslitum um efnahagslega endur-
reisn landsins.

Eftir upptöku evrunnar nam 
hagvöxtur 8% á fyrsta ársfjórð-
ungi þessa árs. Útflutningur jókst í 
maí um 53% milli ára (maí til maí) 
og atvinnuleysi er á niðurleið eftir 
dýfuna 2008. Erlendar fjárfestingar 
hafa streymt inn í landið og nema 
nú 80% af landsframleiðslu. Skuldir 
Eistlands eru þær lægstu í Evrópu 
og eru aðeins 6% af VLF. 

Ungt fólk sem áður sá framtíð 
sína utan Eistlands festir nú rætur 
heima fyrir. Skapandi greinar og 
listir eru á fleygiferð samhliða iðn-
aði og öðrum hefðbundnum atvinnu-
greinum. Alþjóðleg stórfyrirtæki 
á borð við Skype hafa flutt höfuð-
stöðvar sínar til Tallinn – og þau eru 
ekki á förum. Eistlandi hefur tekist 
að byggja upp þróttmikið, fjölbreytt 
og nútímalegt atvinnulíf. Eistar eru 
stoltir af sínu þjóðerni og þeir eru 
stoltir af því að tilheyra Evrópu. 

Af hverju er ég að segja frá 
þessu? Jú, Eistland er lítil þjóð eins 
og við Íslendingar. Þeir, eins og 
svo margir aðrir, lentu vissulega í 
efnahagshremmingum árið 2008. 
En eistneska leiðin – aðild að ESB 
og upptaka evrunnar ásamt sterkri 
áherslu þeirra í samvinnu við Evr-
ópusambandið á nýsköpun, fjár-
festingar og fjölbreytt atvinnulíf 
sýnir að það er hægt að ná miklum 
árangri með réttri stefnu. Þetta er 
eistneski kúrinn.

Það er ergilegt þegar fulltrú-
ar Sjálfstæðisflokksins setja 

fram rökfærslu sem ekki stenst, 
eða þvætting sem á sér enga 
stoð í raunveruleikanum. Það 
gildir líka um bæjarfulltrúann í 
Hafnarfirði, Rósu Guðbjartsdótt-
ur. Hún skrifaði á dögunum um 
íbúalýðræði.

Í fyrsta lagi heldur 
hún því fram að íbúa-
lýðræði, ákvæði um 
25% hafi verið tekið upp 
í tengslum við álvers-
stækkunina. Það er alls 
ekki rétt. Það ákvæði 
var sett inn vegna yfir-
gangs meirihluta Sjálf-
stæðisflokksins vegna 
skipulags á Hörðuvöll-
um á sínum tíma, af 
Samfylkingunni. Vinstri 
græn áttu þá ekki bæj-
arfulltrúa í bæjarstjórn 
en félagið beitti sér 
mjög fyrir því að kosn-
ingin um álversstækkunina færi 
fram, eins og síðar varð.

Síðar segir hún réttilega að 
fjöldi bæjarbúa hafi safnað undir-
skriftum fyrir endurtekinni  kosn-
ingu. 

Sjálfstæðisflokkurinn með ósætt-
inu
Þá var úr vöndu að ráða. Í fyrsta 
lagi var óljóst hvort álverið hefði 
nokkurn hug á að stækka í sam-
ræmi við þá deiliskipulagstillögu 
sem kosið var um á sínum tíma. Í 
öðru lagi er alls ekki víst að for-
sendur standist, ótal margt hefur 
breyst í umhverfinu og ekki víst að 
það umhverfismat sem lá að baki 
fyrri stækkunarhugmyndum ætti 
við vegna þess. Í þriðja lagi, sem 
er jú mikilvægast, þá er hæpið að 
það standist lög og rétt að hægt sé 
að kjósa um mál sem varða þriðja 

aðila. Þannig gæti ég 
til dæmis safnað undir-
skriftum fyrir því að 
Rósa mætti hækka 
húsið sitt um eina hæð, 
á meðan Rósa hefði hins 
vegar ekki neinn sér-
stakan áhuga á því. Það 
sjá allir hvílík fásinna 
það væri.

Það sýndi sig í sam-
eiginlegri yfirlýsingu 
Alcan og Hafnarfjarð-
arbæjar að aðilar eru 
sammála um að ekki sé 
tímabært að kjósa aftur 
um mögulega stækkun 
álversins. Sú niðurstaða 

er fengin í sátt við fyrirtækið, 
og er niðurstaða þess, engu síður 
en bæjarstjórnar. Ég skil ekki af 
hverju bæjarfulltrúinn kýs að 
setja sig upp á móti sáttinni og 
með ósættinu. 

Ég skil ekki 
af hverju 
bæjarfulltrú-
inn kýs að 
setja sig upp 
á móti sátt-
inni ...

Niðurstaða 
Eistanna sjálfra 

var að Evrópusambandið 
hefði ráðið úrslitum ...

Stærsta framfaraskref sem 
sést hefur lengi á sviði heil-

brigðismála eru áform um bygg-
ingu nýs Landspítala. Verkefni 
þetta hefur verið undirbúið ítar-
lega í mörg ár með þátttöku mörg 
hundruð heilbrigðisstarfsmanna 
og snýst í stuttu máli um að sam-
eina starfsemi Landspítala að 
langmestu leyti á einn stað, og 
flytja starfsemina sem nú er í 
Fossvogi (gamla Borgarspítala) í 
hin nýju hús, en nýta gömlu húsin 
við Hringbraut jafnframt áfram. 
Þrenns konar umbætur verða með 
þessari framkvæmd:  Bætt öryggi 
og aðstaða fyrir sjúklinga, veru-
legar umbætur í rekstri og bætt 
vinnuumhverfi starfsfólks. 

Flestir sem hafa eitthvert vit á 
heilbrigðismálum, veitendur þjón-
ustu jafnt sem þiggjendur, telja 
þessa þrjá þætti afar mikilvæga 
og mjög eftirsóknarverða. End-
urteknir útreikningar innlendra 
og erlendra sérfræðinga sýna að 
árlega muni sparast allt að 3 millj-
arðar króna við þessa breytingu 
sem bendir eindregið til þess að 
framkvæmdin borgi sig sjálf með 
tímanum. Enn einu sinni liggja nú 
fyrir nýir útreikningar hvað þetta 
varðar, og niðurstaðan er alltaf sú 
sama. Til viðbótar má nefna að 
nýr spítali á einum stað í sambýli 
með Háskóla Íslands, mun styrkja 

enn frekar árangursríkt samstarf 
háskóla og spítala, og gera vinnu-
staðinn eftirsóknarverðari.

Landspítali eins og hann starf-
ar núna, í spennitreyju fjárlaga, 
og dreifður um alla borg, á erfitt 
með að sinna hlutverki sínu full-
komlega, þó að ótrúlega vel hafi 
gengið að gæta öryggis sjúk-
linga og þróa starfsemina að 
ýmsu leyti til betri vegar, þökk sé 
dugnaði og baráttu starfsmanna 
spítalans. Þrátt fyrir þröngan 
stakk, hefur tekist að koma á 
ýmsum breytingum í innra skipu-
lagi, sem þegar hafa leitt til mik-
illar hagræðingar, þannig að spít-
alinn er nú rekinn innan ramma 
fjárlaga. Einnig er unnið að 

umbótum á fjölmörgum þjónustu-
þáttum er snúa að sjúklingum, 
m.a. til þess að starfsemin verði 
betur í stakk búin til þess að sam-
einast í nýjum spítala. Starfsfólk 
hefur lagt á sig gríðarlega vinnu 
til þess að bæta og þróa starf-
semina m.a. til þess að sníða 
hana sem best að nýjum spítala. 
Vonin um nýjan spítala hefur því 
átt mikinn þátt í að hvetja starfs-
menn til dáða. Bent hefur verið 
á að þróun læknisfræði á Íslandi 
kunni að vera í hættu, verði ekki 
ráðist í að byggja nýjan spítala. 
Forsvarsmenn heilbrigðisvísinda 

við Háskóla Íslands og rektor 
skólans taka undir þetta sjónar-
mið og hafa lýst áhyggjum af erf-
iðleikum sem skapast muni við að 
manna stöður á háskólaspítalan-
um vegna slakrar vinnuaðstöðu 
í núverandi byggingum. Læknar 
og starfsfólk spítalans hafa ítrek-
að bent á að sjúklingum, tækj-
um og búnaði geti stafað hætta 
af lélegu húsnæði og ábending-
ar hafa borist um að erfitt sé að 
halda uppi vörnum gegn sýking-
um vegna hrörlegs húsnæðis. 

Þannig liggur ljóst fyrir að 
starfsmenn Landspítala hafa nú 
þegar lagt mikið á sig til undir-
búnings nýja spítalanum í mörg 
ár, og ráðist í ýmsar breytingar 

á starfseminni, m.a. til þess að 
vera tilbúin með framsæknari og 
vandaðri þjónustu í hinum nýja 
spítala. Það hefur því nú þegar 
verið hugað ítarlega að innihald-
inu, ekki síður en að steypunni, 
enda er það vel þekkt staðreynd 
í rekstri háskólasjúkrahúsa að 
innra starfið þarf að vera í stöð-
ugri endurskoðun. Í þeirri mik-
ilvægu vinnu, þurfa starfsmenn 
Landspítala ekki á steypukasti 
núverandi eða fyrrverandi stjórn-
málamanna að halda. Ólíkt þróun 
og starfsemi Landspítalans, þá er 
slíkt kast tóm steypa.

Nýr spítali – forsenda framþró-
unar í heilbrigðisþjónustu

Heilbrigðismál

Ólafur 
Baldursson
læknir og 
framkvæmdastjóri 
lækninga á Landspítala

Það hefur því nú þegar verið hugað 
ítarlega að innihaldinu, ekki síður en að 
steypunni.

Eistneski kúrinn

Íbúalýðræði

Efnahagsmál

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

Íbúalýðræði

Gestur 
Svavarsson
fyrrum formaður VG í 
Hafnarfirði



Troðfull verslun af
merkjavöru!

  afsláttur af öllum 
herravörum

afsláttur af öllum 
kvenvörum
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SJÁÐU UPPÁHALDSÞÆTTINA
ÞÍNA LÍKA Á NETINU MEÐ 

SKJÁREINN NETFRELSI

HUGSAÐU ÚT F
NETFRELSI FYLGIR MEÐÁSKRIFT AÐ SKJÁEINUM



EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

YRIR KASSANN

NETFRELSI –  BYLTING Í ÍSLENSKU SJÓNVARPI

SKJÁREINN
AÐEINS

Á MÁNUÐI

++ +Nú geta áskrifendur SkjásEins hugsað út fyrir kassann ef þeir vilja. s
Með Netfrelsi geturðu horft á uppáhaldsþáttinn þinn í fullum gæðum 
á netinu hvar og hvenær sem er. Þú virkjar bara lykilorðið þitt á 
skjareinn.is og ert upp frá því frjáls eins og fuglinn – getur horft
að vild í tölvunni, á iPad eða í snjallsímanum.

Tryggðu þér áskrift í síma 595 6000, eða smelltu þér á  skjareinn.is
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Umhverfis- og samgöngusvið 
Reykjavíkurborgar.
Hr. Karl Sigurðsson formaður

Sæll vertu Karl og aðrir kjörnir 
fulltrúar í umhverfis- og sam-
göngusviði Reykjavíkurborgar.

Við hér í fyrirmyndarhúsfélag-
inu Dalseli 38, 109 Reykjavík, 
finnum okkur knúin til að senda 
þér/ykkur þessar línur, þar sem 
okkur finnst við ekki hafa fengið 
viðeigandi svör við bréfi okkar, 
dagsettu þann 19.4.2011 síðastlið-
inn, varðandi sorphirðu og svo-
kallaða 15 metra reglu. Satt að 
segja, þá erum við svolítið hissa á 
því, að umræddu bréfi hefur ekki 
verið svarað. Það var sent í gegn-
um netsíðu ykkar.

Í fyrirmyndarhúsfélagi eins 
og okkar, og það er ekkert grín, 
við eigum hér upp á vegg viður-
kenningu frá hverfaráði borgar-
innar, þar sem okkur er úthlut-
að þessum titli af ykkar hálfu, 
þar sem við sjálf höfum fyrir þó 
nokkru tekið flokkun sorps alvar-
lega og fækkað svörtum tunnum 
úr sjö í fjórar og tekið inn bláa 
tunnu, þá finnst okkur þið flokka 
okkur sem annars flokks þegna í 
Reykjavík. 

Þið megið alveg vita það líka, 
að við höfum margoft slegið gras 
á opinberum blett borgarinnar í 
næsta nágrenni, þar sem okkur 
hefur blöskrað aðgerðarleysi á 
þeim vettvangi og er til hábor-

innar skammar, svo ekki sé meira 
sagt. Höfum líklega eytt hærri 
fjárhæð í bensín á sláttuvélina 
en þið ætlist nú til að við greiðum 
ykkur fyrir sorplosun.

Ykkar orð í bréfi nýverið til 
okkar, þar sem tilkynnt er um 
einhliða skattlagningu af ykkar 
hálfu eru: 

„Með því að flokka meira það 
sem til fellur á þínu heimili, 
stendur þú vörð um umhverfið 
og sparar borginni fjármuni. Því 
minna sorp sem fer til urðunar 
því meira sparar þú fyrir þig og 
samborgara þína“. 

Það vill nú svo til, eins og áður 
kom fram, að við erum fyrir þó 
nokkru búin að stíga mikið gæfu-
, heilla- og sparnaðarspor fyrir 
okkur og Reykjavíkurborg. Þetta 
gerðum við sjálf án ykkar aðstoð-
ar og vandséð hvernig þið hafið 
ákveðið að launa okkur, eða hvað? 

Við höfum meira pláss fyrir 
viðurkenningar á veggjum hús-
félagsins!

Eins og við höfum reynt að fá 
svör við, fyrr á þessu ári, er ekki 
hægt að sjá sanngirni í þessari 
gjaldheimtu, né hvernig ætlun-
in er að leysa þau vandamál sem 
við stöndum frammi fyrir vegna 
ykkar undarlegu og óskiljanlegu 
gjörða. 

Í umræddum pósti, frá ykkur 
um breytta sorphirðu, stendur 
einnig: „Reykvíkingar sem eiga 
þess kost að færa sjálfir sorp-
ílát sín innan 15 metra frá götu á 
sorplosunardögum geta afþakk-
að þessa viðbótarþjónustu. Þá 
þarf hins vegar að gæta þess að 
ílátin komist vel fyrir, hindri 
ekki umferð og fjúki ekki af stað 
í vindi.“

Og það besta við umrætt bréf 

frá ykkur, er að ykkur er alvara!
En hvað með þá sem eiga 

þess ekki kost að færa sorpílát 
umrædda 15 metra frá götu, af 
ýmsum ástæðum, sem engin 
ástæða er til að telja upp?

Segjum að við kjósum svo, að 
færa tunnurnar að götunni, hvar 
í ósköpunum eigum við að tjóðra 
þær fastar? Ekki megum við raða 
niður bryggjupollum á göngustíg-
um borgarinnar eða hvað?

Hver ber ábyrgð, ef innihald 
ílátanna verður tæmt á göngu-
stíga og eða slett á bifreiðar eða 
aðra veraldlega hluti í eigu ann-
arra en borgarinnar?

Hvernig ætlið þið að leysa fyrir 
okkur niðurstöðu húsfundar hér í 
fyrirmyndarhúsfélaginu, þar sem 
fimm eigendur vilja ekki greiða 
uppsettan skatt ykkar, en tveir 
eru tilbúnir til þess að greiða 
hann?

Ég minni á að hér eru fjórar 
svartar tunnur og ein blá sameig-
inleg fyrir alla.

Þetta gæti orðið forvitnilegt!
Væri okkur heimilt að fá lánaða 

aðstöðu í nágrannahúsfélaginu, 
sem er reyndar sama húsið og við 
búum í, en þar eru þau svo hepp-
in að þau eru innan umræddra 15 
metra, og setja okkar tunnur yfir 

til þeirra á losunardögum? Við 
myndum væntanlega launa þeim 
greiðann með vægu gjaldi sem 
ekki tekur að tala um.

Nú ætti ykkur að vera ljóst að 
það er mikil andstaða í fyrir-
myndarhúsfélaginu við umrædda 
skattlagningu. Og það besta við 
þetta allt saman, er sú staðreynd 
að þetta snýst, af okkar hálfu, 
ekki um upphæðina sem þið ætlið 
að rukka, þetta er bara eitt það 
vitlausasta og ósanngjarnasta 
sem við flest höfum orðið vitni að 
í opinberri stjórnsýslu og höfum 
við, á öllum aldri, ýmislegt séð 
í gegnum misvitra pólítíkusa, 

sem hafa farið skrítnar leiðir til 
árangurs … eða ekki!

Það er okkur einnig afar hulin 
ráðgáta, hvers vegna þessari und-
arlegu skattlagningu hefur ekki 
verið mótmælt meira og kröftug-
ar. Þar eigum við kannski aðal-
lega við þá sem kjörnir hafa verið 
til starfa, en eru kannski í minni-
hluta, því það er jú meirihlut-
inn sem tekur svona gáfulegar 
ákvarðanir.

Til að sýna fram á fáránleika 
þessara aðgerða, þá væri t.d. mjög 
sanngjarnt að þeir íbúar borgar-
innar sem þurfa að ganga lengra 
en t.d. 15 metra að biðstöð strætis-

vagna, fái frítt í vagninn. 
Nú eða þeir sem brjóta upp gul-

rauðu litasamsetningu vagnanna 
með fatnaði í öðrum litum, skuli 
greiða aukagjald.

Nú eða þeir sem synda hægar í 
sundlaugum borgarinnar, greiði 
sérstakt aukagjald vegna lengri 
viðveru í lauginni en sá sem 
kemst hraðar og fer fyrr upp úr.

Nú eða við barasta hættum að 
flokka draslið, fáum 10 tunnur og 
borgum lítilfjörlegt skattgjald og 
allur fyrirmyndarsparnaðurinn 
er fokinn út í veður og vind. Þetta 
er jú engin andsk  … upphæð eða 
hvað?

Varla neitt til að vera að röfla 
yfir!

Til þess að við getum tekið end-
anlega ákvörðun um framhald 
þessa máls og ekki síst afstöðu í 
næstu kosningum, er það okkur 
hér í Dalseli 38, Reykjavík, mik-
ilvægt að fá svör við framan-
greindum spurningum. 

Það er niðurlægjandi fyrir 
okkur sem fullgilda íbúa að vera 
ekki virt viðlits, þó svo það sé til-
finning okkar að þið lítið á bréfin 
okkar sem eitthvert grín.

En það er stór misskilning-
ur, við erum ekki að grínast, 
en trúðum því statt og stöðugt 
að umhverfis- og samgöngur-
áð Reykjavíkur væri að því, þar 
til okkur barst umrædd tilkynn-
ing um að sorphirðugjaldið hefði 
verið lagt á frá og með 1. ágúst.

Við væntum svara fyrr en 
síðar … þó ekki væri nema af 
kurteisisástæðum.

Virðingarfyllst
f.h. hússtjórnar Dalseli 38, 
Reykjavík
Jóhann G. Gunnarsson ritari

Segjum að við kjósum svo, að færa tunn-
urnar að götunni, hvar í ósköpunum 
eigum við að tjóðra þær fastar? Ekki 

megum við raða niður bryggjupollum á göngustígum 
borgarinnar eða hvað?

Opið bréf til umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkur
Sorphirða

Jóhann G. 
Gunnarsson
ritari



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
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TIL LEIGU

Efstaland  26
108 Reykjavík

Hentug vinnurými af ýmsum gerðum.

Góð staðsetning stutt frá helstu umferðaræðum.

Rúmgóð aðstaða
 fyrir starfsmenn.
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Tímamót 
í sögu Stígamóta

Það er sama hvernig við 
reiknum, fjöldi kvenna-

athvarfa á Íslandi stenst ekki 
samanburð við neina ríkja-
hópa sem við viljum bera 
okkur saman við. Í Svíþjóð eru 
athvörfin um 150, á Grænlandi 
eru þau 8. Samtök kvenna-
athvarfa í Evrópu, WAVE, 
vinna að því að fyrir hverja 
tíu þúsund íbúa eigi að vera 
eitt athvarf. Á Íslandi erum 
við 320.000 og höfum hingað 
til haft eitt athvarf fyrir konur 
sem beittar hafa verið ofbeldi.

Það er því með mikilli 
ánægju sem það tilkynnist að 
Stígamót hafa nú opnað nýtt 
kvennaathvarf. Athvarfið er 
ætlað breiðum hópi kvenna. 
Þangað verða boðnar velkomn-
ar konur á leið úr klámiðnað-
inum, vændi og mansali. Þar 
verður líka pláss fyrir konur 
utan höfuðborgarsvæðisins 
sem vilja nýta sér þjónustu 
Stígamóta og ef húsrúm nægir 
er hugsanlegt að hýsa konur af 
öðrum ástæðum. 

Í athvarfinu, sem er stórt, 
bjart og fallegt, getum við 
auðveldlega hýst 6 konur. Þær 
munu fá eigin herbergi, þeim 
verður gert mögulegt að dvelja 
þar í lengri tíma en í hefð-
bundnum athvörfum og lögð 
verður áhersla á að þær fái 
allan þann stuðning sem þær 
þurfa til þess að vinna sig út 
úr viðjum ofbeldis, styrkja 
sig og efla. Óskað hefur verið 
eftir sem bestu samstarfi við 
allar þær stofnanir og samtök 
sem að ofbeldismálum koma. 
Til þess að hafa samband við 
athvarfið þarf að hringja í 
Stígamót í síma 562-6868. 

Þar sem rekstur kvenna-
atharfa er dýr væri verkefnið 
ómögulegt ef ekki kæmi til 
skilningur stjórnvalda, fjár-
söfnun Skottanna árið 2010 
og ómetanlegt vinnuframlag 
sjálfboðaliða. Margar konur 
með ýmiss konar reynslu, 
menntun og þekkingu hafa 
boðið fram krafta sína til þess 
að gera drauminn að veruleika. 

Stofnun Stígamótaathvarfs 
er eðilegt framhald af þeirri 
starfsemi sem Stígamót hafa 
fengist við fram að þessu. 
Árlega leita tugir kvenna 
og stundum líka karlar eftir 
stuðningi og aðstoð til þess að 
vinna úr reynslu af vændi. Það 
hefur hent nokkrum sinnum að 
Stígamót hafa haft milligöngu 
um að konur úr vændi hafi 
flúið land og fengið athvarf hjá 
systursamtökum í nágranna-
löndunum. Það hefur verið gert 
vegna þess að hér á landi hafa 
ekki verið til passandi úrræði. 
Þetta hefur líka átt við um 
konur sem tengst hafa man-
salsmálum. Sérsniðin úrræði 
fyrir þær konur hafa hingað 
til ekki verið til. Stígamóta-
athvarfið er ætlað til þess m.a. 
að bæta úr þessum skorti á 
úrræðum.

En það er fleira á döfinni á 
Stígamótum. Þegar er hafið 
starf Stígamóta utan höfuð-
borgarsvæðisins og má nefna 
að ráðgjafi Stígamóta veitir 
viðtalsþjónustu á Sauðárkróki 
hálfsmánaðarlega. Á næst-
unni verður fleiri stöðum bætt 
við og verður þjónustan kynnt 
rækilega. 

Í september munu Stígamót 
endurútgefa ítarlega bæklinga 
um nauðganir og kynferðis-

ofbeldi gegn börnum. Bækl-
ingarnir, sem eru um 50 síður 
hvor, verða ókeypis fyrir Stíga-
mótafólk og má nálgast þá á 
Stígamótum, Hverfisgötu 115. 

Að lokum skal þess getið að 
á næstu vikum mun almenn-
ingi gefast kostur á að styrkja 
Stígamót í bókstaflegri merk-
ingu. Fjöldi götukynna mun 
kynna starfið í Kringlunni, í 
Smáralindinni og á öðrum fjöl-
förnum stöðum og gefa fólki 
kost á að leggja fram mánaðar-
lega upphæð til þess að hægt 
verði að halda úti því umfangs-
mikla starfi sem Stígamót 
standa fyrir. Einnig verður 
hægt að gerast styrktaraðili 
í gegnum heimasíðuna www.
stigamot.is. Fjáröflunin fer 
fram undir yfirskriftinni 
„Stingum ekki höfðinu í sand-
inn, horfumst í augu við raun-
veruleikann“. Við skorum á 
fólk að taka þátt svo við getum 
haldið úti þeirri mikilvægu 
þjónustu sem svo margir þurfa 
á að halda.

Samfélagsmál

Guðrún 
Jónsdóttir
talskona Stígamóta

Þar sem rekstur kvennaatharfa er dýr, 
væri verkefnið ómögulegt ef ekki kæmi 
til skilningur stjórnvalda, fjársöfnun 

Skottanna árið 2010 og ómetanlegt vinnuframlag 
sjálfboðaliða.

AF NETINU

Hvað er vandamálið?
Núna, þegar í ljós virðist komið að hið ofurslítandi lamandi 
alltumlykjandi rifrildi okkar um Icesave, hafi verið alveg fullkominn 
óþarfi, og það vildi ég óska að við hefðum eytt tíma okkar og orku 
í eitthvað annað …

Núna sem sagt, þegar þetta er komið á hreint …
Ætlum við þá að fara að eyða mörgum mörgum mörgum vikum 

og kannski mánuðum í rifrildi um hvort Kínverji einn sé þess 
verður að eiga meirihluta jarðarinnar Grímsstaða á Fjöllum?

Hann mun auðvitað, eins og allir aðrir landeigendur á Íslandi, 
þurfa að lúta margvíslegum lögum og takmörkunum á því sem 
hann getur gert við jörðina sína. Og hann mun meira að segja eiga 
jörðina í félagi við ríkið sjálft, sem þar með getur fylgst grannt með 
því að hann taki ekki upp á einhverjum dónaskap.

Hvað er vandamálið?
Við verðum að fara að hætta að þrefa.

http://blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson
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L
andbúnaður er mikið 
í deiglunni um þessar 
mundir og markast það 
ekki síst af álitamálum 
sem tengjast aðildar-
umsókn að Evrópu-

sambandinu. Sú mynd sem dreg-
in er upp er oft á tíðum einsleit 
og gefur þá mynd í hugskoti leik-
mannsins að bændur þessa lands 
séu argasta afturhald sem hræðist 
breytingar. Það er því góður skóli 
fyrir hvern þann sem hefur áhuga 
á lífinu í landinu að bregða sér 
austur á Fljótsdalshérað og heim-
sækja Eymund Magnússon bónda 
og eiginkonu hans Eygló Björk 
Ólafsdóttur í Vallanesi. Í stuttu 
máli er Vallanes leiðandi bú á sviði 
lífrænnar ræktunnar á Íslandi og 
var annað landsvæðið hérlendis 
sem lýst var laust við erfðabreytt-
ar lífverur. Þetta tvennt er grunn-
urinn alls annars í búskap þeirra 
hjóna og hefur gefið þeim þá sér-
stöðu sem starfsemin hvílir á.

Vallanes
Býlið Vallanes er staðsett á Fljóts-
dalshéraði í Vallahreppi miðja 
vegu á milli Hallormsstaðar og 
Egilsstaða. Jörðin er 350 hektarar 
lands og öll viði vaxin. Prestssetur 
var í Vallanesi til 1975 og Vallanes-
kirkja, sem var vígð 1931, heilsar 
gestum áður en komið er að býlinu 
sjálfu. Þar taka hjónin Eymund-
ur og Eygló á móti ferðalöngum 
og bjóða til stofu. Eða til sætis í 
Sítrónuhúsinu, ef nákvæmni er 
gætt. Sítrónuhúsið er gróðurhús 
þar sem framandi plöntum er gefið 
tækifæri til að sýna andlitið. Sól-
blóm grípa augað en nafngiftin er 
hins vegar dregin af „sítrónutré“, 
tíu sentimetra háu, sem Eymundur 
þarf að vekja sérstaka athygli á. Í 
og við húsið er ætlunin að rækta 
ávaxtatré. Góðlátlegum efasemda-
röddum blaðamanna er í litlu sinnt 
og svarað með útskýringum á 
ýmsum hugmyndum um hvern-
ig ávöxtur trjánna verður nýtt-
ur þegar þau gefa uppskeru eftir 
einhver ár. Blaðamanni varð ekki 
ljóst fyrr en síðar þennan sama 
dag að efasemdir og verkkvíði eiga 
ekki heima í Vallanesi enda væri 
þá lítið þar að sjá. 

Jörðin ber
Um aldamótin 1900 var gamli 
Vallanesbærinn ónýtur og þá 
keypti séra Magnús Blöndal, prest-
ur í Vallanesi, landið sem liggur 
að Vallanesjörðinni og gaf nafnið 
Jaðar. Hann byggði þar mikið hús 
sem enn er mikil prýði að. Með 
þessum kaupum séra Magnúsar 
færðist allur búskapur frá Valla-
nesi og öll jarðrækt einskorðaðist 
við Jaðarlandið. 

„Þegar ég kom að Vallanesi 
hafði ekki verið hér bóndi í tvo 
áratugi. Túnið var þriggja hektara 
skeifa í kringum fjósið þar sem 
hvorki var vatn né rafmagn. Íbúð-
arhúsið hélt vart vatni eða vindi og 
útihúsin voru að falli komin. Jörð-
in var í raun nakin og beið eftir 
mér,“ segir Eymundur. 

Eymundur lýsir því að hann og 
fyrrverandi eiginkona hans til 
23 ára, Kristbjörg Kristmunds-
dóttir, höfðu leitað víða fyrir sér 
um jörð eftir að þau komu austur 
á Hérað. Ein þeirra var Vallanes 
en Eymundur viðurkennir að sér 
hafi ekkert litist á jörðina, og það 
þvert á ráðleggingar staðkunnugra 
sem sögðu landkosti þar mikla. 
Ljóst var að ábúð á jörðinni þýddi 
ekki að hægt væri að hefja búskap 
heldur að byrja þyrfti á núllpunkti. 
Hins vegar höfðu leiðangrar á 
ófáar eyðijarðir og heimsóknir á 
jarðir sem voru að losna ekki skil-
að neinu svo úr varð að þau hjón-
in fluttu að Vallanesi árið 1979. 
„Það var kalt vor og aðkoman ekki 
skemmtileg. Hins vegar kom í ljós 
að þetta er kostajörð þó hún bæri 
það ekki með sér. Hér er frábært 
land til ræktunar“, segir Eymund-

ur. „Það hafði mikið að segja þegar 
ég lét undan ræktunarmanninum 
innra með mér og hætti kúabúskap 
með öllu.“

Úrtölur
Hér vísar Eymundur til þess að 
hann ætlaði sér að stunda kúabú-
skap í Vallanesi. Í áratug fram-
leiddi hann mjólk en nautakjöts-
framleiðsla var einnig töluverð. 
Ærinn tími fór í að byggja upp 
húsakostinn og brjóta landið og 
segja má að Vallanes hafi verið 
dæmigerð austfirsk jörð með hefð-
bundinn búskap. Hins vegar lýsir 
Eymundur því að á þeim tíma 
var settur á kvóti í mjólkurfram-
leiðslu. Mönnum var skammtaður 
kvóti eftir framleiðslu sem fór illa 

við býli í uppbyggingu á þessum 
tíma. Þess utan var verð á kjöti 
lágt og það var því margt sem ýtti 
Eymundi í þá átt sem hann síðar 

valdi; bæði í ytra umhverfi land-
búnaðarins í landinu en ekki síður 
persónulega hjá þeim hjónum. 
Lífræn ræktun var þeim hugleik-
in og Kristbjörg hafði frumkvæði 
að því að allt sem gekk til heim-
ilisins var lífrænt. Það vatt upp á 
sig, segir Eymundur og aðrir sem 
höfðu áhuga á lífrænt ræktuðum 
afurðum settu sig í samband og 
keyptu töluvert magn grænmetis 
og korns. 

„Það hafa verið margir úrtölu-
menn á leiðinni. Bændur sem voru 
hér fyrir gáfu þessum hugmynd-

um falleinkunn og hvöttu okkur 
til að halda okkur við hefðbund-
inn búskap. Ég var, og er, álitinn 
sérvitringur, sem ég tek bara sem 

hrósi. En þakklátir neytendur hafa 
á móti alltaf verið hvatinn til að 
halda áfram,“ segir Eymundur.

Nú er svo komið að ekkert 
skepnuhald er í Vallanesi, ef frá 
eru taldar nokkrar landnámshæn-
ur sem munu sjá Vallanesfólk-
inu fyrir eggjum í framtíðinni. 
Eymundi fannst skepnuhaldið 
fara illa með ræktuninni og full-
vinnslu afurða í neytendapakkn-
ingar þó hann hafi síðustu árin 
sín sem kúabóndi boðið upp á líf-
rænt nautakjöt. „Okkar búrekstur 
hefur aðdráttarafl og fjölmargir 

koma hingað til að kynna sér líf-
ræna ræktun, umhverfið og starf-
semina sem hér fer fram. Hér 
kemur fólk til að leita hugmynda 
og hefur sagt mér síðar að hér hafi 
það fengið innblástur. Það er mjög 
gefandi að vita til þess.“

Bygg
„Það er gaman að hugsa til þess 
tíma sem ég byrjaði að rækta 
bygg. Fólk spurði í fullri alvöru 
hvort þetta væri ekki eitthvað 
fyrir svín. Nú elskar þetta sama 
fólk þennan mat og velur umfram 
aðra kornvöru,“ segir Eymundur 
hlæjandi en byggrækt er þunga-
miðjan í ræktuninni í Vallanesi og 
er unnið úr sextíu tonnum af byggi 
árlega.

„Uppsveiflan var mikil í kjöl-
far kreppunar og fólk fór í auknu 
mæli að horfa eftir íslenskri fram-
leiðslu. Augu fólks hafa opnast 
fyrir því að það séu góðar vörur 
framleiddar á Íslandi og að það sé 
hægt að stofna fyrirtæki um það 
að búa til vöru úr íslensku hrá-
efni,“ segir Eymundur. „Þó að það 
hljómi undarlega þá hefur krepp-
an orðið til góðs hvað þetta varðar. 
Það er meiri stuðningur við frum-
kvöðla og íslenska sköpun sem 
ekki var hlustað á á tímum þegar 
allt var flutt inn fyrir slikk.“ Eygló 
bætir við, og þar talar markaðs-
maðurinn í henni, að hrun krón-
unnar leiki hér stórt hlutverk enda 
sé nú bankabygg samkeppnishæft 
við hrísgrjón í verði, svo aðeins 
eitt dæmi sé tekið. Sala á banka-
byggi jókst um 50 prósent árið 
2009, nefnir Eygló því til sönnun-
ar hvað umskiptin voru hröð eftir 
hrunið.

Persónuleg tengsl
„Það er töluverð þjóðremba í 
Íslendingum og ég hef aldrei 
skilið af hverju það náði ekki til 
þess að framleiða góðar vörur 
úr hreinum íslenskum jarðvegi,“ 
segir Eymundur þegar spurt er 
um hvernig sé að selja Íslend-
ingum vörur úr íslensku korni. 
Hann hefur sannað að það er 
vel hægt. „Það er gefandi að sjá 
þetta allt verða til, hlúa að því á 
meðan það vex og senda það svo 
frá sér í poka eða krukku. Við 
höfum bæði gaman að þessari 
ræktun og markaðssetningu, sem 
er mjög skemmtileg. Markaðs-
setning okkar felst fyrst og síð-
ast í beinu sambandi við fólk. Við 
höfum lagt áherslu á að okkar við-
skiptavinir komi til okkar í heim-
sókn; jafnt matreiðslumeistarar 
og þeir sem vinna í verslunum 
sem selja vörurnar okkar. Þannig 
byggjum við upp traust og trúnað 
og fólk gerir sér grein fyrir hvað 
hægt er að gera hérna og fær trú 
á að við getum annað eftirspurn,“ 
segir Eymundur og segir frá því að 
ungir matreiðslumenn, sem dvelja 
tímabundið á Austurlandi, komi 
gjarnan í heimsókn. Þegar svo 
líður frá haldast viðskiptin eftir 
að komið er á veitingahús annars 
staðar á landinu.

Eygló bætir því við að mark-
aðssetning krefjist útsjónarsemi í 
litlum rekstri. „Þetta er persónu-
leg sölumennska sem felst ekki 
síst í því að gefa fólki að smakka 
vörurnar okkar.“

Bóndi með graut í potti
„Hugmyndin að okkar eigin vöru-
merki kom mjög snemma. Senni-
lega um miðjan níunda áratuginn. 
Þá voru bændur ekki að selja undir 
vörumerki og kannski má segja að 
við höfum verið frumkvöðlar í því. 
Með því að selja undir vörumerki 
felst ákveðin yfirlýsing um að 
maður sé stoltur af því sem maður 
er að gera. Til er svokölluð merkja-
tryggð og ekki undan því komist að 
tryggja að fólk rati á þessa vöru,“ 
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HJÓNIN Í VALLANESI Eymundur og Eygló standa hér á einum af fjölmörgum ökrum á jörðinni. Kornið er skammt á veg komið 
miðað við árstíma og september verður að vera þeim hjónum hliðhollur ef ná á viðunandi uppskeru í hús. Það er á sumri sem 
þessu sem fjölmörg skjólbelti á jörðinni sanna gildi sitt. Óhætt er að fullyrða að án trjánna, sem sjást hvert sem litið er, væri upp-
skerubrestur þegar staðreynd. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skógurinn er það sem ég er stoltastur af því hann mun 
lifa löngu eftir að annað sem hér hefur verið gert er 
gleymt.

Stoltastur af einni milljón trjáa
Vallanes á Fljótsdalshéraði er leiðandi bú á sviði lífrænnar ræktunar á Íslandi. Eymundur Magnússon og eiginkona hans Eygló 
Ólafsdóttir rækta og framleiða vörur undir eigin vörumerki. Þau telja lífrænum bændum betur borgið innan ESB. Á jörðinni 
hefur Eymundur gróðursett um milljón tré. Svavar Hávarðsson og Valgarður Gíslason nutu gestrisni þeirra hjóna einn dagpart.



Lenovo vélar eru harðduglegir vinnuhestar sem 
taka hraustlega á því með þér í skólanum 
og skila þér vel áfram í félagslífinu. Vertu klár 
í hvað sem er í vetur, farðu á netverslun.is 
og skoðaðu úrvalið.

Skólavélar Lenovo eru Svansvottaðar. 
 

 3 ára ábyrgð

 Traustur þjónustuaðili

 6 mánaða vaxtalaus lán

 Frí heimsending*

Opið laugardag frá 11-15
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segir Eymundur en þau hjón úti-
loka ekki útflutning og hafa stigið 
fyrstu skrefin í þá átt.

„Við fórum á sýningu á Ítalíu í 
fyrra sem tengist Slow Food sam-
tökunum, en Eygló er einn af 
stofnendum þeirrar hreyfingar á 
Íslandi,“ segir Eymundur.  „Það 
var hugsað sem skóli fyrir okkur 
og ekki var í deiglunni að gera stóra 
sölusamninga. Það má hins vegar 
segja að við séum þegar komin í lít-
ilsháttar útflutning með því að stíla 
vörurnar okkar inn á ferðamenn. 
Við gerum vörurnar aðgengilegar 
fyrir þá með því að gefa út kynn-
ingarefni þar sem þeir sjá hvaðan 
varan kemur. Það er nefnilega svo 
að matar minjagripir eru vaxandi 
hluti af ferðaþjónustu. Frekar en 
að draga með sér styttu af lunda 
vilja margir færa heim upplifun í 
krukku. Við reynum að vera sýni-
leg fyrir ferðamanninn og hver veit 
nema það beri ávöxt þegar fram í 
sækir.“ 

Eygló segir að þau kjósi að fara 
lífrænu leiðina. Vaxa inn í útflutn-
ing frekar en fara í átak þar sem 
yfirráð eða dauði er aðalsmerkið. 
„Það kemur aldrei upp sú staða að 
við setjum stórfé í auglýsingar. Við 
treystum á persónulega kynningu. Í 
tíu ár hef ég staðið á hverjum vetri 
í verslunum í Reykjavík frá því í 
janúar og fram í apríl við að gefa 
fólki grauta og brauð úr byggi. Þess 
vegna borða Íslendingar sextíu tonn 
af byggi af ökrunum hér,“ segir 
Eymundur.

Evrópa og styrkjakerfið
Ekki verður hjá því komist að 
inna Eymund og Eygló eftir skoð-
un þeirra á íslenskum landbúnaði 
og Evrópuumræðunni í því sam-
hengi. Það hefur vart farið fram 
hjá neinum að landsþekkt gestrisni 
íslenskra bænda nær ekki til Evr-
ópu. 

„Já, umræðan er vissulega ein-
kennileg á köflum. Við horfum 
auðvitað helst til þeirra aðgerða 
sem Evrópusambandið hefur grip-
ið til þess að styðja við lífrænan 
landbúnað og auka hlutdeild hans 
í heildinni. Þegar horft er til þess 

stuðnings sem þar er í boði fyrir þá 
sem stunda lífrænar framleiðsluað-
ferðir og hvernig reynt er að jafna 
aðstöðumun með tilliti til landfræði-
legrar legu mætti ætla að lífrænum 
bændum væri betur borgið innan 
Evrópusambandsins. En margt á 
eftir að skýrast betur áður en til 
ákvörðunar kemur,“ segir Eymund-
ur.

Eygló bætir við að fyrir árið 2020 
hafi Evrópusambandið einsett sér 
að tuttugu prósent af allri landbún-
aðarframleiðslu verði lífræn. „Þar 
er stefnt á tuttugu prósent fyrir 
2020 því þar sjá menn lífæna rækt-

un sem besta svarið við vaxandi 
mengun jarðvegs og grunnvatns. 
Hér er þetta eitt prósent og engin 
stefna hefur verið mótuð til framtíð-
ar. Það er í raun mikið áhyggjuefni.“

Hefðbundinn íslenskur land-
búnaður er að stórum hluta háður 
styrkjum og því kann það að hljóma 
eins og lygasaga að engir styrkir 
ganga til þeirra á Vallanesi. Það 
eru engar niðurgreiðslur eða  fram-
leiðslustyrkir í gangi fyrir korn eða 
grænmeti nema þá á örfáum teg-
undum til ylræktar en því er ekki 
að skipta í Vallanesi þar sem enginn 
er jarðhitinn. 

„Okkur þætti reyndar ekkert 
spennandi, á sama tíma og við 
berjumst fyrir okkar sjálfstæði 
sem matvælaframleiðendur, að 
þiggja styrki og það er ekki svo að 
við stundum okkar ræktun í skjóli 
styrkjakerfisins. En það sitja ekki 
allir við sama borð á Íslandi þegar 
það kemur að fjarlægð frá mörk-
uðum, aðgengi að ódýrri orku og 
meira að segja fjarskiptum. Það 
má vissulega huga að því að jafna 
út slíkan aðstöðumun, og eðlilegt að 
þessi kerfi séu í stöðugri umræðu 
og þróun,“ segir Eymundur.

Alþjóðlegt samfélag
Eitt grípur augað þegar farið er 
um Vallanesjörðina en það eru lit-
ríkar byggingar þar sem vinnu-
fólk hefst við. Vallanes er hluti af 
alþjóðlegu samtökunum WWOOF -  
World Wide Opportunities on Org-
anic Farms, sem gefur ungu fólki 
tækifæri til að ferðast um heim-
inn og taka þátt í ræktun á líf-
rænum býlum. Um sjálfboðastarf 
er að ræða og fyrir vinnuframlag 
sitt fær fólkið mat og skjól en hug-
myndafræðin snýst fyrst og síðast 
um að kynnast fólki í nýju landi.

„Það má segja að hér ríki alþjóð-
legt andrúmsloft. Hér koma á 

hverju ári um sextíu til sjötíu 
útlendingar í gegnum starfsnám 
eða WWOOF. Mörg þeirra eru 
listafólk og því er jarðvegurinn 
frjór í fleiri en einum skilningi hér 
í Vallanesi,“ segir Eygló. „Margir 
hafa komið ár eftir ár og bindast 
þessum stað sterkum böndum.“

Að rækta skóg
Það verður að viðurkennast að 
það er svolítið stuðandi að koma 
að Vallanesi. Neikvæðni í garð 
íslensks landbúnaðar þrífst þar 
ekki nema augnablik. Hér sést 
að stöðnun er hugarástand, ekki 
að það sé endilega lýsandi fyrir 
greinina, og möguleikarnir greini-
lega endalausir. Í farteskinu er 
eitt og annað þegar Eymundur og 
Eygló eru kvödd. Eitt er hversu lít-
ill skilningur er á því sem þar er 
haft í hávegum; á lífrænni rækt-
un. Það kostar töluverða peninga á 
hverju ári að fá vottunarstofu til að 
taka út starfsemina, enda er lífræn 
ræktun því háð að það sé skjalfest 
að allt standist ströngustu kröfur. Á 
sama tíma er vottun um vistvæna 
framleiðslu að kostnaðarlausu fyrir 
bændur í hefðbundnum búskap. Þau 
halda því reyndar fram að mikið 
skorti á að umhverfi til lífrænnar 
ræktunar sé hvetjandi á Íslandi, 
líkt og í löndum sem við berum 
okkur saman við. Færa má fyri 
því rök að menntakerfið og stofn-
anir ættu að koma að því að hvetja 
til aukinnar hlutdeildar lífrænna 
framleiðsluaðferða á Íslandi. 

Annað er að Vallanes er ekki 
bara býli í minningunni heldur ekk-
ert síður skógur. Þegar Eymundur 
kom að jörðinni voru þar fáein tré á 
stangli; við gamla bæinn og kirkju-
garðinn. Síðan hafa 350 hektarar 
lands verið klæddir upp. „Hér hafa 
verið gróðursett rúmlega milljón 
tré. Mér þykir vænt um þá stað-
reynd. Ekki bara að þessi skóg-
ur mun nýtast komandi kynslóð-
um heldur ekki síður að trén gera 
okkur það kleift að stunda þessa 
ræktun sem varð ofan á. Skógur-
inn er það sem ég er stoltastur af 
því hann mun lifa löngu eftir að 
annað sem hér hefur verið gert er 
gleymt.“

Þar er stefnt á tuttugu prósent 
fyrir 2020 því þar sjá menn líf-
ræna ræktun sem besta svarið 
við vaxandi mengun jarðvegs 
og grunnvatns. Hér er þetta eitt 

prósent og engin stefna hefur verið mótuð til 
framtíðar. Það er í raun mikið áhyggjuefni.
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Í Vallanesi fer fram: 
■ Lífræn ræktun á grænmeti og 

korni (bygg og nú heilhveiti) 
■ Mölun, vinnsla, framleiðsla og 

pökkun á vörum undir vöru-
merkinu Móðir Jörð. 

■ Framleiðslan á bökunarvörun-
um (Hrökkvi) fer hins vegar fram 
í Reykjavík þar sem er aðstaða 
til framleiðslu.  

■ Þetta lýtur stöðlum frá Vottunar-
stofunni Tún um lífræna ræktun 
og framleiðslu. Á hverju ári 
eru allir þættir framleiðslunnar 
teknir út og vottaðir.

■ Sölu- og markaðsstarfsemi 
annast hjónin sjálf undir vöru-
merkinu Móðir Jörð, en eru með 
tvo samstarfsaðila í Reykjavík 
sem annast dreifingu á korni 
og öðrum framleiðsluvörum. 

Eymundur og Eygló annast sjálf 
alla sölumennsku og dreifingu 
á fersku grænmeti beint frá 
Vallanesi til verslana og veitinga-
húsa um allt land.  

■ Afurðirnar eru í mestu framboði 
í heilsugeiranum og verslunum 

sem leggja áherslu á lífrænar 
afurðir (heilsubúðir, Fjarðarkaup, 
Melabúðin, Víði og Frú Lauga), 
en eru í sívaxandi mæli fáanlegar 
í öllum helstu matvöruverslun-
um; Krónunni, Nóatúni, Hag-
kaupum.  

SKÓGUR TIL NYTJA Árið 1989 tók Eymundur að gróðursetja tré til nytja. Lerki er þar í forsæti. Eins og sjá má af gulum lit hafa trén látið mjög á sjá í hretinu í vor. Hins vegar er mikið um sveppi og ber í Vallaneslandinu 
sem þau hjón ætla að nýta sérstaklega til að breikka vörulínuna Móður jörð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SVO LANGT SEM AUGAÐ EYGIR Kornakrarnir bylgjast í norðanáttinni. Köld sumarbyrjun ógnar uppskerunni í Vallanesi og segir Eymundur að september þurfi að verða einstaklega góður ef góð uppskera eigi að nást. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VINNUBÚÐIR Vinnufólk kemur úr öllum heimshornum, sem skapar sérstakt andrúmsloft í Vallanesi. Ekki 
fer á milli mála að listhneigt ungt fólk á hér sumardvöl. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TUNGUR TVÆR Útiloka þarf misskilning hér eins og annars staðar áður en viðkvæmar vörur eru sendar á markað. Myndin sýnir 
jafnframt hversu fjölbreytt framleiðslan er í Vallanesi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKEPNUHALD Í LÁGMARKI Landnámshænur eru einu skepnurnar sem fá náð fyrir augum Vallanesbónda. 
Þeim er ætlað að sjá stóru búi fyrir eggjum, þótt þær séu ekki síður fyrir augað. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FERÐAÞJÓNUSTA AÐ HEFJAST Í gamla mjólkurhúsinu hefur verið búið svo um 
hnútana að ferðalangar geti fengið inni. Vísir að ferðaþjónustu er orðinn til, en 
möguleikar í ferðaþjónustu í Vallanesi eru miklir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÍTRÓNUHÚSIÐ Sólblóm eiga ekki endilega heima á íslensku býli. Hér fæðast þó 
sprotar sem eiga síðar að verða vaxtarbroddur í vöruþróun.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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63.990
FULLT VERÐ: 79.990

HÚSGAGNAHÖLLIN
HÚSGAGNAHÖLLIN OPIÐ:

LAXI borðstofustóll. Svart- eða hvítlakkaður. 

PLUM stóll. Hvítt, 
svart eða grænt leður-
líki. Einnig fjólublátt 
áklæði.

NÚNA

60%
AFSLÁTTUR

13.990
FULLT VERÐ: 15.990

4.990
FULLT VERÐ: 12.990

PLUM barstóll. Svart leðurlíki.

NÝTT!
BARSTÓLAR

TILBOÐ!
HAUST

99.990
FULLT VERÐ: 129.990

COBRA 3 sæta sófi. Svart áklæði. B:218 D:85 H:85 cm.
COBRA 2 sæta sófi. B:168 D:85 H:85 cm. 79.990 fullt verð 99.990.

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.

SNOW skenkur, hvítur. 
B:136 D:45 H:86 cm.

NÚNA

25%
AFSLÁTTUR

29.990
FULLT VERÐ: 39.990

Tilboðin 
gilda til 
5. sept.

INTERIOR HILTON diskur 19 cm. 490 fullt verð 590. Diskur 26.5 cm. 790 fullt 
verð 990. Oval diskur 36 cm. 2.490 fullt verð 2.990. Oval diskur 41 cm. 2.890 fullt 
verð 3.490. Salatskál. 1.990 fullt verð 2.490. Skál 20x10 cm. 990 fullt verð 1.190. 
Skál 25x13 cm. 1.890 fullt verð 2.290. Skál 30x16.5 cm. 1.190 fullt verð 1.490.

SNOW glerskápur, hvítur. 
B:96 D:45 H:180 cm.

CHARISMA hvítvínsglas 250 ml, 
rauðvínsglas 350 ml eða rauðvínsglas 450 ml.
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FULLT VERÐ: 89.990
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FULLT VERÐ: 1.190

NÚNA

50%
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1.990
FULLT VERÐ: 2.490

SALATSKÁL



helgarsp
3 PÖR

Í PAKKA

499

STÆRÐ:

30 X 30 SM.

49

VERÐ PR.

MTR. FRÁ:

1.295

FULLT

VERÐ: 1.995

1.395

8 PÖR
Í PAKKA

1.295

SPARIÐ

1.000

SPARIÐ

5.950
SÆNG + KODDI

ÁÐUR: 15.945

9.995

VERÐ

ÁÐUR: 8.995

7.995

MEÐ SLÁ,

SKÚFFUM OG

HILLUM

16.950

KLAPPSTÓLL

1.495

30%
AFSLÁT

TUR

FATASLÁ

2.295

SKÓHILLA

1.995



prengja!

FULLT

VERÐ: 2.495

1.995

FULLT

VERÐ:1.495

995

FULLT

VERÐ:995

795

JUMBO
RÚLLA

595

FULLT

VERÐ:2.495

1.995

SPARIÐ

20.000

HEILDAR-

VERÐ: 69.950

49.950

FULLT VERÐ:

69.950

39.950

FULLT

VERÐ: 64.950

49.950

SPARIÐ

15.000

SPARIÐ

30.000

KÖKUFORM

MEÐ LOKI

1.495

FULLT

VERÐ: 16.950

12.950 SPARIÐ

4.000
SPARIÐ

500

SPARIÐ

500

SPARIÐ

200

SPARIÐ

500



3. september 2011  LAUGARDAGUR32

M
argir tengja lyf 
úr náttúrunni 
v ið náttúru-
lækningar og 
átta sig ekki á 
því að náttúran 

hefur verið og er enn uppspretta 
margra lyfja sem notuð eru við 
hefðbundnar lækningar,“ segir 
Sesselja Ómarsdóttir dósent við 
Lyfjafræðideild. Sesselja stýrir 
rannsókn á sjávarhryggleysingj-
um með það að markmiði að finna 
svokölluð lyfjavirk efni í þeim, eða 
það er að segja efni sem hægt er 
að nota í lyf. 

Það kemur kannski einhverjum 
á óvart en hafið í kringum Ísland 
hefur ekki verið rannsakað nema 
að hluta til og ekki hefur nema 
broti af þeim lífverum sem í því 
búa verið lýst. Sesselja útskýrir að 
meðal annars hafi þessi staðreynd 
kveikt áhuga hennar á því að hefja 
rannsóknir á lífverum í hafinu.

Litlar efnaverksmiðjur 
„Ég hafði áður beint sjónum mínum 
að fléttum, sem eru meðal annars 
þær lífverur sem vaxa fyrst á stein-
um. En svo kviknaði áhugi minn á 
sjávarlífverum, mig langaði til að 
víkka út rannsóknarsviðið.“

Það eru þó ekki fiskar og spen-
dýr sem rannsókn Sesselju og sam-
starfsmanna hennar beinist að 
heldur eru það einkum sjávarhrygg-
leysingjar, botndýr, meðal annars 
svampar, en Sesselja segir dýr með 
engan skráp vera einna mest spenn-
andi. 

„Ég segi stundum að þessi dýr 
séu eins og litlar efnaverksmiðj-
ur. Þær eins og önnur dýr þurfa að 
verja sig með einhverjum hætti og 
vegna þess að ytri varnir þeirra eru 
litlar þá beita þær öðrum aðferðum. 
Sumar þessara lífvera nota eitur 
til þess að lama bráðina sína, aðrar 
drepa hana og svo hafa þær frum-
stætt ónæmiskerfi. Þessir eiginleik-
ar lífveranna geta mögulega nýst í 
lyf ef það tekst að finna og einangra 
efnið í lífverunni,“ segir Sesselja. 

„Efni sem lamar bráð getur nýst 
sem verkjastillandi lyf, það sem 
drepur getur drepið frumur sem 
eru óæskilegar eins og krabba-
meinsfrumur og loks má nefna að 
ónæmiskerfið getur nýst til lyfja 
sem eru ónæmisstýrandi eins og 
bólgueyðandi lyf.“

Langur meðgöngutími
Þetta hljómar mögulega einfalt 
og blátt áfram en raunin er önnur. 
Sesselja bendir á að þau þrjú lyf 
sem komin eru á markað og hafa 
verið unnin úr sjávarhryggleys-
ingjum áttu sér öll langan með-
göngutíma. „Eitt þeirra er til að 
mynda unnið úr möttuldýri. Virkn-
in í því hefur verið þekkt frá árinu 
1969. Þá þegar var vitað að það 
virkaði á krabbameinsfrumur. 
Þá tókst ekki að greina efnabygg-

ingu virka efnisins, en hún er mjög 
flókin. Um síðir tókst hins vegar að 
rækta efnið upp og þá var hægt að 
framleiða úr því lyf. Það lyf kom 
á markað 2007 og er notað á erfið 
krabbamein,“ segir Sesselja og það 
er því ljóst að til mikils er að vinna 
þegar leitað er að virkum efnum í 
lífverum.

Hún bendir á að það hafi orðið 
miklar framfarir í þeirri tækni sem 
nýtt er til þess að greina efni. Svo 
hafi einnig orðið miklar framfar-
ir í köfun og þar með söfnun sýna. 
Þessar staðreyndir þýði að um 
heim allan er mikil gróska í rann-
sókn á sjávarlífverum og möguleik-
um á nýtingu þeirra í lyfjum. 

En þó að framfarir hafi orðið í 
rannsóknum eru mörg ljón á vegin-
um og enn ýmsum erfiðleikum háð 
að einangra virku efnin. 

„En maður hugsar líka með sér 
að fyrst verði maður að komast á 
sporið, svo að leysa vandamálið,“ 
segir Sesselja. Hún bendir á að 
erfiðleikarnir séu fyrirhafnarinnar 
virði þegar lyf sem virkar er mögu-
leg lokaniðurstaða. „Margir spyrja 
hvort ekki sé einfaldara að smíða 
efni á tilraunastofum. Reyndin er 
hins vegar sú að náttúran framleið-
ir flókin efni sem við höfum ekki 
hugmyndaflug til að búa til og þess 
vegna er leit að lyfjum í náttúrunni 
enn góð og gild vísindagrein.“

Vannýtt auðlind? 
Sitjum við þá kannski á vannýttri 
auðlind hér við Íslandsstrendur? 
„Það er skemmtilegt að velta því 
upp hvort lífverur í sjónum geti 
hjálpað íslenska efnahagnum. 
Norðmenn hafa lagt gríðarlegar 
fjárhæðir, um 180 milljónir norskra 
króna, í verkefni sem þetta og grín-
ast oft með það að þetta eigi að taka 
við af olíuauðlindinni. Vitanlega 
verða aðeins fáein efni að lyfi, en 
eitt lyf getur skipt sköpum. Fer-
illinn er langur og fyrsta skrefið 
sem tekið er í þessari rannsókn er 
að finna virk efni sem getur tekið 
fáein ár. Svo er að prófa lyfin frek-
ar sem eru framtíðarrannsóknir. 
Frá því að virkt efni finnst og þar 
til það verður að lyfi, ef það verður 
að lyfi, er um átta til fimmtán ár,“ 
segir Sesselja og bætir við að vissu-
lega sé gróðavon í hafinu án þess að 
hún vilji nefna tölur. 

„Ef áhugaverð eða áhugavert 
efni finnst sem hefur möguleika 
á því að verða lyf þá er gróðavon. 
Háskólinn á hlut í öllum einkaleyf-
um starfsmanna og íslenska ríkið á 
rétt á nýtingu auðlindanna. Ef hægt 
er að selja einkaleyfi eða efni þá er 
von um gróða.“ 

Hringdi í sjómenn
Til þess að geta leitað að efnum 
úr sjávarlífverum þarf vitaskuld 
sýni úr þeim. Sesselja segir að 
þegar rannsókn hennar var að 

hefjast hafi hún tekið upp símann 
og hringt í sjómenn og falast eftir 
sýnum af hafsbotni frá þeim. „Jör-
undur Svavarsson prófessor og 
Halldór Pálmar Halldórsson voru 
mér innan handa hér og bentu 
mér á sína bandamenn.“ Jörund-
ur hefur stýrt grunnrannsóknum 
á íslenska hafsbotninum en risa-
skref í þeim rannsóknum var stig-
ið þegar Bioice-verkefnið var sett 
á laggirnar. Það hafði það mark-
mið að kanna hvaða dýr lifa á hafs-
botninum innan íslensku efnahags-
lögsögunnar. 2.000 dýr höfðu verið 
tegundagreind þegar því lauk, og 
þar af hafði um 800 ekki verið lýst í 
íslenskri lögsögu. 40 tegundir voru 
alveg nýjar af nálinni. 

„Þessar góðu grunnrannsóknir 
voru forsenda þess að við getum 
stigið það skref sem við erum að 
stíga,“ segir Sesselja sem bend-
ir á að lífríki heitra hafsvæða 
hafi verið miklu meira rannsak-
að en lífríki í köldum sjó. „En 
hafsbotninn umhverfis Ísland er 
mjög áhugaverður því hér samein-
ast bæði kaldur sjór að norðan og 
heitur sunnan úr höfum. Svo eigum 
við líka mjög áhugavert svæði 
sem eru strýturnar í Eyjafirði. 
Við erum hér í þessari rannsókn 
með sérstaka áherslu á þær enda 
um mjög merkilegt náttúrufyrir-
bæri að ræða og einkar áhugavert 
að skoða þær lífverur sem á þeim 
þrífast.“ Fyrstu hverastrýturnar 
í Eyjafirði fundust 1997 og fleiri 
árið 2004. Þær þykja merkilegar 
á heimsvísu því þær eru á grunn-
sævi, aðrar hverastrýtur í heimin-
um eru á mörg þúsund metra dýpi. 
Vegna þess að heitt vatn flæðir úr 
þeim er mikið lífríki í þeim sem 
þarf að rannsaka.

Piparkornið í kjötsúpunni
Sesselja og samstarfsmenn hennar 
hafa nú þegar skimað 280 sýni og 
fengið þær niðurstöður að nítján 
þeirra sýna virkni þegar kemur 
að því að drepa krabbameins-
frumur. „Þar af eru tvö sem sýna 
mesta virkni. Við erum að reyna 
að einangra virku efnin úr þessum 
tveimur,“ segir Sesselja. Sú leit 
felst meðal annars í því að reyna 
að finna efnabyggingu virka efn-
isins og það er þrautin þyngri, 
minnir á erfitt súdókú eða leitina 
að piparkorninu í risakjötsúpupotti 
segir Sesselja sem er samt vongóð 
um að árangur náist í þessu fyrsta 
skrefi í átt að nýju lyfi. „Næsta 
skref væri svo að finna út hvern-
ig efnið virkaði nákvæmlega. Það 
þyrfti auðvitað að prófa það og þá 
væri spurning hvort lyfjafyrir-
tæki hefðu áhuga á framhaldinu,“ 
segir Sesselja og bætir við að lyfja-
fyrirtækin taki yfirleitt við þegar 
kemur að því að þróa lyf sem byggi 
á grunnrannsóknum akademíunn-
ar.

Enn sem komið er hafa átta sýni 
úr sjávarhryggleysingjum sýnt 
ónæmisstýrandi virkni og þar eru 
tvö sýni áhugaverðust og verið 
er að skoða þau nánar. „Svo höld-
um við áfram að safna sýnum og 
skima, þetta er mikil vinna og rétt 
að taka fram að það koma fjölmarg-
ir að henni, nemar og svo fjölmarg-
ir fræðimenn.“

Fjársjóðsleit við Íslandsstrendur
Sesselja Ómarsdóttir dósent lærði að kafa á síðasta ári. Ástæðan fyrir því var áhugi hennar á lífverum undirdjúpanna sem 
mögulega er hægt að nýta í lyf framtíðarinnar. Sesselja sagði Sigríði B. Tómasdóttur frá því hvað getur leynst á hafsbotninum.

LIFRÍKI Á HVERASTRÝTUM Mjög fjölskrúðugt lífríki er að finna á hverastrýtunum í Eyjafirði. sem vekur forvitni vísindamanna hér á landi og víðar.  MYNDIR/ERLENDUR BOGASON 

SESSELJA ÓMARSDÓTTIR Sjávarlífverur sem Sesselja og samstarfsmenn hennar rannsaka gætu skipt sköpum fyrir sjúklinga fram-
tíðarinnar takist að finna í þeim lyfjavirk efni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KAFAÐ Í EYJAFIRÐI Hér er Sesselja ásamt Eydísi Einarsdóttur doktorsema í 
sýnasöfnun í Eyjafirði.  MYND/ERLENDUR BOGASON

Leit að lyfjum í náttúrunni er enn góð og gild vísindagrein því 
menn hafa ekki hugmyndaflug til að búa til jafn flókin efni og 

finnast í náttúrunni, segir Sesselja. Hún lærði að kafa í fyrra til að 
geta sjálf farið á vettvang og safnað sýnum. „Það er alveg meiri-
háttar, eiginlega það skemmtilegasta sem ég hef gert,“ viðurkennir 
Sesselja sem lærði að kafa hjá Erlendi Bogasyni kafara sem er einn 
þeirra sem fundu strýturnar í Eyjafirði.

■ NÁTTÚRAN ER MIKILVÆG UPPSPRETTA LYFJA

10%

10%

4%

4%

14%

5%
23%

30%

 Smíðað/náttúruefnahermir  Smíðað efni 
en fyrir mynd er náttúruefni  Smíðað út frá 
náttúruefni/náttúruefnahermir  Bóluefni 
 Líftæknilyf  Náttúruefni  Náttúruefna-

afleiða  Smíðað efni

Hér að ofan má sjá hvaðan lyfjaefni 
frá árunum 1981-2006 eiga uppruna 
sinn. Sjötíu prósent þeirra eiga rætur 
að rekja til náttúrunnar en 30% eru 
smíðuð efni sem sýnir glöggt hve 
mikilvæg náttúran er í lyfjagerð.

Heimild. Newma & Cragg, 
J. Nat. Prod. 2007.
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BÆNDAMARKAÐUR       Í BLÓMAVALI  Í SKÚTUVOGI Á LAUGARDAG 
Jógúrtís og sorbet frá Holtseli, beint frá býli

Fersk bláskel úr Breiðafirðinum
Nauta carpaccio úr Kjósinni (eingöngu alið á grasi)

Broddur beint frá býli
Villtur silungur úr Þingvallavatni
Grænmeti, íslensk uppskera
Lífrænt ræktað grænmeti
Íslenskar sultur, safar, te o.fl.
Lúpínuseyði

Landnámshænuegg beint frá býli
Og margt fleira!

ATH. TAKMARKAÐ MAGN!

 

Pottaplöntu-

útsala 
25-50%

afsláttur

VILLIDÝR
Í BLÓMAVALI

VILLIDÝRASÝNING 

       Í SKÚTUVOGI
Uppstoppuð dýr af sléttum Afríku!
Nashyrningur, ljón, antílópa og fleira. 
Ótrúleg upplifun fyrir alla fjölskylduna!

EINSTAKT TÆKIFÆRI! – ALLIR VELKOMNIR!

Haustlaukarnir eru komnir!
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S 
ambíóin sýna þessa dag-
ana á kvikmyndadögum 
í Kringlunni mynd leik-
stjórans Dougs Liman, 
Fair Game, með þeim 
Naomi Watts og Sean 

Penn í aðalhlutverkum. Myndin 
segir sögu Valerie Plame, fyrr-
verandi njósnara í leyniþjónustu 
Bandaríkjanna, CIA, og eigin-
manns hennar Josephs (Joe) Wil-
son, sem gegndi meðal annars 
stöðu sendiherra í bandarísku 
utanríkisþjónustunni.

Í starfi sínu hjá CIA í upphafi 
síðasta áratugar vann Plame 
meðal annars að því að afla upp-
lýsinga um hvort Saddam Huss-
ein, einræðisherra í Írak, ætti 
gereyðingarvopn eða stefndi að 
því að smíða þau. Þegar CIA vildi 
í febrúar 2002 sannreyna upplýs-
ingar sem borizt höfðu frá brezku 
leyniþjónustunni um að Saddam 
hefði reynt að kaupa úran frá Afr-
íkuríkinu Níger, kom sú hugmynd 
upp (að sögn Plame hjá kollega 
hennar) að fá Joe Wilson til að fara 
til Níger og kanna málið, en hann 
hafði starfað í sendiráði Banda-
ríkjanna í landinu og þekkti vel 
til, auk þess sem hann hafði áður 
verið CIA innan handar. Wilson lét 
til leiðast og komst í stuttu máli að 
þeirri niðurstöðu að ekkert væri 
hæft í frásögninni; Írakar hefðu 
ekki fengið neitt úran frá Níger.

Í stefnuræðu sinni á Bandaríkja-
þingi í janúar 2003 vitnaði George 
W. Bush, sem rökstuddi þar af 
hverju setja yrði Saddam úrslita-
kosti, engu að síður til upplýsing-
anna frá Bretum. Nokkrum vikum 
síðar réðust Bandaríkjamenn og 
bandamenn þeirra inn í Írak.

Leki í hefndarskyni
Joe Wilson gagnrýndi innrásina 
harðlega. Í grein, sem hann skrif-
aði í New York Times í júlí undir 
fyrirsögninni „Það sem ég fann 
ekki í Níger“ átaldi Wilson Bush 
fyrir að afvegaleiða þingið og 
almenning með því að ýkja hætt-
una sem stafaði af Saddam.

Nokkrum dögum síðar var lífi 
Valerie Plame snúið á hvolf. Í 
Washington Post, sem kom inn 
um lúguna að morgni dags, var 
grein eftir dálkahöfundinn Robert 
Novak um ferð Wilsons til Níger. 
Þar var haft eftir tveimur „hátt 
settum embættismönnum“ að Wil-
son hefði verið sendur til Níger 
vegna þess að eiginkona hans, sem 
starfaði hjá CIA, hefði stungið upp 
á honum. Í greininni og fleiri frétt-
um sem fylgdu í kjölfarið var látið 
líta út fyrir að Plame hefði notað 
aðstöðu sína til að útvega manni 

sínum verkefni. Staðreyndin var 
þó sú að Wilson fékk ekki greitt 
fyrir ferðina, heldur eingöngu end-
urgreiðslu á útlögðum kostnaði.

Staðhæfingin var 
augljóslega sett fram 
til að beina athyglinni 
frá gagnrýni Wilsons 
á Bush og draga úr trú-
verðugleika hans. Öllu 
verra var að í grein-
inni nafngreindi Novak 
Valerie Plame. Þar 
með var hulunni svipt 
af raunverulegu starfi 
hennar, sem engir vinir 
eða ættingjar vissu um 
nema eiginmaðurinn og 
foreldrar hennar.

„Ég var í svefnher-
berginu mínu snemma 
morguns að lesa blað-
ið og í einu vetfangi 
áttaði ég mig á því 
að starfsferillinn var 
ónýtur, fjölskylda mín 
ekki örugg og tengilið-
ir mínir í hættu,“ sagði 
Plame í viðtali við 
brezka blaðið The Daily 
Telegraph nýlega. „Mér 
fannst eins og ég hefði verið lamin 
í magann.“

Böndin bárust fljótlega að hátt 

settum mönnum í Hvíta húsinu, 
þeim Karl Rove, einum af ráð-
gjöfum Bush forseta, og I. Lewis 
„Scooter“ Libby, starfsmanna-

stjóra Dicks Cheney 
varaforseta. Joe Wil-
son sakaði stjórn Bush 
um að hafa vísvitandi 
brotið lög með því að 
leka nafni CIA-njósn-
ara, í því skyni að koma 
höggi á sig sem gagn-
rýnanda stjórnvalda.

Ekki litu þó allir 
þannig á málið. Banda-
rískt samfélag var 
klofið vegna deilna um 
Íraksstríðið og hjónin 
fengu líflátshótanir, 
skemmdarverk voru 
unnin á heimili þeirra 
og fjölskyldan varð 
jafnvel fyrir aðkasti á 
almannafæri. Joe Wil-
son svaraði fyrir sig 
fullum hálsi hvar sem 
hann mögulega gat.  
Það varð ekki til að 
draga úr andúð stuðn-
ingsmanna stríðsins 
á honum. Valerie var 

hins vegar vön að láta lítið á sér 
bera og var til að byrja með alger-
lega á móti því að taka slaginn. 

Þetta olli spennu á milli hjónanna, 
sem á endanum var næstum búin 
að eyðileggja hjónabandið.

Persónulegi þátturinn
Í Fair Game eru þessum pers-
ónulega þætti gerð rækileg skil, 
fremur en að rekja rannsóknirn-
ar, málaferlin og þingyfirheyrsl-
urnar sem fylgdu í kjölfar þess að 
hulunni var svipt af starfi Plame. 
Aðalleikararnir, Naomi Watts og 
Sean Penn, lögðu mikið á sig til að 
setja sig inn í aðstæður og tilfinn-
ingalíf hjónanna. Plame og Watts 
hittust í mörg skipti og Penn dvaldi 
í nokkra daga hjá þeim hjónum og 
setti nákvæmlega á sig hvern-
ig Joe klæddi sig, talaði, gekk og 
hreyfði sig, jafnvel hvernig gler-
augu og rakspíra hann notaði.

Myndin er ágætur vitnisburður 
um þá réttlátu reiði, sem brunn-
ið hefur innra með þeim hjónum 
í garð stjórnvalda sem stefndu 
öryggi eigin njósnara í hættu í 
pólitískum tilgangi. Söguþráður-
inn, að minnsta kosti fyrripart-
inn, er hins vegar að talsverðu 
leyti byggður á ágizkunum, enda 
er Plame enn bundin þeim þagn-
areiði sem hún sór þegar hún réði 
sig til starfa hjá CIA.

Opinber rannsókn á lekanum 

leiddi um síðir í ljós að upphaf-
legur heimildarmaður Novaks 
var Richard Armitage, þáver-
andi aðstoðarutanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, og Karl Rove 
staðfesti heimildirnar. Auk þeirra 
höfðu Lewis Libby og Ari Fleisch-
er, þáverandi upplýsingafulltrúi 
Hvíta hússins, komið því á fram-
færi við fréttamenn að kona Joes 
Wilson ynni fyrir CIA. Libby við-
urkenndi að hafa sínar upplýsingar 
frá varaforsetanum, Dick Cheney, 
sem bar hins vegar við minnisleysi 
í 72 skipti við yfirheyrslur.

Á endanum var höfðað opinbert 
mál gegn Libby einum og ekki 
vegna lekans sem slíks, heldur 
fyrir að ljúga að rannsakendum 
FBI og hindra framgang réttvís-
innar. Libby fékk 30 mánaða fang-
elsisdóm, 250 þúsund dala sekt 
og var gert að sæta eftirliti í tvö 
ár eftir að afplánun lyki. Hann 
sat aldrei inni; Bush forseti nýtti 
heimild sína til að aflétta fangels-
isvistinni, án þess þó að náða hann.

Einkamáli Wilson-hjónanna 
gegn þeim Libby, Rove, Cheney og 
Armitage var síðar vísað frá dómi. 
Þau halda þó áfram baráttu fyrir 
því að opinberir embættismenn 
verði látnir standa ábyrgir gjörða 
sinna.

Ég var í 
svefnher-
berginu 
mínu að lesa 
blaðið ... mér 
fannst eins 
og ég hefði 
verið lamin í 
magann.

Njósnarinn sem var ýtt út í kuldann
Valerie Plame varð á einni nóttu nafntogaðasti njósnari CIA, þvert gegn vilja sínum. Hátt settir menn í stjórn George W. Bush 
láku nafni hennar í fjölmiðla til að grafa undan trúverðugleika eiginmanns hennar sem hafði sakað Bush um ósannindi. Ólafur 
Þ. Stephensen segir frá kvikmyndinni Fair Game, sem hefur verið gerð um sögu hjónanna, og kynnum sínum af aðalpersónunni.

SENDIHERRANN Sean Penn lagði sig 
fram um að líkja eftir framkomu og tals-
máta Joes Wilson. NÁNAR Valerie Plame og Naomi Watts á tökustað Fair Game. Þær hittust oft þannig að Watts gæti kynnzt persónu sinni betur.

■ STJÓRNMÁLAFRÆÐINGURINN SEM REYNDIST VERA NJÓSNARI

Höfundur þessarar greinar er ekki alveg hlutlaus í afstöðu sinni 
til umfjöllunarefnisins. Við Valerie Plame þekkjumst persónu-
lega, frá því að við vorum saman í námi í alþjóðastjórnmálum 
við London School of Economics veturinn 1993-1994. Þá hafði 
hún þegar verið í þjónustu CIA í nokkur ár, meðal annars í 
sendiráði Bandaríkj anna í Aþenu. En njósnarar þurfa auðvitað 
að mennta sig eins og aðrir.

Okkur skólafélögum hennar flaug að sjálfsögðu ekki í hug að 
þessi stúlka með hófstilltu framkomuna, klassíska fatasmekkinn 
og alveg hreint prýðilega þekkingu á alþjóðamálum gæti háls-
brotið mann með einu handtaki og væri gríðarlega hittin með 
AK 47-riffli, eins og hún hefur síðar upplýst.

Við héldum góðu sambandi eftir að náminu lauk. Eftir 
Lundúnadvölina flutti Valerie til Belgíu og stundaði fyrst nám við 
Evrópuháskólann í Brugge þar sem hún tók aðra meistaragráðu 
en fékk svo vinnu á Brussel-skrifstofu bandarísks olíumiðlunar-
fyrirtækis – eða það gaf nafnspjaldið sem hún lét mig einu sinni 
hafa í Brussel til kynna.

Valerie flutti aftur heim til Bandaríkjanna og kynntist Joe 
Wilson. Í nokkur ár skiptumst við á jólakortum og myndum af 
stækkandi fjölskyldu; þau eignuðust tvíbura og fyrir átti Joe 
annað sett. Þegar við hittumst í Washington 2001 var hún 
nýlega farin að vinna aftur eftir að hafa verið heima hjá tvíbur-
unum í rúmlega ár og umræðuefnin snerust um foreldrahlut-
verkið og hvað það gæti verið snúið að eiga lítil börn og vera 
um leið í krefjandi starfi sem útheimti mikil ferðalög. Þá vann 
hún hjá litlu fjárfestingarfyrirtæki í Georgetown – hélt ég – og 

gerði pólitískar áhættugreiningar á fjár-
festingarkostum. Sem er reyndar ekki svo 
slæmt yfirvarp fyrir njósnara sem aflar 
upplýsinga um útbreiðslu gereyðingar-
vopna.

Ég varð jafn gapandi hissa og 
aðrir vinir hennar og kunningjar 
sumarið 2003 þegar ég las fréttina 
um að hulunni hefði verið svipt af 
CIA-njósnaranum Valerie Plame og 
Washington væri á öðrum endanum 
vegna málsins.

Nokkru síðar reyndi ég að senda 
henni tölvupóst en netfangið var 
ekki lengur til. Svo reyndi ég að 
hringja en númerið var ekki lengur 
í notkun. Enda kemur fram í Fair 
Game að hún hafi skipt fimm 
sinnum um símanúmer, meðal 
annars vegna líflátshótananna sem 
dundu á henni og eiginmanninum 
um tíma. Þau komust að lokum að 
þeirri niðurstöðu að þeim væri ekki 
vært í Washington og fluttu til Santa 
Fe í Nýju Mexíkó.

Rúmu ári eftir afhjúpunina átti ég 
erindi til Washington og hafði uppi á 

Valerie í gegnum sameiginlegan kunningja. 
Við hittumst í Georgetown og hún rakti 

„Plamegate“-málið fyrir mér eins og 
það blasti þá við henni. Samtalið var 
ekki til frásagnar, enda hafði hún þá 
ekki farið í nein viðtöl vegna málsins, 
en í fullu samræmi við söguþráðinn 
sem rakinn er í Fair Game.

Ég sleppti spurningunni sem 
hafði óneitanlega hvarflað að mér 
– þessari um bardagaþjálfunina 
og AK 47-riffilinn – en var skemmt 
þegar vinkona hennar er látin segja 
í bíómyndinni þegar hún veit hvað 
Valerie starfar raunverulega: „Áttu 
byssu? Hefurðu drepið mann?“

Ég man hins vegar að hún 
hnyklaði brýrnar og virtist ekki 
mjög hrifin þegar ég sagði henni 
að ég væri að fara að taka viðtal við 
Richard Armitage, aðstoðarutanríkis-
ráðherra. Kannski grunaði hana það 
sem þó kom ekki fram opinberlega 

fyrr en tæpum tveimur árum síðar, að 
Armitage var aðalheimildarmaðurinn fyrir 

lekanum sem umturnaði lífi hennar.

„Áttu byssu? Hefurðu drepið mann?“
Hvernig spurningar vakna þegar í ljós kemur að gömul skólasystir er CIA-njósnari?

WILSON-HJÓNIN 
Valerie og Joe við 
frumsýningu Fair 
Game í New York.
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80%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ 

Fimmtudagur  1.sept. kl. 12-20
Föstudagur  2.sept. kl. 12-20
Laugardagur  3.sept. kl. 10-18
Sunnudagur  4.sept. kl. 11-18
Mánudagur  5.sept. kl. 12-20
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Útivist:
3 laga jakkar  37.990 15.900
3 laga buxur   37.990 18.900
Primaloft úlpur   35.990 17.900
Superstretch-peysur  17.990 7.900
Gönguskór   29.990 19.900
Regnbuxur   12.990 7.900
Snjóbuxur   24.990 12.900
Soft-shell jakkar   19.990 4.900
2ja laga skíðaúlpur   29.990 14.900
Dúnúlpur   34.990 12.900
Regnjakkar   19.990 9.900
Flíspeysur   13.990 5.900
Skólatöskur   9.990 3.900
 
Barna:
Barna flís   9.990 2.900
Barna superstretch   14.990 4.900
Barnaúlpur   22.990 9.900
Barna soft-shell   14.990 2.900
Barnagallar   13.990 5.900
Barna regnjakkar  10.990 4.900
Barna snjóbuxur  14.990 8.900
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Færeyjar - eldri borgarar
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Færeyjar fyrir eldri borgara

15. - 19. september

Afar áhugaverð ferð til nágranna okkar og vina í Færeyjum. 
Flug, gisting á Hótel Færeyjum, sigling og frábærar  
skoðunaferðir alla dagana. 

Allar máltíðir innifaldar. Íslensk leiðsögn. 

Upplýsingar veitir Emil Guðmundsson í síma 898 9776  
eða á netfanginu emil@flugfelag.is

V
ið lögðum nótt við 
dag til að ljúka verk-
efninu fyrir Íslend-
inga. Tíminn var 
knappur en okkur 
tókst að standa 

við samninginn og ljúka við að 
sauma fimm þúsund taupoka á 
tíu dögum,“ segir Kuteesa Har-
riet, ein rúmlega tuttugu kvenna 
í fimm smáþorpum í Mukono-hér-
aði í Úganda. „Fyrir vinnulaunin 
get ég nú keypt mér nýja sauma-
vél og sent börnin mín þrjú áfram 
í framhaldsnám. Svo á ég fyrir 
komugjöldum á spítalann ef eitt-
hvert okkar í fjölskyldunni veik-
ist,“ bætir hún við.

Handverkskonurnar, sem saum-
uðu taupokana úr margvíslegum 
litfögrum afrískum efnum, fengu 
pöntunina frá fulltrúum nokkurra 
frjálsra íslenskra félagasamtaka 
sem í samvinnu við Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands eru að hrinda 
af stað kynningarátaki um mikil-
vægi þróunarsamvinnu undir kjör-
orðinu Þróunarsamvinna ber ávöxt. 
Átakið, sem hefst með greinaflokki 
hér í Fréttablaðinu á mánudag, 
stendur út vikuna. 

Peningum vel varið
Megintilgangur átaksins er að 
kynna árangur af þróunarsam-
vinnu í fátækustu ríkum heims og 
koma þeim skilaboðum til almenn-
ings á Íslandi að miklar framfarir 
hafi orðið í þróunarríkjunum fyrir 
tilstuðlan alþjóðlegrar þróunarsam-
vinnu. „Það er löngu tímabært að 
það góða starf sem unnið er fyrir 
íslenskt fjármagn, bæði af hálfu 
frjálsra félagasamtaka og opinberra 
aðila, sé dregið fram í dagsljósið 
og Íslendingar fái vitneskju um að 
þessum peningum sé vel varið og að 
þeir bæti lífsgæði tuga þúsunda auk 
þess sem mannslífum sé bjargað,“ 
segir Gunnar Salvarsson, útgáfu- og 
kynningarstjóri Þróunarsamvinnu-
stofnunar, en hann hitti handverks-
konurnar í Úganda á fimmtudag og 
ræddi við þær um verkefnið. 

Hann segir að þær hafi ljómað 
af ánægju með vinnulaunin en þær 
höfðu þann háttinn á að skipta sér 

Saumuðu fimm þúsund poka
Þróunarsamvinna ber ávöxt er heiti kynningarátaks um mikilvægi þróunarsamvinnu sem stendur alla næstu viku. Til að vekja 
athygli á átakinu verðum eplum dreift í sérsaumuðum pokum, saumuðum af handverkskonum í Úganda. Laun þeirra fyrir verkið 
nýtast vel, eins og Gunnar Salvarsson greindi Sigríði Björgu Tómasdóttur frá, en Gunnar var í Úganda í vikunni.

SKIPTU VERKUM Konurnar sem saum-
uðu pokana skiptu með sér verkum.

BORGAR FRAMHALDSNÁM ÞRIGGJA BARNA Kuteesa Harriet, lengst til hægri, notar vinnulaunin sem hún fékk fyrir pokana afar 
vel. Hún ætlar að kaupa sér nýja saumavél, senda börn í framhaldsnám og eiga þar að auki fyrir komugjöldum á spítala ef ein-
hver úr fjölskyldunni veikist. 

EKKI SAMA ÖRBIRGÐ OG ANNARS STAÐAR Konurnar sem saumuðu pokana búa að 
því að félagasamtökin Buiga Sunrise starfa þar að ýmsum verkefnum með heima-
mönnum. Því er ekki sama örbirgð þar og víða í Úganda.

MARGAR HENDUR VINNA LÉTT VERK Fjölmargir komu að því að sauma utan um eplin 
sem dreift verður í næstu viku til áminningar um mikilvægi þróunarsamvinnu.

Með eplunum sem dreift verður næsta miðvikudag í 
Reykjavík og á Akureyri í tengslum við átakið Þróunar-

samvinna ber ávöxt fylgir lítið spjald með ýmsum upp-
lýsingum um þann mikla árangur sem alþjóðleg 
þróunarsamvinna hefur skilað á undanförnum 
áratug. Þeim árangri verður gefinn sérstak-
ur gaumur á málþingi sem haldið verður í 
Háskóla Íslands næstkomandi fimmtudag 
í samstarfi við Alþjóðastofnun Íslands. 

Frjálsu félagasamtökin sem taka hönd-
um saman með Þróunarsamvinnustofn-
un Íslands að þessu átaki eru Rauði kross 
Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar, Barna-
heill, UNICEF, UN Women, SOS barna-
þorpin á Íslandi, ABC barnahjálp og Sam-
band íslenskra kristniboðsfélaga.

Átakinu verður hleypt af stokkunum 
með greinum hér í Fréttablaðinu og birtist 
sú fyrsta á mánudag.

ÞRÓUNARSAMVINNA BER ÁVÖXT

upp í hópa og deila verkþáttunum að 
mæla, sníða, sauma, binda fyrir og 
strauja. Sá hópur sem lauk flestum 
pokum bar mest úr býtum.

Áminning um skyldur okkar
Afrísku taupokarnir eru umbúð-
ir utan um fimm þúsund epli sem 
dreift verður til almennings á átta 
stöðum á landinu næstkomandi mið-
vikudag í þeim tilgangi að minna á 
að þróunarsamvinna beri ávöxt. 
„Fólk á förnum vegi má þá eiga 
von á því að sjá fulltrúa frjálsra 
félagasamtaka með epli í hjólbör-
um á fjölförnum stöðum og fá eitt 
epli að gjöf í þessum vönduðu afr-
ísku pokum. Við höfum fengið til 
liðs við okkur við afhendingu á epl-
unum ýmsa þjóðþekkta Íslendinga 
sem vilja leggja þessum málaflokki 
lið. Pokarnir eru í sjálfu sér fallegir 
minjagripir sem vonandi varðveit-
ast á heimilum Íslendinga og minna 
stöðugt á gildi þess að við sem þjóð 
rækjum skyldur okkar, ekki síður 
en aðrar ríkar þjóðir, í þágu þeirra 
fátækustu,“ segir Gunnar.

„Þegar við sjáum aðstæður eins 
og þær sem fólkið í þorpunum í 
Mukano býr við áttar maður sig 
á því hversu ríkir við Íslendingar 
erum þrátt fyrir krepputal og bar-
lóm. Þessar konur sem unnu verk-
efnið fyrir okkur hafa það reynd-
ar fram yfir marga aðra íbúa 
þróunarríkja sem búa við allsleysi 
og örbirgð að frjáls félagasamtök, 
Buiga Sunrise, hafa tekið fimm þorp 
á þessu svæði undir verndarvæng 
sinn og stuðla með heimamönnum 
að framförum á ýmsum sviðum, 
meðal annars í menntun, bæði leik-
skólum og fullorðinsfræðslu, þau 
reka fábrotna heilsugæslustöð, 
rækta ávexti og kaffi og halda geit-
ur, auk þess sem þær taka að sér 
margvíslegt handverk. 

Þótt afrakstur vinnunnar við 
pokana renni að mestu í vasa 
kvennanna fer hluti til samfélags-
legrar uppbyggingar og því er 
saumaskapurinn þeirra fyrir okkur 
Íslendinga í raun sjálfstætt þróun-
arverkefni sem gefur þessu átaki 
sérstakan lit og undirstrikar gildi 
þróunarsamvinnu,“ segir hann.



STINGUM EKKI
HÖFÐINU
Í SANDINN

Stöndum saman  
– Styrkjum Stígamót!
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Umsóknarfrestur til að sækja um veiðileyfi í forúthlutun fyrir 
veiðisumarið 2012 er til 20. september nk. Fyrirkomulag forút-
hlutunar verður með svipuðu sniði og sl. sumar og í samræmi við 
samþykktar úthlutunarreglur þar um. Í forúthlutun geta allir sótt 
um veiðileyfi, félagsmenn sem utanfélagsmenn og fyrirtæki.

Hægt er að skila inn skriflegum umsóknum til skrifstofu SVFR, 
Háaleitisbraut 68 eða með tölvupósti til halli@svfr.is.  

Umsóknarfrestur er til 20. september 2011.

Eftirfarandi ársvæði og tímabil eru til forúthlutunar:

LEIRVOGSÁ 8. júlí – 11. ágúst

NORÐURÁ I 21. júní – 8. ágúst

NORÐURÁ II 6. júlí – 8. ágúst

HÍTARÁ I 8. júlí – 5. ágúst

LAXÁ Í AÐALDAL – NESSVÆÐIÐ 1. júlí – 20. september

LANGÁ Á MÝRUM 3. júlí – 24. ágúst

LAXÁ Í LAXÁRDAL 31. maí – 31.ágúst

LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT 31. maí – 31.ágúst

STRAUMAR 23. júní – 4. ágúst

LAXÁ Í DÖLUM 18. júlí – 23. ágúst

Athygli skal vakin á því að allt tímabilið er til úthlutunar á urriðasvæðunum í 
Laxárdal og Mývatnssveit, en þau leyfi sem eftir standa fara í félagsúthlutun í 
janúar næstkomandi. Félagsmenn eru hvattir til að sækja um, þótt allt tímabilið 
sé í forúthlutun munu þeir njóta félagsaðildar sinnar við úthlutun.

Að lokinni úthlutun þarf að greiða staðfestingargjald (25%) af verði veiðileyfa. 
Verðskrá liggur fyrir hjá SVFR.

Í forúthlutun gildir sama verð fyrir alla og því er ekki um afslátt til félagsmanna 
að ræða. Félagsmenn þurfa ekki að nota A-umsókn sína í forúthlutun. Stanga-
veiðifélag Reykjavíkur hvetur félagsmenn til að sækja um veiðidaga á forúthlut-
unartíma. Jafnframt er forsvarsmönnum veiðihópa bent á að senda inn 
fyrirspurnir og umsóknir en mikil eftirspurn er eftir veiðidögum hjá félaginu á 
forúthlutunartíma. Þess má geta að í fyrsta sinn er gefin út söluskrá fyrir umrædd 
veiðileyfi, og fæst hún á rafrænu formi á heimasíðu Stangaveiðifélags 
Reykjavíkur á www.svfr.is
 

www.svfr.is

Forúthlutun 
veiðileyfa fyrir 
sumarið 2012

Hinn margverðlaunaði þáttur Sjálfstætt fólk 
í umsjón Jóns Ársæls Þórðarsonar hefur sitt 
tíunda starfsár 5. september næstkomandi. Þá 

verða stöllurnar Skoppa og Skrítla með nýja þáttaröð, 
Enn út um hvippinn og hvappinn, fyrir börnin eftir 
áramót og Sveppi sér um að stytta þeim stundir á 
morgnana.

Sýningar á Ísþjóðinni hófust í vikunni á RÚV, en 
í þáttunum leitar Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir 
uppi unga Íslendinga sem skarað hafa fram úr á 

sínum sviðum og tekur þá tali.
Þá heldur Þórhallur Gunnarsson áfram með umræðu-

þættina Hvert stefnir Ísland, sem hann sá einnig um 
síðasta vetur og Stundin okkar verður á sínum stað 
með nýjum umsjónarmanni, Margréti Sverrisdóttur. Auk 
þess verður landsbyggðarþátturinn vinsæli Landinn aftur 
á dagskrá í vetur.

Hinir vinsælu þættir Sönn íslensk sakamál, sem 
sýndir voru á RÚV fyrir um áratug, verða endur-
vaktir á SkjáEinum í vetur. Í þáttunum verða rifjuð 

upp glæpamál sem vakið hafa athygli á Íslandi. Eftir því 
sem næst verður komið mun Sigursteinn Másson aftur 
halda um stjórnartaumana í þáttunum.

Sölvi Tryggvason byrjar með viðtalsþætti með nýjum 
áherslum í haust og fjallar um málefni líðandi 

stundar. Auk þess sjá þeir Sverrir Berg-
mann og Ólafur Þór Jóelsson áfram um 
tölvuleikjaþáttinn GameTíví, sem fagnar 
tíu ára afmæli sínu í ár.

A
f þeim átta leiknu 
þáttaröðum, sem 
ekki eru fyrst og 
fremst ætlaðar 
börnum, sem til 
stendur að sjón-

varpsstöðvarnar RÚV, Stöð 2 og 
SkjárEinn framleiði í vetur er 
aðeins ein sem setur grín og glens 
ekki í öndvegi. Það er þriðja saka-
málaþáttaröðin af Pressu á Stöð 
2, þótt eitthvað verði líklega um 
dramatík í Heimsendi á Stöð 2 
og Hæ Gosa á SkjáEinum. Dag-
skrárstjórar virðast því álíta að 
grínið eigi greiða leið að hjörtum 
íslenskra áhorfenda.

Af öðru í innlendri dagskrár-
gerð sjónvarpsstöðvanna þriggja 
vekur einnig athygli framleiðsla 
nokkurra þáttaraða sem flokka 
mætti sem raunveruleikaþætti, 
auk þess sem Stöð 2 blandar sér í 
spurningaþáttaslaginn með nýjum 
þætti. Matargerðarþættir verða 
líklega fleiri en nokkru sinni fyrr 
á dagskránni í vetur. Þá er víst að 
margir bíða spenntir eftir endur-
vakningu Sannra íslenskra saka-
mála á SkjáEinum. Góða skemmt-
un við viðtækin í vetur.

Íslendingar sækja í grínið
Til stendur að þrjár stærstu sjónvarpsstöðvarnar, Stöð 2, RÚV og SkjárEinn, framleiði fjölda íslenskra þáttaraða af ýmsum toga í 
vetur og enn er von á að nýir þættir bætist við. Fréttablaðið stiklaði á stóru um innlenda dagskrárgerð stöðvanna þriggja.

Gríngengið vinsæla, Mið-Ísland, byrjar með sketsaþætti á 
Stöð 2 eftir áramótin. Í kynningu segir að í þáttunum verði 
áhorfendum boðið inn í nýjan heim, sem þó svipi glettilega 

til Íslands.
Heimsendir er titillinn á nýrri þáttaröð frá sama teymi og gerði 

Vaktaseríurnar vinsælu. Fylgst verður með sjúklingum og starfsfólki á 
afskekktri geðdeild árið 1992. Aðalhlutverk verða í höndum Halldórs 
Gylfasonar, Péturs Jóhanns Sigfússonar, Nínu Daggar Filippusdóttur 
og fleiri.

Þá er senn von á nýrri þáttaröð frá Spaugstofunni á sínu 21. 
aldursári, auk þess sem Steindinn okkar, Lífsleikni Gillz og 
spennuþáttaröðin Pressa snúa aftur eftir áramót.

Ný gamanþáttaröð, Kexvexmiðjan, fer í loftið á RÚV í lok 
þessa mánaðar. Gísli Rúnar Jónsson er leikstjóri og semur 
handritið ásamt Carolu Köhler. Um er að ræða sketsaþætti 

þar sem gert er grín að flestu því sem viðkemur mannlegri náttúru. 
Leikarar eru Andrea Jónsdóttir, Hallgrímur Ólafsson, Kristín Þóra 
Haraldsdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson.

Hið árlega áramótaskaup verður í höndum leikstjórans Gunnar 
Björns Guðmundssonar eins og síðustu tvö ár. 

Gamanþáttaröðin Hæ Gosi fer aftur á dagskrá í lok þessa 
mánaðar á SkjáEinum. Þættirnir fjalla um hversdagslegt líf 
tveggja bræðra og fóru upptökur fram á Íslandi og í Fær-

eyjum, en færeyska ríkissjónvarpið hefur tryggt sér sýningarrétt að 
þáttunum. Leikstjóri er Þórhallur Sigurðsson og með aðalhlutverk 
fara bræðurnir Árni Pétur og Kjartan Guðjónssynir.

■ LEIKNIR ÞÆTTIR

Tíu íslenskir hönnuðir spreyta sig á að hanna útivistarflíkur í þáttunum Hannað fyrir Ísland sem hefjast á 
Stöð 2 eftir áramót. Sigurvegarinn hlýtur eina milljón króna og tækifæri til að vinna fyrir 66°Norður.

Leikkonan Ilmur Stefánsdóttir sér um ferðaþáttinn Borgarilm sem þegar hefur hafið göngu sína, en þar 
eru heimsóttar átta borgir sem notið hafa vinsælda hjá íslenskum ferðamönnum. Karl Berndsen mætir til leiks á Stöð 
2 í nýjum tískuþætti eftir áramót og þá snúa einnig þau Jói Fel og Friðrika Hjördís Geirsdóttir, Rikka, aftur með mat-
reiðsluþætti sína sem notið hafa mikilla vinsælda.

Vikulegur menningarþáttur, Djöflaeyjan, fer af stað á RÚV um miðjan september og 
verður í umsjón Þórhalls Gunnarssonar. Í þáttunum verður fjallað um leiklist, myndlist og 
kvikmyndir. Kiljan, bókmenntaþáttur Egils Helgasonar, verður á sínum stað. Í vinnslu er ný 

tónlistarþáttaröð, Hljómskálinn, sem gítarleikarinn og upptökustjórinn Guðmundur Kristinn 
Jónsson, eða Kiddi í Hjálmum, sér um. Þá vinnur píanóleikarinn Víkingur Heiðar Ólafsson 
að fræðsluþáttum um tónlist undir nafninu Með á nótunum, auk þess sem Jónas Sen og 
Jón Egill Bergþórsson leggja nú lokahönd á þáttaröð um dans, Sex pör, í samvinnu við 
Listahátíð. 

Yesmine Olsson verður með þætti um austurlenskan mat og Sveinn Kjartansson 
kokkur sér um þætti um jólamat.

Rithöfundurinn Tobba Marinósdóttir byrjar með nýja þætti, Tobba, 21. september 
þar sem umfjöllunarefnin varða samskipti kynjanna, heilsu, heitustu umræðurnar 
hverju sinni og samfélagsleg ádeilumál. Þá snúa þættirnir Nýtt Útlit aftur á 

SkjáEinn 13. september með nýjum umsjónarmönnum, þeim Jóhönnu Björgu Christensen, 
Hafdísi Ingu Hinriksdóttur og Ásgrími Má Friðrikssyni, og örlítið breyttum áherslum.

■ LÍFSSTÍLS- OG MENNINGARÞÆTTIR

Spurningabomban, nýr spurningaþáttur í 
umsjón Loga Bergmanns Eiðssonar hefst 23. 
september. Þar egnir Logi saman tveimur 

liðum og er markmiðið að skemmta áhorfendum 
frekar en að sýna hve klárir keppendur eru.

Logi heldur einnig áfram með spjallþátt sinn Logi 
í beinni í nóvember, en þegar eru hafnar sýningar á 
Týndu kynslóðinni, skemmtiþætti í umsjón Björns 
Braga Arnarssonar og Þórunnar Antoníu Magnúsdótt-
ur.

Nýr þáttur um dans hefur göngu sína á RÚV í 
október. Þáttunum, sem verða í anda hinna 
bandarísku So You Think You Can Dance, er 

stýrt af sjónvarpskonunni Ragnhildi Steinunni Jóns-
dóttur, sem hefur bakgrunn í dansi. Aðaldómari er 
dansarinn Katrín Hall.

Andri Freyr Viðarsson heldur áfram með Andri á 
flandri í febrúar. Hin sívinsæla forkeppni Eurovision 
fer fram á nýju ári og mun ætlunin 
vera að endurskoða þær leiðir 
sem verða farnar til að velja 
lagahöfunda. Spurningaþætt-
irnir Útsvar og Gettu betur 
verða báðir á dagskrá RÚV 
í vetur, en gert verður hlé á 
Útsvari þegar Gettu betur fer í 
loftið í febrúar. 

Spurningaþátturinn HA? 
heldur áfram göngu 
sinni á SkjáEinum í 

lok september. Sem fyrr er 
markmiðið ekki að safna 
sem flestum stigum 
heldur skemmta áhorf-
endum. Umsjónarmaður 
er leikarinn Jóhann 
G. Jóhannsson, en 
honum til halds 
og traust verður 
skemmtikrafturinn 
Sólmundur Hólm. 

■ SKEMMTI- OG SPURNINGAÞÆTTIR ■ ÞÆTTIR AF ÝMSUM TOGA

HÆ GOSI

HEIMSENDIR

KEXVERXMIÐJAN

TOBBA

SPURNINGABOMBAN

ÍSÞJÓÐIN

Auk þessara stöðva er innlenda 
dagskrárgerð einnig að finna 

á sjónvarpsstöðvunum ÍNN, 
Omega og N4 á Akureyri. 
Upplýsingar um dagskrárgerð 

þessara stöðva má finna á 
heimasíðum þeirra, inntv.is, 
omega.is og n4.is.

■ ÍNN, OMEGA OG N4
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CANDY AFSLÁTTARDAGAR 15%
afsláttur

september 2011

Börnin velja 
bækurnar 
Sara Hlín Hálfdánardóttir 
hefur gefið út barnabækur 
undir nafninu Unga ástin 
mín í fimm ár.  
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Leikið með grænmeti

Bregðið á leik með fat af nýuppteknu 
grænmeti. Búið til skóg úr brokkólí-
stönglum (hægt að stinga þeim ofan í 
kork) og skerið gulrætur í bita og leik-
ið með bitana á eldhúsborðinu; látið þá 
mynda andlit og hlaðið hús og blokkir. 

Ræðið liti grænmetisins og skoðið 
form og áferð. Þroskandi og hollustu-
hvetjandi.

Létt matreiðsla
Finnið uppskrift að hollum ávaxta-
drykk sem hægt er að setja í bland-

ara og er líklegt að falli barninu í geð. 
Tínið hráefnið til, ávexti, ber, ísmola 
og annað, skerið það niður í bolla og 
leyfið barninu að hella úr bollunum 
ofan í blandarann. Lokið blandar-

Brugðið á leik eftir vinnu og leikskóla
NORDICPHOTOS/GETTY

Þær klukkustundir sem foreldrar eiga 
með börnum sínum að loknum vinnu- og 
leikskóladegi eru dýrmætar enda ekki alltaf 
svo margar. Þær má nýta á margvíslegan og 
skemmtilegan hátt en Fjölskyldublaðið tíndi til 
nokkrar hugmyndir að eftirmiðdagsskemmtun. FRAMHALD Á SÍÐU 4

Sannir skógarmenn 
Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar 
Logi Hannesson skemmtu sér ærlega 
saman á feðgahelgi í Vatnaskógi.
SÍÐA 2
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Stundum koma stundir þegar tíminn virðist ansi naumt skammtað-
ur til skylduverka. Foreldrar koma seint heim úr vinnu og reyna 
að hafa ofan af fyrir börnunum fram að matartíma. Að lokinni 

háttun, baði og burstun er komið að notalegum leshring uppi í rúmi 
með strumpum, prinsessum eða tröllum. Ef mömmu og pabba tekst að 
komast hjá því að sofna með trítlunum gefast einn til tveir tímar fyrir 
fullorðna fólkið að tala um daginn og veginn, reyna að henda mesta 
draslinu á sinn stað og koma sér svo í rúmið til að safna kröftum fyrir 
komandi vinnudag. Staflarnir af hreinu taui sem safnast hafa upp á 
snúrum og í vaskafötum standa óhreyfðir. „Á morgun segir ekki sá 
lati, heldur þreytta foreldrið.“ 

Það var einn morgun eftir vikulangt tímaleysi og óskipulag í hús-
verkunum að ég stóð og horfði á óhreinu diskana, hreina þvottinn 
í sófanum, leikföngin á gólfinu og tóman ísskápinn að ég hnippti í 
dóttur mína og lagði til bakarísferð. Ég yfirgaf því heimilið, læsti 
minninguna um draslið í innstu hugarfylgsnum og bauð þess í stað 
dóttur minni upp á kókómjólk og ostaslaufu í þægilegu andrúmslofti 
bakarísins. Betri morgunstund er ekki hægt að óska sér, ánægt barn, 
ekkert drasl, þjónusta og glænýtt bakkelsi. 

Stóri gallinn á þessari annars ljómandi lausn var sá að dóttur minni 
þótti þessi bakarísferð enn skemmtilegri en mér og finnst því alveg 
sjálfsagt að hún verði gerð að daglegum viðburði. Útskýringar um að 
ekki sé hægt að flýja veruleikann að eilífu finnst henni fánýtar. Hún 
heimtar sína ostaslaufu og ekkert múður. En hún verður, eins og ég, 
að takast á við hvunndaginn. Hún með hafragrautinn sinn og ég með 
þvottastaflann. Þannig er nú bara lífið. En við höfum 

hins vegar minningar um yndis-
legar bakarísferðir til að 
verma okkur. Og kannski 

verður einhvern tíma 
aftur svo mikið 
drasl að við 
ákveðum að 
yfirgefa heim-

ilið, hver 
veit?

Heimilið yfirgefið

Það er ekki oft sem feður fara 
með strákunum sínum eitt-
hvert heila helgi. Menn tala 
kannski um það en gefa sér 

sjaldan tíma til þess. Því er ágætt 
að einhver skipuleggi slíkt framtak 
fyrir þá,“ segir Hannes Pétursson 
tölvunarfræðingur um feðgaflokk-
ana sem KFUM býður upp á í 
Vatnaskógi. Hann og sonur hans, 
Fannar Logi, tíu ára, voru í slíkum 
flokki um liðna helgi. Þeir eru sam-
mála um að það hafi verið gaman. 
„Það skemmtilegasta var auðvitað 
samvera okkar Fannars,“ segir 
Hannes. „Feðgar hafa tvímæla-
laust gott af því að gaurast stund-
um saman.“ Hann segir þá auk þess 
hafa hitt marga aðra skemmtilega 
feður og syni í Vatnaskógi, því þeir 
hafi verið hátt í hundrað talsins. 
„Við tókum þátt í öllu,“ segir Fann-
ar og telur upp frjálsar íþróttir, 
kvöldvökur, siglingar á bátum, 
smíðar, skotbolta, hermannaleik 
og orrustuleik.

 „Já, ég held að feðrunum hafi 
jafnvel fundist enn meira gaman 
en sonunum og haft strákana sem 
átyllu til að gera það sem þá lang-
aði,“ segir Hannes. „Eftir orrustu-

leikinn stakk að minnsta kosti 
einn pabbinn glettnislega upp á 
að við tækjum annan leik „fyrir 
strákana!“.“ 

Hannes og Fannar hafa áður 
verið í feðgaflokki í Vatnaskógi 
og eru hagvanir þar. „Ég var oft í 
Vatnaskógi sem strákur og svo var 
ég að vinna þar í þrjú ár,“ upplýsir 

Hannes. Fannar kveðst hafa farið 
þangað fjórtán sinnum. „Við erum 
alltaf í Vatnaskógi um verslunar-
mannahelgina, ég var þar í fyrsta 
skipti í strákaflokki í sumar og 
einu sinni fór ég þangað með skól-
anum og gisti.“ „Já, við erum 
dálitlir skógarmenn,“ botnar pabbi 
hans. - gun

Við erum skógarmenn
Feðgarnir Hannes Pétursson og Fannar Logi Hannesson skemmtu sér ærlega saman í 
Vatnaskógi um síðustu helgi, ásamt hátt í hundrað öðrum feðrum og sonum. 

Á sama báti Bátsferðir eru fastur liður í Vatnaskógi. Hér eru feðgar á ferð.
 MYND/HARALDUR

Feðgar Hannes og Fannar Logi eru áhugamenn um frjálsar íþróttir. Fannar Logi æfir þær sex sinnum í viku og stefnir 
á að verða afreksmaður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sólveig Gísladóttir
skrifar

Raddir tuttugu og fimm barna á grunnskólaaldri 
hljóma á diskinum Gospelkrakkar sem kemur út 
nú um helgina á hátíðinni Ljósanótt í Reykja-
nesbæ. Á diskinum eru tólf lög fyrir hressa krakka. 
Það er Ester Daníelsdóttir van Gooswilligen, 
forstöðumaður Hjálpræðishersins í Reykjanesbæ, 
sem stjórnar söng barnanna á diskinum, sem er 
unninn í samstarfi við Óskar Einarsson, tónlistar-
mann og gospelsnilling, og sönghópinn „Seven“ í 
Noregi. Gospelkrakkar verða með útgáfutónleika í 
Keflavíkurkirkju á morgun, sunnudaginn 4. 
september og í Fíladelfíukirkjunni í Reykjavík 10. 
september.

Gospelkrakkadiskurinn fæst ekki í venjulegum 
búðum en hægt er að panta hann á póstfanginu 
ester@herinn.is og í Jötunni, Fíladelfíu.

Gospelkrakkarnir syngja og dansa 
þegar þeir koma saman. 

. 

í 

saman.

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
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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
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sJónasdóvið sumabarna í Baríkjunum síð
sumar og æt

aftur í vor.SÍÐA 6
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi
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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&
hönnun

febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.
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Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2
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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

Útsprungngngngng
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

unaararararveisla
i og má segja aa aðað ð ð 

nhaldi.

rfs til eldri ttímímmama 

m en með samamtítímímma 

ni eins og kokopararar or og 

vo ekki sé mminninnnnsnst á 

ofna ull. Þægæginginindndi 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

TERS

EVERYTHING MATTERS.

FRAMHALD Á SÍÐU 4

rpsmaður kan
SÍÐA 2

DRÖGUM VARLA FLÍSJAKA TIL PARÍS
LEEE
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
b

ra

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

BARNVÆNT



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

SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLUNNAR

Eikarskenkur
Stærð: 180 cm
Verð: 159.900,

ÚTSÖLUVERÐ: 119.925,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165

Verð:245.000,-

-30%

WIND tungusófi
Stærð: 292x167  Verð: 244.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  195.200.-        SKRAUTPÚÐAR FYLGJA

-20%

-20%

SICILY tungusófi
Stærð:268x165  Verð: 219.000,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 175.200,-

MARGARET tungusófi
Stærð: 286x172  Verð: 245.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 196.000,-

-20%

Hnotuskenkur
Stærð: 150 cm

Verð: 119.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 95.200,-

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.-

20-50% 
AFSLÁTTUR



4 fjölskyldan

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI
EN ALLT

SKILA LEIFTURSÓKNIR ARSENAL TITLI Í ÁR?

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

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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

anum og leyfið barninu að ýta á 
takkann til að blanda drykknum 
saman. Hellið í glös og lesið eft-
irlætisbókina fyrir barnið meðan 
þið gæðið ykkur á drykknum eða 
hlustið á hljóðbók (sem má finna í 
góðu úrvali á Borgarbókasafninu 
til dæmis). Margar aðrar hollar 
og einfaldar uppskriftir er gaman 
að gera með leikskólabörnum, svo 
sem salat. 

Listasýning
Sláið upp listasýningu í stofunni. 
Teiknið og litið röð mynda með 
barninu og raðið á stofuveggina. 
Listasýningin getur svo opnað 
formlega þegar eldri systkinin 
koma heim eða þá að afa og ömmu 
er boðið að koma og sjá sýninguna 
daginn eftir. Jafnvel má eyða 
nokkrum dögum í að setja sýn-
inguna upp og hafa opnunarhátíð 
á sunnudegi.

Teboð
Bjóðið öllum dúkkum, böngs-
um, systkinum og litlum 
nágrönnum í teboð. Takið 
tesettið fram, hellið 
mjólk í bollana og raðið 
kexkökum eða öðru góð-
gæti á diskana.

Út að kríta
Hlýja haustdaga er um að gera að 
nýta utandyra en það þarf ekki að 
leita langt yfir skammt að góðri 
skemmtun. Pakki af krítum, í 
öllum regnbogans litum, og stétt er 
það eina sem þarf. Teiknið hringi á 
stéttina og bjóðið barninu að hoppa 
inn og út úr þeim. Eða dragið 
langa beina línu og æfið línudans. 
Skreytið stéttina með alls kyns 
formum og reynið að henda litlum 
steinum inn í þau þannig að þeir 
lendi innan þeirra. Góð æfing líka 
í að þekkja litina og þá má teikna 
tölustafi og bókstafi og ræða hvað 
þeir heita. 

Spagettíleikur fyrir þau yngri
Ótrúlega einfaldur leikur sem þau 
yngri gleyma sér í. Það sem til 

þarf er stórt pastasigti 
og ósoðið spaghetti. 
Hvolfið sigtinu á 
borð eða jafn-
vel gólfið, 
brjótið 
spagettí-
ið í tvennt 
og sýnið litlu 
manneskjunni 
hvernig hægt er að 
stinga því inn í götin á 
sigtinu og láta það hverfa. Góð 
æfing fyrir fínhreyfingarnar og 
afbragðs skemmtun.

Myndaföndur
Finnið til gömul tímarit og önnur 
blöð sem föndra má með og farið í 
gegnum blöðin með barninu í leit 
að myndum sem því líkar. Klippið 

myndirnar út og 
leyfið barninu að 

spreyta sig 
með ykkar 

hjálp á 
barna-

skær-
um. 
Límið 

myndirnar svo á karton eða 
annan þykkan pappír. 
Biðjið barnið að segja 
ykkur hvað hlutirnir 
heita og skrifið svo heiti 
þeirra með bókstöfum 
undir myndirnar.

Tjald í stofunni
Klassískur og sískemmti-

legur leikur er að finna til 
pullur, teppi, púða, stóla 
og annað sem til þarf 

til að byggja „tjald“ eða 
lítið „hús“ í stofunni. Börnin geta 
hjálpað ykkur eftir því sem þau 
eru eldri en börnum á öllum aldri 
þykir ákaflega gaman að dunda sér 
inni í „húsinu“ að framkvæmdum 
loknum. Fara með bangsa og dúkk-
ur þar í útilegu, gefa þeim að borða 
af bollastelli og vera á vappi inn 
og út úr húsinu. Lautarferð innan-
dyra, með samlokum og drykkjum, 
getur svo fylgt í framhaldinu. 
Leggið einfaldlega teppi á vel val-
inn stað í stofunni og geisladiskur 
með náttúruhljóðum, fuglasöng 
eða froskahljóðum, myndi auðvitað 
fullkomna stemninguna. 

- jma

Teboð Eftir leikskóla má útbúa væna veislu handa öllum mjúku vinunum.

Klassískt Börn hafa gaman af því að útbúa „tjald“ eða „hús“ inni í stofu. 

Litað úti  Meðan veður leyfir er ekki úr vegi að fara út með börnunum að kríta.  Teiknið hringi og notið þá sem fleti til 
að hoppa inn á og út úr og æfið börnin í að þekkja litina. 

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Föndur Auðvelt er að gleyma sér við 
að klippa út fallegar myndir.



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

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

laxdal.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422

 

Glæsilegar
haustyfirhafnir

Opið mán - fös 10-18, laugardaga 10-16
Mörkinni 6 - Sími 588 5518

Haustið nálgast 
kuldinn bítur 

Úff, Úff.

Dúnkápur/vattkápur 

50% afsl. o.m.fl .

TOPPVÖRUR TOPPÞJÓNUSTA

NÆG BÍLASTÆÐI

NÝJAR VÖRUR 
STREYMA INN

ÁFRAM GÓÐ TILBOÐ

Upprifjun fyrir SAMRÆMDU PRÓFIN
 í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla 

NÁMSAÐSTOÐ
Öll skólastig  -  Réttindakennarar

Nemendaþjónustan sf     www.namsadstod.is    s. 557 9233

É
g er innblásinn af Erró 
og lít mikið upp til hans 
sem listamanns. Við 
notum sama tungumál 

þótt við skrifum ekki sömu ljóð 
eða bækur,“ segir Hjalti Parelius, 
sem lenti óvænt á réttri hillu þegar 
örlögin kipptu í taumana eftir 
bankahrunið 2008. 

„Þá starfaði ég á arkitektastofu 
en missti vinnuna og byrjaði að 

mála til að halda mér uppteknum 
og detta ekki niður í þunglyndi,“ 
segir Hjalti einlægur. Í kjölfar-
ið setti hann sér það markmið 
að setja upp málverkasýningu 
á Ljósanótt 2009, þar sem færri 
fengu verk hans en vildu. Leik-
inn endurtók hann í Gallerí Fold 
á Menningarnótt í fyrra, þar sem 
hann sló í gegn.

„Ég ætlaði mér aldrei að verða 

listmálari en það virðist skrifað í 
stjörnurnar með þessum óvænta 
ferli,“ segir Hjalti, sáttur við sitt 
hlutskipti.

Ættarnafnið Parelius kemur úr 
ætt dansks föðurs Hjalta sem var 
dreginn af ástinni úr Árbæ suður 
í Keflavík. 

„Ég var haldinn bullandi for-

Listmálarinn Hjalti Parelius Finnsson nýtur fordómalaust lífsins í fjölskylduparadísinni Reykjanesbæ:

Örlögin skrifuð í 
stjörnurnar

MYND/BERGNÝ BALDURSÓTTIR

2

Blái herinn  verður með sýningu um helgina á 
myndum og munum frá tökum á kvikmyndinni Flags 
of our Fathers sem var meðal annars tekin í Sandvík 
á Reykjanesi. Sýningin verður í göngugötunni við Ice-
landair hótelið í Reykjanesbæ.
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Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Hefurðu áhuga 
á handverki 
og vilt gefa af þér?

Kópavogsdeild Rauða krossins leitar að sjálfboðaliðum til að 
taka þátt í skemmtilegu og handavinnumiðuðu fjáröflunarverkefni. 

Deildin er að fara af stað með basarhóp sem hefur það hlutverk 
að útbúa ýmis konar handverk fyrir jólabasar. Okkur vantar áhuga-
samt fólk í hópinn til að föndra, prjóna, hekla, sauma eða búa til 
hvers kyns handverk til að selja á basarnum. Vertu  með og nýttu 
handavinnu til góðs! 

Hópurinn hittist vikulega á þriðjudögum á milli kl. 10 og 14 
í Rauðakrosshúsinu í Hamraborg 11.

Hafðu samband í síma 554 6626 eða mættu á samveru hópsins 
og kynntu þér málið! 

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

Dalvegi 18, Kóp. 
Sími 568 6500
www.fondra.is

Opið 10-18 virka daga, 
Laugardaga opið frá 11-16

Ný snið og sníðablöð. Höfum bætt við  efnum á útsöluborðin Síðustu dagar útsölunar.

dómum áður en ég flutti hingað 
suður með sjó en veit nú að þetta 
týnda bæjarfélag í alfaraleið við 
útganginn er notalegur drauma-
staður. Hér heilsar fólk náung-
anum og er kurteisara en gengur 
og gerist,“ segir Hjalti, sem tekur 
lífinu með ró um helgar og finnst 
best að knúsa konu sína og börn. 
„Ég djamma einu sinni á ári til að 
minna mig á hverju ég missi ekki 
af og að heima er allra best. Ég 
er fjölskyldukall sem finnst gott 
að elda góðan mat um helgar og 
njóta töfra Reykjaness í allri sinni 
dýrð. Hér er fjölskylduparadís 
sem virkilega er gaman að njóta 
en margir gleyma að skoða.“

Um helgina er Hjalti Parelius 
með opna vinnustofu á efra lofti 
Svarta Pakkhússins á Ljósanótt.
 thordis@frettabladid.is

Hjalti Parelius hefur vakið mikla athygli 
heima og að heiman fyrir málverk sín.

Framhald af forsíðu

Helena Reynisdóttir , sautján ára, hefur opnað sína 
fyrstu einkasýningu í Energia kaffihúsinu í Smáralind. 
Sýningin ber heitið Ekki er allt sem sýnist.

Opið hús verður í 

Jógasetrinu, Borgar-

túni 20, í dag. Fríir 

jógatímar verða í boði, 

sá fyrsti hefst klukkan 

9.30 og sá síðasti er á 

dagskrá klukk-

an 16. Ýmsar 

jógatengdar 

vörur verða 

kynntar um 

leið.

www.jogasetrid.is

Sýningin Réttardagur sem opn-
aði í Safnahúsinu á Húsavík í 
gær er 32. sýning í sýningaröð 
myndlistakonunnar Aðalheiðar 

S. Eysteinsdótt-
ur. Alls verða 
sýningarnar 50 
og allar unnar 
undir  sa ma 
þemanu. 

 „Útgangs-
punkturinn er 
íslenska sauð-
kindin og sú 
menning sem 
skapast um og 

útfrá sauðkindinni. Þær eru þó 
ekki alltaf eins,“ útskýrir Aðal-
heiður en hún hefur undanfarin 
þrjú ár sett Réttardag upp um allt 
land og í Bretlandi, Þýskalandi og 
Hollandi. Hún segir sauðkindina 
samofna íslenskri menningu.

„Við getum alltaf tengt við 
hana, hvort sem við erum að 
tala um söng, mat, fatnað eða 
bókmenntir, allt tengist þetta 
íslensku sveitameningunni. Sýn-
ingarnar hafa einnig fengið góðar 
viðtökur í útlöndum en gegnum 
alla veröldina er einhvers konar 
bændamenning og fólk 
samsamar sig henni. 
Það kom mér á óvart 
hvað við erum öll 
mikil sveitabörn, inn 
við beinið.“

Aðalheiður sníð-
ur hverja sýningu að 
svæðinu þar sem hún 
setur upp og vinnur 
gjarnan með öðrum 
listamönnum. Sýn-
inguna sem opnuð var 
í gær vann hún með 
nýtútskrifuðum lista-

manni, Arnari Ómarssyni. Hann 
er einnig sonur Aðalheiðar og 
segir hún samstarf þeirra mæðg-
ina hafa gengið vel.

„Það kom mér þægilega á óvart 
en samt ekki. Við hugsum eins og 
ein manneskja og bætum hvort 
annað upp. Arnar vinnur með 
rými úr alls konar timburafgöng-
um og gerði eins konar eyju sem 
ég vann skúlptúra inn í,“ útskýrir 
Aðalheiður.

18 sýningar eru eftir í sýn-
ingaröðinni og ætlar Aðalheið-
ur að ljúka henni með stæl árið 
2013. „Lokasýningin verður í öllu 
listagilinu á Akureyri á afmælis-
daginn minn 23. júlí. Þá verð ég 
fimmtug og held því upp á fimm-
tugsafmælið með stæl.“

Sýningin verður opin á morg-
un milli klukan 13 og 16 en hún 
stendur til októberloka.

heida@frettabladid.is

Réttardagur sýndur í 
Safnahúsinu á Húsavík
Myndlistamennirnir og mæðginin Aðalheiður S. Eysteinsdóttir og Arnar Ómarsson opnuðu sýninguna 
Réttardag á Húsavík í gær þar sem þau unnu út frá íslensku sauðkindinni.

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir vinnur sýningaröð útfrá íslensku sauðkindinni og opnaði 
sýningu í Safnahúsinu á Húsavík í gær. MYND/AÐALHEIÐUR S. EYSTEINSDÓTTIR

Aðalheiður S. 
Eysteinsdóttir



7. Blákorni dreift ofan á.

6. Skál formuð til að auðvelda vökvun.

2. Mold og möl úr 60 cm djúpri holu, 
ásamt sauðataði. 

Í Nátthaga í Ölfusi á Ólafur 
Njálsson garðyrkjumeistari 
unaðsreit og rekur þar 
garðplöntusölu. Hann 
gefur líka góð ráð. Eitt 
þeirra er að gróðursetja tré 
að hausti frekar en vori.

„Í áratugi hefur haustið verið van-
nýtt tækifæri til gróðursetning-
ar trjáa en nú er lag að læra nýja 
siði,“ segir Ólafur Njálsson, garð-
yrkjumeistari í Nátthaga, sem 
telur haustgróðursetningar koma 
miklu betur út en vorgróðursetn-
ingar. „Þetta er ekkert sölutrix held-
ur hrein skynsemi,“ segir hann og 
telur Íslendinga of fasta í þeim vana 
að setja niður tré á vorin, telur það 
arf frá gamalli tíð þegar plöntur 
voru seldar berróta og þoldu illa að 
bíða. „Nú eru langflestar trjáplönt-
ur seldar í pottum eða með hnaus 
og því tilbúnar til gróðursetning-
ar allt árið. Það sýnir sig að ef þær 
eru settar niður í ágúst, september 
eða október ná þær að róta sig fyrir 
veturinn og eru betur í stakk búnar 
að takast á við næsta þurrkasumar. 
Plús það að haustgróðursetningar 
eru miklu auðveldari, þar sem næt-
urnar eru orðnar kaldar og raki 
haustrigninganna sest að plönt-
unum. Rótin vex líka mest á vorin 
og á haustin, þegar ofanvöxturinn 
er lítill,“ útskýrir hann. 

Ólafur bendir á að þurrkasumur 

síðustu fimm ára hafi gert trjárækt 
erfitt fyrir. „Ef fólk hefur ekki getað 
vökvað nógu mikið og oft hefur 
það komið að plöntunum sínum 
skrælnuðum. Til dæmis kringum 
sumarhúsin sem það kemst bara 
í um helgar. Litlar plöntur þorna 
hratt upp.“ 

Við gróðursetningu á haust-
in er enn mikilvægara en í annan 
tíma að blanda húsdýraáburði eða 
sveppamassa saman við moldina, 
að sögn Ólafs. Það minnkar holk-
laka. „Holklaki er okkar mesti óvin-
ur og ef plantan er sett í hreina, 
opna mold getur hún legið ofan 
á jörðinni næsta vor vegna holk-
lakalyftingar. Húsdýraáburður og 
sveppamassi vinnur gegn því.“ 

Eft ir gróðursetningu segir 
Ólafur líka ágætt að setja smá 
hrúgu af rothaugamat eða afklipp-
um við plöntuna. „Það margborgar 
sig að nostra við hverja plöntu, þá 
verður hún fyrr stór og sterk,“ lofar 
hann. „Og munið að þegar skógar-
plöntur úr fjölpottum eru gróður-
settar með plöntustaf verður allt-
af að stinga þeim í gróna bletti, alls 
ekki gróðurlausa holklakapytti.“

Ólafur hefur opið um helgar í 
september og stefnir að því í októ-
ber líka.  Hann viðurkennir að 
það sé hörkuvinna að setja niður 
tré og runna. „Menn þurfa ekki 
að fara mikið inn í leikfimisalina 
á meðan þeir standa í því,“ segir 
hann hlæjandi.

9. Tréð bundið upp.

8. Dúkur hindrar samkeppni við illgresi.

3. Sauðataði og mold blandað saman til 
helminga.

Haustið er 
vannýtt árstíð

Bessarunni frá Alaska er harðger og 
vindþolinn. Hann blómstrar bleiku í júní 
en skartar fagurrauðum berjum í ágúst 
og rauðum blöðum fram á haust.

10. Ólafur við kirsuberjatré sem er 
tilbúið fyrir veturinn. 5. Tíu lítrar af vatni settir áður en fyllt er upp með mold. 

4. Tréð mátað ofan á blönduna.

1. Torfið tekið burt.

Kynning - auglýsing

Sveighyrnir Roði, ættaður frá Alaska. Hér í haustskrúða og er með dökkrauðar greinar 
allan veturinn. 
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Tjútt
Salsa
Break
Street
Mambó
Hip Hop
Freestyle
Brúðarvals
Barnadansar
Ballroomdansar
Suður-amerískir dansar
Sérnámskeið fyrir hópa
Börn – Unglingar – Fullorðnir

Innritun 
og upplýsingar 

á dansskoli.is eða 
í síma 553 6645

Dansskóli Jóns Péturs og Köru,  sem býður upp á fjölbreytt dansnám-
skeið fyrir alla aldurshópa, hefur ráðið til sín nokkra nýja kennara. Þeirra á 
meðal er tónlistarmaðurinn Júlí Heiðar, sem mun kenna Hip Hop í vetur.

Dansarinn og danshöfundurinn 
Halla Ólafsdóttir hefur komið sér 
vel fyrir innan dansheimsins í 
Stokkhólmi. „Ég er mjög lánsöm 
að geta lifað á dansinum. Þetta er 
öflug listgrein í Svíþjóð og tölu-
vert í hana lagt af hálfu ríkisins. 
Hér er mikil gróska og eitthvað um 
að vera allan ársins hring,“ segir 
Halla. 

Hún hefur verið búsett ytra með 
hléum í átta ár. Hún útskrifaðist frá 
Ballettakademíunni í Stokkhólmi 
og lauk meistaranámi frá Danshög-
skolan í Stokkhólmi árið 2009. Síð-
astliðin tvö ár hefur hún verið hluti 
af danshöfundateyminu INPEX og 
farið með hin ýmsu verk á hátíðir 
í Svíþjóð og til Englands, Belgíu, 
Frakklands, Þýskalands og Banda-
ríkjanna. Teymið hefur auk þess 
staðið fyrir bókaútgáfu og gefið út 
bókina The Swedish Dance History. 
Í henni er að finna samansafn efnis 
frá dönsurum, danshöfundum og 
dansáhugafólki og fer það í gegn án 
allrar ritskoðunar. „Þarna tökum 
við sem störfum við fagið í dag það 
í okkar hendur að skrifa söguna.“

Halla sér fram á að vera í Sví-
þjóð næstu árin og er með mörg 
járn í eldinum. „Ég er að vinna 
að þremur verkum núna. Ég mun 
frumsýna verk sem hetir Beauty 
and the Beast í MDT-leikhúsinu 

í Stokkhólmi 23. september og í 
nóvember verð ég með endurgerð 
á ballettinum Giselle í Brussel. Þá 
verð ég með verkið What a Feel-
ing á Reykjavík Dance Festival í 
næstu viku ásamt kollega mínum 
Lovísu Ósk Gunnarsdóttur, en við 
höfum starfað saman undir nafn-
inu Samsuðan & co. frá árinu 2005. 
„Í verkinu eru þrír listamenn, þau 
Berglind Pétursdóttir, Saga Sig-
urðardóttir og Cameron Corbet. 
„Við unnum forvinnuna að mestu 

með bréfaskriftum. Okkur langaði 
að gera verk um uppáhaldsdans-
inn. Við sendum listamönnunum 
spurningalista sem þeir svöruðu 
og unnum dans útfrá því. Við send-
um hann svo til þeirra skriflega og 
þau æfðu hann upp. Við hittumst 
svo fyrir skömmu og fundum út 
úr þessu saman.“ Verkið verður 
sýnt í Tjarnarbíói á miðvikudag 
og fimmtudag klukkan 19. 

vera@frettabladid.is

Gerði dans með bréfaskriftum
Danshöfundurinn Halla Ólafsdóttir býr í Svíþjóð og ferðast um heiminn með ólík verk. Hún sýnir verkið 
What a Feeling á Reykjavík Dance Festival í næstu viku og sýnir verk í Stokkhólmi og Brussel í vetur.

Verkið Beauty and the Beast eftir Höllu verður frumsýnt í MDT-leikhúsinu í Stokk-
hómi 23. september næstkomandi. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Jazzballett fyrir 20 ára og eldri!

ansstudioansstudioansstudioDDD
Innritun stendur yfir í síma 581 3730 og á jsb@jsb.is

Námskeið hefjast 5.september

Frjáls aðgangur 
að tækjasal meðan 

á námskeiði 
stendur!

Studio 1 – Námskeið fyrir byrjendur. Tímabil: 5. sept. – 13. okt.
Studio 2 – Námskeið fyrir lengra komna. Tímabil: 5. sept. – 26. nóv.

Vertu með í haust!

Ballet-leikskóli (1 kennslustund í viku, 3 – 4 ára)
Ballet-forskóli (1 kennslustund í viku, 4 – 6 ára)
Balletstig (2 – 3 kennslustundir í viku, 7 ára og eldri)

Vetrarstarf skólans skiptist í tvær annir. Fyrir jól er 
12 vikna námskeið og eftir jól er 12 – 14 vikna námskeið.

Kennt er í Skipholti 35 í Reykjavík, í kj íkolti 35 í Reykjavík, 
og Íþróttahúsi Breiðabliks í Kópavogi.bl KKó avoðabliks í Kópavog

Frekari upplýsingar á www.balletskoli.isww ba lets li.i

Skólinn er aðili að Frístundakorti ÍTR.tu ak ÍT

Námskeið fyrir yngri nemendur og framhaldsnemendur

Innritun er hafin í síma 567 8965 og 588 496096

Klúbburinn og ferðaskrifstofan Útsýn efndi til danskeppni á diskódanstíma-
bilinu. Hinn 25. mars árið 1979 var úrslitakvöldið í diskódanskeppninni en 
Íslandsmeistarar í paradiskókeppninni voru þau Haukur Clausen og Sigríður 
Guðjónsdóttir, 19 ára gömul. 365/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍK

Íslendingar hafa stigið fjölbreyttar gerðir af dansi síðustu áratugi. 
Margir hafa sótt sérstakar æfingar í til dæmis samkvæmisdansi, ball-
ett eða djassballett og aðrir nýtt sér þorrablót og jólaböll til að hrista 
skankana. Dansinn hefur dunað allt frá því að land byggðist og alls 
kyns útgáfur af honum litið dagsins ljós, sérstaklega á síðustu öld. 
Fréttablaðið leit í gömul albúm. juliam@frettabladid.is

Fyrst á réttunni, 
svo á röngunni

Systkinin 
Guð-
mundur 
og Sólveig 
Gíslabörn 
dönsuðu 
saman á 
jólaballi í Lídó 
árið 1964.

Dansgólfið fyllist gjarnan á þorrablótum. Vigdís Finnbogadóttir 
forseti tók sporið á þorrablóti Íslendinga í London árið 1982.

Bára Magnúsdóttir leiðir æfingar í eigin dansskóla árið 1979, 
Jazzballetskóla Báru, eins og hann kallaðist þá.

Ungmenni 
frá Heiðari 
Ástvalds-
syni sýna 
„Travolta-
dansa“ árið 
1978. 

Samkvæmisdansar
Hjóna- og parahópar
Barnadansar
HipHop&break
Latínfitness
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ValsChaChaChaTangoJiveSamba FoxtrotQuickstepSkottísRæl
Dönsum saman

Dansdeild
stofnuð 2001

Greiðið fyrir 

14. sept.  
og sparið  

10% 

Opnir purfutímar fyrir byrjendur laugardaginn 3. september. Kennsla hefst 
þann 6. september í ÍR heimilinu, Skógarseli 12, rétt við Mjóddina. Skráning 
á námskeiðin fer fram á vefnum – www.ir.is

Sk ráning  
á vefnum  
www.ir.is

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Kynning - auglýsing

Ég heillaðist ungur af dansinum 
og á að baki langan keppnisfer-
il bæði sem áhugadansari og at-

vinnumaður. Síðastliðin átján ár hef ég 
hins vegar kennt öðrum að dansa og 
það er eitt af því skemmtilegasta sem 
ég geri. Ég stofnaði minn eigin dans-
skóla, Dansskóla Ragnars Sverrisson-
ar, fyrir fjórum árum og mottóið er ein-
faldlega: Dans fyrir alla!“

Barna- og unglingastarfið er ein-
staklega öflugt hjá Dansskóla Ragn-
ars. „Við erum eini skólinn sem býður 
upp á dansnámskeið fyrir tveggja og 
þriggja ára börn en það hefur verið 
mjög vinsælt. Börnin koma þá með 
foreldrum sínum, sem dansa með 
börnunum, þar á meðal skósmiða-
dansinn og fingrapolka. Við leggjum 
áherslu á gleði og að barnið læri að 

hreyfa sig skipulega við tónlist. Þegar 
börnin eru orðin 4-5 ára bjóðum við 
upp á almenna barnadansa í bland 
við fyrstu sporin í almennum sam-
kvæmisdönsum. Þegar börnin eru 
orðin 6 ára vinnum við með almenna 
samkvæmisdansa í bland við aðra 
skemmtilega dansa. Einnig bjóðum við 
upp á freestyle-dansa fyrir 10-14 ára.“

Ragnar segir að samkvæmisdans-
ar séu alltaf vinsælir hjá fullorðnum 
en einnig skipi brúðarvalsinn sinn 
sess. „Við bjóðum upp á einkatíma í 
brúðarvalsinum og fyrir marga er það 
hluti af brúðkaupsundirbúningum. 
Þá bjóðum við einnig upp á sérsniðin 
námskeið fyrir vinnustaðahópa sem 
og aðra hópa. Við reynum að koma til 
móts við allar óskir.“
 www.dansskoliragnars.is

Dans fyrir alla
Það er ótrúlega fjölbreytt starfið í Dansskóla Ragnars enda hefur 
eigandinn, Ragnar Sverrisson, 29 ára reynslu af 
samkvæmisdönsum og öðrum dönsum.  Dansskólinn er á 
Bíldshöfða 18, í næsta húsi við Húsgagnahöllina.

Gleðin er mikilvæg í Dansskóla Ragnars Sverrissonar.

Dansskóli Ragnars er eini dansskólinn sem býður upp á dansnámskeið 
fyrir tveggja og þriggja ára börn. Hér er yngsti hópurinn í halarófu en í 
tímunum læra þau að hreyfa sig skipulega við tónlist.

Hér lagfærir Ragnar dansstöðuna hjá þeim Jóni Ingvari 
og Albinu.

Ragnar, sem á langan keppnisferil að baki, hefur mikla ánægju af danskennslunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Kameron er virkilega ljúfur og 
almennilegur maður, og niðri á 
jörðinni eins og vera ber. Honum 
fylgir falleg ára, mikill kraftur og 
góð nærvera,“ segir Nanna Ósk 
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Dance Center Reykjavík, þar sem 
aðalkennari í vetur verður ein af 
stjórstjörnum sjónvarpsþáttanna 
So You Think You Can Dance, sjálf-
ur Kameron Bink sem sló í gegn í 
þáttaröðinni 2007.
„Kameron 
hefur áður 
haldið nám-
skeið 
h é r  á 
landi, á 
árlegri 
danshá-
tíð okkar, 
en þá kom 
hann með Lil‘ 
C, dómara og 
danshöfundi úr So 
You Think You Can Dance. Í þeirri 
ferð varð Kameron svo heillaður 
af nemendum sínum, þjóðinni og 
ólgandi kraftinum yfir Íslandi að 
hann samþykkti að koma aftur og 
vera hjá okkur í vetur.“
Að sögn Nönnu er mikill akkur 
fyrir íslenskt dansfólk að fá Kame-
ron til landsins. 

„Þetta verður fágætur og 
lærdómsríkur tími sem eng-
inn dansáhugamanneskja 
ætti að láta framhjá sér fara, 

enda viðburður að stjarna úr þess-
um vinsælu sjónvarpsþáttum ætli 
að dvelja hér í svo langan tíma. Við 
njótum góðs af því að landið okkar 
er í miklum metum hjá listafólki 
um allan heim, sem hingað vill 
koma og sækja kraft í kynngi-
magnaða náttúruna, en Kameron 
er mikill náttúruunnandi og úti-
vistarmaður,“ upplýsir Nanna.

Í starfi sínu sem aðalkennari 
mun Kameron Bink kenna allt frá 

sjö ára börnum upp í 35 
ára og eldri, hip hop, 
götudans, djassfönk og 
nútímadans.
„Í So You Think You 

Can Dance vakti Kame-
ron mikla athygli 

fyrir að geta dans-
að nánast hvað 

sem er. Hann 
er afar flott-

ur nútíma-
dansari 

en getur 
einnig 
dans-
að arg-
asta hip 
hop og 

allt þar 
á  mi l l i . 
Hér mun 

hann miðla 
af reynslu 

s i n n i  og 
koma með til-

lögur og ráðleggingar um hvernig 
er best að bera sig að fyrir krakka 
sem hafa áhuga á að fara lengra 
með dansinn. Fyrst og fremst er 
kennsla hans þó hugsuð sem góður 
grunnur og skemmtun, því Kame-
ron kemur hingað fullur eldmóðs, 
með mikla þörf fyrir að miðla 
þeirri ástríðu sem dansinn er og 
útbreiða heilbrigð skilaboð hans, 
því dans er gott sport fyrir líkama 
og sál,“ útskýrir Nanna.

Tekið skal fram að Kameron 
kennir í Reykjavík, Kópavogi og 
Garðabæ. Tímar hans eru fyrir 
alla, jafnt byrjendur sem lengra 
komna, en að sögn Nönnu byrjar 
hann dansrútínur hægt en keyrir 
svo hraðann upp.

Sjá nánar á dancecenter.is.
thordis@frettabladid.is

Knúinn af þörf 
til að kenna
Kameron Bink er einn af heitustu dönsurum jarðar en ætlar samt að 
eyða vetri komanda í landi sem ómar af kulda og ís. Íslenskt dans-
fólk getur farið að hlakka til að svífa um dansgólfið með fáséðum 
gestakennara úr vinsælustu dansþáttaröð allra tíma.

Kameron Bink var einn af toppunum sem komust áfram í So You Think You Can 
Dance árið 2007. Hann hefur allar götur síðan verið þáttastjórnendum innan handar 
sem danshöfundur og er eftirsóttur dansleiðbeinandi um allan heim.

Nanna Ósk Jónsdóttir framkvæmdastjóri 
Dance Center Reykjavík segir það mikinn 
feng að fá Kameron í kennaraliðið.



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

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Upplýsingar í síma 557-4540 ,á staðnum frá 8 til 17 
virka daga eða í tölvupósti á netfangið 
arni@lakkskemman.is

Óskum eftir vönum bílamálara til starfa

Hæfniskröfur: Starfssvið:

ScrumMaster/ Agile Guru

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Lögfræðingur
Fjármálaráðuneytið

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

Um launakjör

Guðný Harðardóttir,

óskar eftir að ráða lögfræðing með reynslu á sviði skattamála
til starfa á tekju- og skattaskrifstofu ráðuneytisins. Um er að ræða áhugavert og
fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð
og sjálfstæði. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um stöðuna.

tekju- og skattaskrifstofu varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun
stefnu í þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Tekju-
og skattaskrifstofa annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og
tolla, og hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan
stjórnsýsluhlutverki gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum
ríkissjóðs. Þá annast skrifstofan skattathuganir og mat á skattbreytingum með
hliðsjón af stefnumótun ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Tekju- og
skattaskrifstofa hefur einnig umsjón með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert,
eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu einstakra tekjustofna og gerð
langtímaáætlunar um þróun tekna. Á skrifstofunni starfa bæði lögfræðingar og
viðskipta- og hagfræðingar.

*Embættis-eðameistarapróf í lögumogmarktækreynslaásviði skattamála

*Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti

*Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli

*Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni

*Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins samkvæmt nánara samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar. Vinsamlega sendið
umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is eigi síðar en 19. september
nk.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með
vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
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Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is 
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Álftamýri 7, 
150 Reykjavík, merkt: Starfsumsókn - lögfræðingur. 
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk. 
Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Álftamýri 7 - 150 Reykjavík - Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - Grænt númer 800 6450 - postur@umb.althingi.is

Jobconnect

VAKA óskar
eftir starfsfólki

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi á að  
 bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.

Áhugasamir geta sótt um með því að 
senda umsókn á starf@vakahf.is

Akstursdeild
Dekkjaverkstæði
Bifreiðaverkstæði
Úrvinnsla bíla

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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Kjötiðnaðarmenn / Kjötskurðarmenn

Norðlenska ehf. auglýsir laus störf við úrbeiningu í 
kjötvinnslu fyrirtækisins á Akureyri. 

Hæfniskröfur:
• Menntun eða reynsla í kjötiðn / kjötskurði
• Samviskusemi og vandvirkni
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 10. september 2011. 
Öllum umsækjendum verður svarað.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið 
jona@nordlenska.is. Frekari upplýsingar veittar í síma 
460 8805 eða netfangi jona@nordlenska.is

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með 
umgengni í skólanum á dagvinnutíma. 
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstin-
gastjóra.

Skólameistari

Fjarðargrjót ehf auglýsir eftir véla 
og verkamönnum

Um er að ræða verkefni á Íslandi og í Noregi, reynsla 
af vinnu við veitur og strenglagnir er kostur.

Mikil vinna framundan. 

Frekari upplýsingar gefur Júlíus, julius@fjardargrjot.is
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Störf hjá Þjóðskrá Íslands

þjóðskrá, ákveða brunabótamat og fasteignamat og annast rannsóknir á fasteigna-
markaðinum. Stofnunin sér einnig um rekstur starfs- og upplýsingakerfa fyrir sýslu-
menn 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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Forstöðumaður 
á heimili fatlaðs fólks

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða forstöðumann á heimili 
fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. 
Forstöðumaður heyrir undir sviðsstjóra fjölskylduþjónustu.

Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta
•   Rekstur
•  Áætlanagerð
•  Starfsmannahald
•  Samskipti við þjónustunotendur, aðstandendur og 

samstarfsaðila 
Hæfniskröfur:
•  Þroskaþjálfun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla og þekking á málefnum fatlaðs fólks
•  Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi æskileg
•  Góðir samskiptahæfileikar
•  Góðir skipulagshæfileikar
•  Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, í síma 
585-5700 og Rannveigu Einarsdóttur í 585 5800. Umsóknum 
með upplýsingum um nám og starfsferil skal skilað rafrænt á 
netfangið rannveig@hafnarfjordur.is.   
Umsóknarfrestur er til 11. September 2011. 
Félagsþjónustan í Hafnarfirði.

Staða deildarstjóra hugbúnaðardeildar Fiskistofu 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórn 
og eftirlit með veiðum fiskistofna í sjó og fersku vatni. 
Fiskistofa annast jafnframt söfnun, úrvinnslu og útgáfu 
upplýsinga á sviði sjávarútvegsmála. Nánari upplýsingar 
um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Laus er til umsóknar ný staða deildarstjóra hugbúnaðardeildar Fiskistofu að Dalshrauni 1 Hafnarfirði. 
Næsti yfirmaður er forstöðumaður rekstrarsviðs. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum hugbúnaðar- 
 deildar
• Leiðtogi hugbúnaðarþróunar og þátttaka í stefnu-
 mótun á því sviði
• Forritun hugbúnaðarlausna
• Þátttaka í þarfagreiningu, hönnun, forritun og prófun  
 hugbúnaðarverka
• Þátttaka í almennri stefnumótun deildarinnar 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verk fræði eða 
 skyldum greinum 
• Framúrskarandi forritunarkunnátta og a.m.k. 5 ára  
 starfsreynsla í forritun 
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Kunnátta í forritun á móti ORACLE gagnagrunni 
• Góð greiningarhæfni og hæfileikar til að leysa 
 stór verkefni
• Hæfni til að starfa í hópi
• Frumkvæði, sveigjanleiki ásamt lipurð í mannlegu  
 samskiptum

Hugbúnaðardeild sinnir hugbúnaðarþróun fyrir 
Hafrannsóknastofnunina og Fiskistofu. Verkefni 
deildarinnar snúa að þróun á ýmsum sérkerfum er 
varða innra starf ofangreindra stofnanna er einkum  
varða stjórnun fiskveiða, eftirlit og rannsóknir. 
Starfsemin byggir á gagnasöfnun, vistun og miðlun 
upplýsinga, s.s. gagnvart ýmsum ytri aðilum á sjó og í 
landi, í samstarfi við erlendar eftirlitsstofnanir, Land-
helgisgæslu o.fl. Hugbúnaðardeild er ein af þremur 
deildum rekstrarsviðs og eru starfsmenn deildarinnar 
átta. Rekstrarsvið samanstendur einnig af kerfisdeild 
sem sér um rekstur tölvukerfa og fjármála- og rekstrar-
deild. Nánari upplýsingar um starfið veitir Elín Kristjana 
Sighvatsdóttir forstöðumaður rekstarsviðs og Inga Þóra 
Þórisdóttir forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs í 
síma 569-7900. 

Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar 
um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem 
máli kann að skipta sendist á netfangið
ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, 
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri 
hugbúnaðardeildar“.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2011. 
Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi 
stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því 
að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. 
regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum, sem settar eru samkvæmt heimildi í 2. mgr. 7.gr. laga 
nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SKÚBB
Meiri Vísir.
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Lagermaður
Öflug  heildverslun á höfuðborgarsvæðinu, óskar eftir 
að ráða starfmann á lager og í útkeyrslu.

Í starfinu felst m.a. tiltekt pantana, móttaka á vörum 
og annað sem tilheyrir hefðbundnu lagerstarfi.

Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, hraustur,  
áreiðanlegur og með frumkvæði.
Reglulegur vinnutími er 8-16.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá skal senda á netfangið 
lagerc1100@gmail.com fyrir 15. sept. nk.  Stefnt er að 
ráðningu sem fyrst.
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Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

Laus störf í boði hjá
Tandraberg ehf. Fjarðabyggð

Okkur vantar  vana tækjastjórnendur sem geta unnið 
á vinnuvélum og vörubílum. Við leitum að mönnum 
með frumkvæði og reynslu.  
Möguleiki er á úthaldsvinnu.
Umsóknir sendist á netfangið tandraberg@tandraberg.is

ÞAR SEM ALLTAF ER GAMAN 
FRÍSTUNDAHEIMILI ÁRSELS ÓSKA EFTIR 
FÓLKI TIL STARFA. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 411-5800 OG Á WWW.ITR.IS. 

Innanríkisráðuneytið óskar eftir því að 
ráða bókasafns- og upplýsingafræðing 

til starfa í ráðuneytinu í eitt ár.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði
 • Þekking á skjalastjórn 
 • Staðgóð þekking á íslensku og ensku
 • Samskiptalipurð og hæfni í mannlegum
  samskiptum
 • Góð tölvukunnátta, tölvulæsi og nákvæmni
 • Reynsla af skjalastjórn er æskileg
 • Reynsla af Lotus Notes og GoPro er kostur

Um fullt starf er að ræða í eitt ár. Launakjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins. Kar-
lar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um auglýst 
starf.

Upplýsingar um starfsemi innanríkisráðuneytisins er 
að finna á heimasíðunni www.innanrikisraduneyti.is 

Nánari upplýsingar um störfin veita Sigurborg Stef-
ánsdóttir mannauðsstjóri og Alexandra Þórlindsdóttir 
skjalastjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2011. 

Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is eða 
til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 Rey-
kjavík.

 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

2011-2012

Áslandsskóli (585 4600/664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
Matreiðslumeistari, óskast sem fyrst í mötuneyti nemenda
Skólaliði

Allar upplýsingar veitir skólastjóri Áslandsskóla, sjá nánar á 
heimasíðu skólans.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2011.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Hvað segir Símafólkið?  

Skoðaðu viðtöl með því 

að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Nína Björk Surban Fatalla,
BSc í rafmagns- og tölvuverkfræði
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Umsóknarfrestur er til 14. september nk.

Tæknisvið Símans leitar að 
sérfræðingi í VoIP kerfum

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

Starfsmaðurinn verður hluti af öflugu teymi sem rekur og þróar lausnir í 
Broadworks, SBC, Cisco PGW og öðrum PSTN gáttum. Helstu vörur eru 
þróun og rekstur á Símavist, SIP Trunk, ToIP heimasíma, Tölvusímanum 
og heimasíma í útlöndum. 

Menntun og reynsla:
• Háskólamenntun, helst á sviði raunvísinda  
   eða verkfræði
• Reynsla og þekking á Cisco kostur, sérstaklega 
   Cisco PGW gáttum
• Reynsla og þekking á „session border  
   control“ tækni er kostur en ekki skilyrði
• Þekking og reynsla af VoIP yfir MPLS net er 
   kostur en ekki skilyrði

 Persónueiginleikar:
• Skapandi hugsun, frumkvæði og framsýni
• Mikil samskiptalipurð 
• Aðlögunarhæfni
• Vinnusemi
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni
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Fyrirspurnum svarar Ragna Margrét Norðdahl (ragnam@skipti.is).
Umsóknir berist í gegnum www.siminn.is

OKKUR VANTAR 
ÖFLUGAN VÖRUSTJÓRA

Við viljum bæta við okkur kraftmiklum vörustjóra í iðnaðarvörudeild.

Helstu verkefni
• Innkaup og sala á hjólbörðum, vélum og tækjum fyrir hjólbarðaverkstæði
• Innkaup á verkfærum
• Tilboðsgerð og heimsóknir til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja
• Koma að gerð kynningarefnis um sína vöruflokka
• Standa fyrir námskeiðum og fræðslu fyrir hljólbarðaverkstæði í samráði við birgja

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á hjólbörðum og hjólbarðatengdum vörum
• Góð enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Áreiðanleiki og nákvæmni
• Þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hlöðver Sigurðsson, deildarstjóri iðnaðarvörudeildar, 
í síma 440 1122. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@n1.is 
fyrir 12. september n.k.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 



3. september 2011  LAUGARDAGUR8

Tónlistarkennarar
Óskum að ráða þverflautu- og 
trommukennara í hlutastörf.

Tónskóli Hörpunnar s. 822 0398

Sölustarf

Óskum eftir að ráða starfskraft í u.þ.b. 50% starf. 
Um er að ræða sölustarf í verslunum ZO-ON, 
Kringlunni og Bankastræti.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
sölustörfum og hafi náð 20 ára aldri. Reynsla og 
áhugi á hvers konar útivist mikill kostur en 
jákvæðni og glaðlyndi skylda.

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá 
skemmtilegu og ört vaxandi fyrirtæki og leitum við 
því að þjónustuliprum einstaklingi sem getur 
unnið sjálfstætt.

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á netfangið 
orvar@zo-on.com fyrir föstudaginn 9. september. 

Viltu starfa við þýðingar? 
Geturðu þýtt yfir á ensku?

Kröfur til umsækjenda:
Fullkominn skilningur á íslensku og framúrskarandi 
ritfærni á ensku
Reynsla af þýðingum skilyrði
Áhugi á þýðingum og vilji til að starfa á því sviði
Áhugi á að taka að sér fjölbreytt og krefjandi verkefni
Háskólamenntun er skilyrði
Góð tölvukunnátta
Geta og vilji til að starfa í hópi
Reynsla og þekking á þýðingarhugbúnaði æskileg
Æskilegt er að viðkomandi hafi búið í ensku-
mælandi landi

Umsóknir
Umsækjendur skulu fylla út umsókn 
á www.skjal.is/atvinna og láta fylgja með greinargóða 
ferilskrá. Athugið að ekki er tekið við umsóknum eftir 
öðrum leiðum. 

Allar frekari upplýsingar veitir:
Hjörtur Einarsson framleiðslustjóri í síma +46 7096 90540 
eða í gegnum netfangið hjortur@skjal.is.
Bogi Örn Emilsson framkvæmdastjóri í síma 899 2233 
eða í gegnum netfangið bogi@skjal.is.

Skjal þýðingastofa er leiðandi fyrirtæki á íslenskum þýðingamarkaði. Hjá félaginu starfa 16 manns 
í fullu starfi og fjölmargir verktakar í hlutastarfi.

Vegna mikilla anna viljum við bæta við þýðanda í enskudeild. Í boði er spennandi og krefjandi 
framtíðarstarf fyrir metnaðarfullan einstakling með reynslu af enskuþýðingum.

Þú sækir um á brimborg.is

Skipulagsráðgjafi óskast
Hörgársveit leitar eftir skipulagsráðgjafa til að vinna að gerð 
aðalskipulags fyrir sveitarfélagið. Sveitarfélagið er við vestan-
verðan Eyjaförð, 893 km2 að stærð með um 600 íbúa. Tvö þétt-
býli eru í sveitarfélaginu, Hjalteyri og Lónsbakki. Á heimasíðu 
sveitarfélagsins, www.horgarsveit.is, eru nánari upplýsingar um 
það.

Hörgársveit varð til með sameiningu Arnarneshrepps og Hörgár-
byggðar sumarið 2010. Fyrir liggur aðalskipulag Arnarneshrepps 
sem staðfest var í desember 1998 og aðalskipulag Hörgárbyggð-
ar sem staðfest var í febrúar 2009.

Þeir sem óskað eftir að koma til greina til að vinna ofangreint 
verk skulu gera grein fyrir sér og störfum sínum, ásamt verðhug-
myndum um verkið, fyrir 30. september 2011 og senda til 
skrifstofu Hörgársveitar, sem hefur póstfangið Þelamerkurskóli, 
601 Akureyri, og netfangið horgarsveit@horgarsveit.is.

Áskilinn er réttur til að ganga til samninga um verkið við hvaða 
skipulagsráðgjafa sem er. Nánari upplýsingar gefur undirritaður.

25. ágúst 2011
Sveitarstjórinn í Hörgársveit

Við leitum að grafískum hönnuði sem hefur metnað til að blómstra í krefjandi og spennandi 

umhverfi. Hönnuðurinn þarf að vinna auglýsingaefni af öllum gerðum, taka þátt í hugmynda-

vinnu í góðum hópi skapandi fólks og leysa ýmis önnur fjölbreytt verkefni.

Fíton er rúmlega 30 manna líflegur vinnustaður með fjölbreytta og spennandi starfsemi í auglýsingagerð. 
Fyrirtækið er í nýuppgerðu húsnæði í Sætúni 8 – betur þekkt sem „Gamla Kaaberhúsið“. Í húsinu er einnig tengd 
starfsemi; á sviði margmiðlunar hjá Miðstræti, vef- og netmála hjá Atómstöðinni / Skapalón og birtingaþjónustu 
hjá Auglýsingamiðlun. Kaaberhúsið er lifandi starfsumhverfi yfir 70 starfsmanna sem deila góðu mötuneyti.

Umsóknum skal skila til Fítons, Sætúni 8, 105 Reykjavík eða á netfangið atvinna@fiton.is.

Frekari upplýsingar veita Finnur Malmquist eða Stefán Snær í síma 595 3600.

Umsóknarfrestur til og með fimmtudagsins 15. september. Farið er með allar umsóknir 

sem trúnaðarmál.

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

SÆTÚNI 8

105 REYKJAVÍK 

SÍMI 595 3600

FAX 595 3649

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

Markaðsstjóri Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 12. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Securitas óskar eftir að ráða til sín öflugan einstakling í starf markaðsstjóra. 
Meginmarkmið starfsins er að viðhalda góðri ímynd Securitas sem leiðandi fyrirtækis 
á öryggismarkaði. Markaðsstjóri er sérfræðingur í markaðsmálum og er ábyrgur fyrir 
stefnumótun, áætlanagerð og daglegum rekstri á markaðsstarfi Securitas. 

 Helstu verkefni:
• Hefur yfirumsjón með auglýsingamálum, 
   útgáfustarfsemi og öðru kynningarstarfi
• Vinna við stefnumótun og áætlanagerð vegna sölu-  
   og markaðsmála ásamt framkvæmdastjóra 
• Ber ábyrgð á samræmingu í sölu- og markaðsstarfi 
• Er framkvæmdastjóra til aðstoðar við daglega 
   starfsemi sviðsins  
• Ber ábyrgð á útliti og efnisuppfærslu heimasíðu

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála og eða viðskipta, 
    meistarapróf er kostur
• A.m.k. þriggja ára reynsla af markaðsstarfi
• Einskær áhugi á markaðsmálum, hugmyndaauðgi og frumkvæði
• Góð ritfærni á íslensku og ensku
• Agi og festa í vinnubrögðum 

Markaðsstjóri leysir af yfirmenn á sölu- og markaðssviði í fjarveru 
þeirra. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs.

Securitas er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði og hefur um 400 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

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

Fjármálastjóri 
Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Festa lífeyrissjóður óskar eftir að ráða í stöðu fjármálastjóra. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Dagleg fjárstýring  
• Yfirumsjón með reikningshaldi, kostnaðareftirliti,  
    áhættustjórnun og greiningu
• Undirbúningur fyrir endurskoðun og ábyrgð á innra eftirliti
• Áætlanagerð og frávikagreining
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu  
   og rekstraruppgjör
• Skýrslugerð
• Seta í fjárfestingaráði sjóðsins 

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi eða  
   sambærilegt
• Löggilding í verðbréfamiðlun æskileg
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
• Víðtæk fjármálaþekking
• Góð þekking á helstu fjárhagsupplýsingakerfum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Festa lífeyrissjóður er einn af tíu stærstu lífeyrissjóðum landsins. Sjóðurinn varð til við sameiningar Lífeyrissjóðs 
Suðurlands, Suðurnesja og Vesturlands árin 2005 og 2006. Aðalskrifstofa sjóðsins er í Reykjanesbæ, en einnig eru 
skrifstofur sjóðsins á Selfossi og Akranesi. Við sameiningarnar runnu saman þrír öflugir sjóðir með um 15 þúsund 
greiðandi sjóðfélaga og um 5 þúsund lífeyrisþega. Sjóðurinn rekur bæði aldurstengda samtryggingardeild og 
séreignardeild. Fjármálaeftirlitið er eftirlitsaðili með starfsemi sjóðsins. www.festa.is
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Vantar þig vinnu?

Office 1 í Skeifunni óskar eftir starfsmanni 
í fullt starf sem fyrst. Umsækjendur verða 
að vera orðnir 25 ára og er vinnutíminn 

9-18 alla virka daga. 

Einnig leitum við að starfsmönnum í
hlutastarf á kvöldin frá 17-21.

Starfsreynsla í verslun er æskileg fyrir 
bæði störfin.

Umsóknir skulu sendar á netfangið 
ragnarh@office1.is

Room With a View auglýsir 
eftir starfskrafti í 

gestamóttöku

Við leitum að heiðarlegu og duglegu 
fólki með ríka þjónustulund

Reynsla af hótelstörfum æskileg

Góð tungumálakunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur er til 5. September 
n.k. Umsókn ásamt ferilskrá berist á 
manager@roomwithaview.is

Rafeindavirki

Framkvæmda- og eignasvið auglýsir eftir rafeindavirkja 
til starfa hjá umferðarljósadeild Gatna- og eignaum-
sýslu Reykjavíkurborgar á Stórhöfða. 

Starfssvið
• Rekstur og viðhald á umferðarljósum, hraða og  
 rauðljósamyndavélum, miðamælum, rafstýrðum  
 lokunarbúnaði, upplýstum umferðarmerkjum og  
 hvers konar búnaði til umferðarstýringar.
• Kostnaðargát og skýrslugerð.
• Samskipti við ýmsa hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafeindavirkjun og haldgóða starfs- 
 reynslu og / eða meistararéttindi.
• Áhuga á fræðslu og nýjungum á starfssviðinu.
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og  
 hæfileikar til að vinna sjálfstætt.
• Tölvufærni í Word og  Excel og kunnátta til að nýta  
 upplýsingakerfi sem stjórntæki.
• Góða enskukunnáttu. 
• Ökuréttindi.

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að geta 
hafið störf sem fyrst. Gerð er krafa að viðkomandi 
starfsmaður sinni reglulega bakvöktum. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
hlutaðeigandi starfsmannafélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Birgis-
son, tæknilegur rekstrarstjóri (thorsteinn.birgisson@
reykjavik.is) og Hólmsteinn Jónasson starfsmannastjóri 
(holmsteinn.jonasson@reykjavik.is), sími 411 1111.

Umsóknarfrestur er til 18. sept. nk. Sótt er um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is undir 
„Störf í boði“  „Rafeindavirki við stýribúnað”.

Framkvæmda- og eignasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli 
það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Staða sérfræðings í verkefni vegna 
vatnastjórnunar er laus til umsóknar

Veiðimálastofnun auglýsir eftir sérfræðingi í verkefni 
vegna vatnastjórnunar. Starfið felst í vinnslu og 
framsetningu gagna um lífríki vatna vegna vatnastjórnunar. 
Umsækjendur þurfa að hafa lokið háskólaprófi á 
framhaldsstigi á fagsviðum Veiðimálastofnunar eða öðru 
námi sem nýtist í starfinu. Starfið krefst mikillar vinnu 
með öðrum sérfræðingum innan og utan stofnunarinnar. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af rannsóknum 
og þróunarstarfi, verkefnastjórn og vinnu með 
gagnagrunna. Umsækjendur þurfa að búa yfir góðri færni 
í mannlegum samskiptum og sjálfstæðum vinnubrögðum. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 
Ekki eru notuð sérstök umsóknareyðublöð. Umsókn 
ásamt ítarlegri ferilskrá berist í síðasta lagi 17. september 
til Veiðimálastofnunar, Keldnaholti, 112 Reykjavík. 
Laun samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttafélags.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Guðjónsson (sími 
5806310) forstjóri Veiðimálastofnunar sg@veidimal.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

VEIÐIMÁLASTOFNUN
   Veiðinýting • Lífríki í ám og vötnum • Rannsóknir • Ráðgjöf

Veiðimálastofnun er rannsókna- og ráðgjafarstofnun á 
sviði veiðinýtingar og vatnalíffræði. Stofnunin er með 5 
starfstöðvar og þar starfa um 20 manns.

i8 Gallery
Tryggvagata 16

101 Reykjavík
Iceland

www.i8.is
+354 551 3666

info@i8.is

i8

Umsjónarmaður skráninga (Registrar) 
Starfið felst í eftirtöldu:

Ábyrgð á vörslu listaverka, á lager og í tölvukerfi 
gallerísins.

Móttöku á nýjum verkum, ljósmyndun og 
skráningu.

Umsjón með útlánum til safna og sýningarstaða, 
sem og innheimtu á verkum og ástandskönnun.

Umsækjandi þarf að hafa þekkingu og áhuga á 
myndlist og búa yfir góðri tölvukunnáttu. Starfið 
krefst sjálfstæðra vinnubragða, skipulagshæfileika 
og nákvæmni.

Æskilegt er að umsækjandi hafi háskólamenntun 
sem nýtist í starfi, eða sambærilega starfsreynslu.

Umsóknir skal senda til i8 í pósti fyrir 17. september.

Listhneigður upplýsinga- og 
bókasafnsfræðingur
eða skipulagður listfræðingur … 
eða einhver ofurklár?

i8 gallerí leitar að starfsmanni

i8 er alþjóðlegt samtímalistagallerí, stofnað 1995. Galleríið 
starfar með 19 listamönnum en sýnir einnig verk fjölda annarra. 
Sjö sýningar eru í i8 ár hvert en einnig tekur galleríið þátt í um 
sex alþjóðlegum listakaupstefnum árlega.

Megin ábyrgðarsvið sérfræðingsins er að hafa umsjón 
með söfnun, skráningu og úrvinnslu á gögnum er varða 
losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið og um-
sjón með skilum á gögnum og skýrslum til alþjóðastofn-
ana um bókhald varðandi losun gróðurhúsalofttegunda 
frá Íslandi. 

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur og um-
sóknarfrest er að finna á starfatorg.is og http://www.ust.
is/umhverfisstofnun/starfsfolk/storf-i-bodi/

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

SÉRFRÆÐINGUR
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sérfræðings á 
sviði loftslagsmála og losunar gróðurhúsalofttegunda

 

Landmark óskar eftir
traustum sölufulltrúum!

Ertu góður sölumaður/kona?
Þá bjóðum við uppá góða aðstöðu, góð kjör og 
skemmtilegan starfsanda. Hafðu samband við okkur 
í fullum trúnaði. Kostur en ekki skilyrði er að viðkom-
andi hafi reynslu eða réttindi til sölu fasteigna eða til 
leigumiðlunar.  

Landmark er framsækinn fasteignasala sem hefur að 
markmiði að veita faglega og trausta þjónustu. 

Allar nánari upplýsingar veittar hjá Magnúsi Einarssyni
magnus@landmark.is og Sigurði Samúelssyni 
sigurdur@landmark.is 

Við viljum bæta við okkur kraftmiklum einstaklingi til að leiða teymi sem sérhæfir sig í ráðgjöf og stefnumótun 

fyrir markaðssetningu á netinu og notkun samfélagsmiðla.

Fíton er rúmlega 30 manna líflegur vinnustaður með fjölbreytta og spennandi starfsemi í auglýsingagerð. Fyrirtækið er í nýuppgerðu 
húsnæði í Sætúni 8 – betur þekkt sem „Gamla Kaaberhúsið“. Í húsinu er einnig tengd starfsemi; á sviði margmiðlunar hjá Miðstræti, vef- og 
netmála hjá Atómstöðinni / Skapalón og birtingaþjónustu hjá Auglýsingamiðlun. Kaaberhúsið er lifandi starfsumhverfi yfir 70 starfsmanna 
sem deila góðu mötuneyti.

 Hlutverk:
- Ráðgjöf og stefnumótun fyrir samfélags- og netmiðla.

- Uppbygging tengslanets fyrirtækja við neytendur.

- Uppbygging vörumerkja á netinu.                                        

Umsækjandi þarf vera mjög sjálfstæður, hafa mikla reynslu af netmarkaðssetningu og þekkingu á 
samfélagsmiðlum, leitarvélabestun, tengslamyndun og hvers kyns nýjungum á sviði markaðsmála á netinu. 
Háskólamenntun æskileg.

Umsjón með starfinu hefur Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá
Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu
Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. september.

- Skipulag auglýsingaherferða á samfélagsmiðlum.

- Greining gagna og mælingar á árangri.

- Vöruþróun.

ERT ÞÚ NETT SÓSÍAL?

SÆTÚNI 8 SÍMI 595 3600 FITON.IS105 REYKJAVÍK FAX 5953649

H
u
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Tæknideild Primera Air er ábyrg fyrir flughæfni B737NG véla félagsins. Verkfræðideild sér 
um skipulag viðhalds flugflotans sem telur samtals sex vélar, fimm B737-800 og eina B737-m telur samtals sexm telur samtals sex v
700. Vinnustaðurinn er á aðalskrifstofu okkar í Kópavogi og í deildinni starfa í dag 8 manns.ðalskrifstofu okkar í Kópavogi og í deilðalskrifstofu okkar í Kópavogi og í deild

STARFSSVIÐ
- Skipulag viðhaldsmá rimála til skemmri má

og lengri tíma

- Eftirfylgni viðiðhaldsgagnaviðh

- Fylgjast m ka og stýrameð áræðileika me
endurbó m þörf er á.bótum þar sem bó

- Sams mleiðendurskipti við framms
flug ar og fyrirtæki semgvéla, búnaðarugv
vin tingum á flugvélum.inna að breytinvin

Menntun og bakgrunnurMenntun  bakgrunnur
- Hafa gilt flugvirkjaskírteini og/eðajaskírteini og/

verkfræði mennenntun

- Hafa minnst þriggja áraminnst þriggja á
viðhaldsreynslu hjá flugfélagi eðaviðhaldsreynslu hjá flugfélagi eða 

ðurkenndu viðhaldsfyrirtækiviðurkenndu viðhaldsfyrirtæki

- Kunna góð skil á kröfum umm um
flughæfni flugvéla

HHæfni
- a ensku með ágætumTala og skkrifa efa e

- ngu á helstuþeHafa góðaa þekkingngu
um og kunna aðu tölvukskrifstofu  tölvukerfumum

pplýsingarmeð tölvutæfara með tölvutækar upupp
engdar viðhaldtengda iðhaldsmálum.

- ipulegaGeta unnið sjájálfstætt og skkipkip

- aVinna vel í hí hóp og hafa sterrka a
kostnaðaðarrvitund

FLUGVIRKI EÐA VERKFRÆÐINGUR 
VERKFRÆÐIDEILD

Umsóknarfrestur er til loka 10. september 2011. Vinsamlega sækið um rafrænt á heimasíðu félagsins www.primeraair.com. Ferilskrár
þurfa að vera á ensku. Frekari upplýsingar eru veittar í síma á skrifstofutíma af Pétri Eysteinssyni, deildarstjóra verkfræðideildar.

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

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

Styrkir

Styrkir

Tilkynningar

Útboð

Tilkynningar

Veiðifélag Þverár • Bakkakoti • 311 Borgarnes

ÚTBOÐ
Veiðifélag Þverár óskar hér með eftir tilboðum í lax- og silungs-
veiði á starfssvæði félagsins fyrir árin 2013 til 2017, að báðum 
árum meðtöldum, samkvæmt sérstökum 
útboðsskilmálum og gögnum.

Útboðsgögn eru hjá umsjónarmanni útboðsins, 
Jónasi A. Aðalsteinssyni hrl., LEX lögmannsstofu, Borgartúni 
26, Reykjavík, og verða þau afhent gegn greiðslu kr. 25.000.

Skila skal tilboðum til skrifstofu Lex í síðasta lagi þann 
1.11. 2011, kl. 12,00.

Tilboð sem borist hafa innan þess frests verða opnuð á skrif-
stofu Lex í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Stjórn styrktar- og minningarsjóðs Þorbjargar 
Björnsdóttur hefur ákveðið að veita styrk 

úr sjóðnum fyrir árið 2011.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja gigtsjúka, 
einkum unga gigtarsjúklinga.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
Gigtarfélags Íslands, Ármúla 5, 108 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 15. september nk.

Áformað er að styrkveiting fari fram um 
miðjan október.

Styrktar- og minningarsjóður
Þorbjargar Björnsdóttur

www.gigt.is Upplýsingar á skrifstofu G.Í
Ármúla 5, sími 530 3600

Námsorlof framhaldsskólakennara 
og stjórnenda framhaldsskóla

   
Umsóknir um námsorlof á framhaldsskólastigi 
fyrir skólaárið 2012-2013 þurfa að berast mennta- 
og menningarmálaráðuneytinu eigi síðar en 1. 
október næstkomandi. Um námsorlof geta sótt 
framhaldsskólakennarar og stjórnendur framhalds-
skóla. Einnig geta skólameistarar sótt um námsorlof 
fyrir hönd kennara viðkomandi skóla. 

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um 
námsorlof skulu vera á rafrænu formi. 

Sækja þarf um aðgang að umsóknavef 
ráðuneytisins, http://www.menntamalaraduneyti.is/
rafraeneydublod/

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
29. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is
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Fasteignir

BÚÐARHÁLSVIRKJUN
Útboð BUD-34, nr. 20057

Lokur og tilheyrandi búnaður

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í lokur 
og tilheyrandi búnað við Búðarhálsvirkjun 
samkvæmt útboðsgögnum BUD-34.

Verkið felst m.a. í að hanna, smíða og setja upp 
eftirfarandi: 

• Inntaksristar, samtals 270 m2
• Viðgerðarloka, 5,9x6,5 m
• Inntakslokur (hjólalokur), 5,8x6 m, 2 stk 
• Sográsarlokur, 5,9x4,9 m, 4 stk
• Stálhurð í aðkomugöng, 3x3,6 m

Framkvæmdum skal að fullu lokið haustið 2013.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku 
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, 
frá og með mánudeginum 5. september 2011 
gegn óafturkræfu gjaldi að upphæð kr. 20.000,- 
fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 
12:00 fimmtudaginn 20. október 2011, þar sem 
þau verða opnuð sama dag klukkan 14:00 og 
lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

Hringdu núna 699 3702

Er með ákveðna  
kaupendur að:

•   4-5 Herbergja íbúð  
í salahverfi Kópavogs

•  Rað-parhúsi í fossvogi  
eða Kópavogi

•  4-5 Herbergja hæð í 105 
- 108 Reykjavík

LÁTTU OKKUR SELJA 
Kristín G. 
Skjaldardóttir
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Þórarinn
Jónsson

Lögg.
fasteignasali

FÁÐU FRÍTT 
VANDAÐ SÖLUVERÐMAT

MIKIL SALA

HRINGDU NÚNA 824 4031

Þarftu að selja eða kaupa ?
Viltu frítt söluverðmat? 

Hafðu samband

 862 8110
Erna Svala Gunnarsdóttir

Sölufulltrúi

erna@remax.is

Sími: 862 8110

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

FERÐ ÞÚ FRAM ÚR VÆNTINGUM?
DIRECTOR OF GUEST EXPERIENCE

Helstu verkefni eru eftirfarandi:

• Skilgreining á upplifunarferli gesta
 Bláa Lónsins
• Stuðla að því að upplifun gesta fari fram úr  
 væntingum
• Framkvæma skoðanakannanir og koma auga  
 á ný sölu- og þjónustutækifæri
• Þróa vöru- og þjónustuframboð og innleiða  
 nýjungar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði markaðsfræða
 eða viðskipta
• Sköpunargáfa, hæfni til að hugsa í lausnum, 
 og drifkraftur til að innleiða nýjar hugmyndir
• Leiðtogahæfileikar og geta til að vinna þvert 
 á rekstrareiningar fyrirtækisins
• Óbilandi áhugi á að fara fram úr væntingum  
 og koma á óvart
• Reynsla af alþjóðlegu starfsumhverfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg. Önnur  
 tungumál kostur

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valið einn besti spa staðurinn á heimsvísu. Það er lykilatriði í okkar 
starfsemi að vilja alltaf gera enn betur og hjá okkur starfar einvala lið starfsmanna sem er sama sinnis. Við 
leitum því að metnaðarfullum og úrræðagóðum einstaklingi í nýtt starf sem miðar að því að hámarka 
einstaka upplifun gesta Bláa Lónsins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Jóhanna Oddsdóttir í síma 660-8833 og á netfanginu 
helga@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.

  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi



Ný fjölmiðlakönnun Capacent Gallup staðfestir vinsældir Fréttablaðsins hjá fólkinu í landinu.       
Til dæmis lesa rúmlega 72% íbúa höfuðborgarsvæðisins milli átján og fimmtugs að meðaltali hvert 
tölublað Fréttablaðsins - næstum þrefalt fleiri en lesa það dagblað sem kemur næst á eftir.

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri og munum halda áfram að miðla skemmtilegu og 
upplýsandi efni, hlusta á raddir lesenda og vera líflegur vettvangur fyrir skoðanaskipti.

Fólkið í landinu 
les Fréttablaðið

Allt sem þú þarft...Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. Apríl til júní 2011, meðallestur á tölublað.

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

75,2%
32,8%
12,4%
53,9%
35,3%
26,3%
12,0%

61,3%
31,7%
13,0%
40,4%
26,6%
25,0%
10,2%

12-80 ára Höfuðbsv. Landið allt

Fréttablaðið
Morgunblaðið
DV
Fréttatíminn
Finnur.is
Monitor
Viðskiptablaðið

72,2%
25,7%
9,9%
48,3%
27,5%
23,6%
10,5%

60,2%
25,2%
10,6%
36,2%
20,2%
22,2%
9,0%

18-49 ára Höfuðbsv. Landið allt

u.      
li hvert
r.

og 

arft...Allt sem þú þa
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www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

FaFaFaFaststststeieieigngngnasa ölöö unuuu ni Mikluborg eehfhhh . heheeefufff r veririririððð ð
faaaaliililiððð ð aðaðaðað ll l leieieieitatatata t t ttilii boða í þessa einstöku eign.
PePePePerlrlrlananana  e e er r þekkkkkkt t kennileieititit  í íí RRReyeykjavík og
árárárá lelelegagaga s s sækækækkjajajaja h h hhananaa a a heheeimimm u uum m m 6060600.00 0000000 000 mamaannnsss 
ogooo  eeeer r r r þvþví um að ð ræða aafar áháhá ugaverðan 
fjfjárárá fefeffestsststinngaggarkkrkost.
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- með þér alla leið -

Perlan

 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM
HEIMAVELLI m.visir.is

Fáðu Vísi í símann!
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, 
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Brúnastaðir 4
112 Reykjavík
Fallegt raðhús á einni hæð

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 33.150.000

Verð: 44.900.000

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

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 18:00 - 18:30.

899 6753

8622001

Straumsalir 1
201 Kópavogur
4ra herbergja íbúð á vinsælum stað

Stærð: 120,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 23.750.000

Verð: 32.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Bjarta og góða 4ra herbergja íbúð á jarðhæð méð sér inngangi.

Íbúðin  er  í  litlu  fjölbýlishúsi.  Eignin  er  skráð  120,6  fm  og  byggð  2001.  Forstofa  físalögð  með  fataskápum.
Baðherbergi  flísalagt  með  góðri  innréttingu,  baðkar  og  sturtuklefi.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi.  Stofa  er
parketlögð með útgengi út á afgirta verönd. Geymsla með hillum. Flísalagt þvottahús innan íbúðar með hillum.
Þrjú svefnherbergi með fataskápum og parket á gólfi. Björt og góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stutt er í
skóla og góð íþróttaaðstaða í næsta nágrenni.
Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir í síma 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í
síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 16.00 - 16.30

899 6753

8622001

Sléttahraun 23
220 Hafnarfjörður
Góð 2ja herbergja með bílskúr

Stærð: 81,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1966

Fasteignamat: 13.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.200.000
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt bílskúr við Sléttahraun. Um er að ræða  vel skipulagða
íbúð með bílskúr. Eignin skiptist í eftirfarandi. Góður inngangur með skáp. Baðherbergi með baðkari
sem í er sturta. Gott eldhús með innréttingu og góðum borðkrók. Svefnherbergi með skápum. Björt
stofa með útgang út á góðar suður svalir. Gólfefni eru parket. Geymsla í kjallara ásamt sameign,
hjólageymslu, þvottahúsi. Bílskúr með rafmagni og hita. Bílskúrinn er 23,3 fm.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Mikið endurnýjuð að utan

899 6753

8622001

Ystasel 25
109 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað

Stærð: 270,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 42.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Mjög vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í Seljahverfinu. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leiti. Húsið
er  á  tveimur  hæðum  og  er  u.þ.b.  300  fm  með  ca.  42  fm  bílskúr.  Fjölskylduvænt  hús  með  m.a.  5-6
svefnherbergjum, tveimur baðherbergum, stofu með arni, stóru eldhúsi  og fl. Húsið er skráð í FMR 270,1 fm
og að auki  ca 30 fm á neðri  hæð sem eru  óskráðir.  Komið er  inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Á
forstofu og holi  er  granít  á gólfi.  Eldhúsið er  rúmgott  með vönduðum eldhústækjum. Úr holi  er  gengið inn á
flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari,  útgengi er út á pall  frá baðherbergi. Stofan er
björt og rúmgóð með arni parketlögð með gegnheilum Aski á gólfum, gengið er út á stórar svalir úr stofu. Í dag
eru 2 svefnherbergi á efri hæð. Úr holi er gengið niður á neðri hæð húsins sem skiptist í 2 barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi,  leikherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  gufubaði.  Bílskúr  er  flísalagður  með  stórri
innkeyrslu hurð. Harðviðspallur er fyrir framan húsið, lóðin var tekinn í gegn að öllu leiti fyrir 2 árum. Húsið er
staðsett neðst í Seljahverfi á mjög barnvænum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Hörgsholt 23 b
220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjuð íbúð með útsýni

Stærð: 134,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 0

Verð: 28.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:Fallega mikið endurnýjaða íbúð með miklu útsýni.Eignin er  134,7fm en það var
byggð ný hæð ofan á eignina og hefur eignin verið endurnýjuð að miklu leiti.

Komið er í flísalagða forstofu, þaðan er gengið inn í alrými sem telur stofu, borðstofu, eldhús og baðherbergi.
Baðherbergið  er  mikið  endurnýja  með  flísum  á  gólfi,  upphengt  wc,  falleg  innrétting  og  sturta.  Eldhús  er
rúmgott  með  miklu  borð  og  skápaplássi.  Stofan  er  björt  og  opin  inn  í  elhús.  Úr  stofunni  er  stigi  upp  á  efri
hæðina, þar eru 3 svefnherbergi auk sjónvarpsrými.
Á gólfunum er fallegt eikarparket.
Úr stofunni er gengið út á svalir sem snúa suð/vestur með glæsilegu útsýni til suðvesturs.
Stutt í flest alla þjónustu, skóla, leikskóla, sundlaug og fl.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 16.00 - 16.30

899 6753

8622001
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Kynning - auglýsing

Ég sá pole fitness fyrst í London fyrir 
nokkrum árum og þótti það mjög 
áhugavert og ákvað að læra handtök-

in,“ segir Josy Zareen, eigandi Pole fitness 
center á Íslandi í Faxafeni 12. Josy hefur 
kennt súlufimi á Íslandi frá árinu 2006 og 
var sú fyrsta til að gera það hér á landi. „Þá 
kenndi ég í Magadanshúsinu,“ segir hún en 
pole fitness varð fljótt svo vinsælt að Josy 
ákvað að stofna sér batterí í kringum það.

En hvað er pole fitness? „Það er fyrir mér 
nokkurs konar fimleikar á súlu. Þetta er 
íþrótt og því æfum við ekki á háhæluðum 
skóm heldur í íþróttaskóm eða skólausar,“ 
segir Josy. Hún telur að vinsældir súlufim-
innar sé ekki að rekja til súludansara. „Við 
stundum þetta allt öðruvísi. Við notum 
ekki dansa heldur nálgumst þetta eins og 
líkamsrækt.“

Josy segir að konurnar í tímum sínum 
séu sérstaklega ánægðar með hversu fljótt 
þær nái árangri. „Þær fá aukið sjálfstraust 
því breytingarnar á líkamanum eru fljót-
ar að koma fram. Fætur og hendur styrkj-
ast og hinir svokölluðu „bingóvöðvar“ 
hverfa fljótt,“ segir hún glettin og bætir við: 
„Á fáeinum vikum finnur maður styrk-
inn aukast um heilan helling.“ Þeir sem 
stunda pole fitness mæta þrisvar í viku. 
„Við kenndum áður tvisvar í viku en fjölg-
uðum tímunum því fæstar konur eiga súlu 
heima til að æfa sig á,“ segir Josy glaðlega 
og bendir á að teygt sé vel fyrir og eftir æf-
ingar og stundum séu heilu tímarnir bara 
með teygjum.

Að sögn Josy kemur mörgum á óvart 
sem prófa pole fitness í fyrsta sinn hversu 
skemmtileg íþróttin er. „Vissulega eru 
sumar æfingarnar erfiðar en konurnar læra 
hratt þá tækni sem til þarf, því þetta snýst 
að mörgu leyti um tækni frekar en hreinan 
styrk.“

Þegar Josy byrjaði að kenna súlufimi 
fyrst í Magadanshúsinu voru stúlkurn-
ar sem sóttu tímana flestar á aldrinum 18 
til 25 ára. Í dag eru langflestar á aldurs-
bilinu 25 til 30 ára. „Eldri stelpurnar sækja 
orðið meira í súlufimina því þær vita að við 
notum ekki hæla og hugsum þetta öðruvísi 
en flestir.“

Sem dæmi um hugarfarsbreytingu 
fólks nefnir Josy að hjá henni stundi 
nokkrar mæðgur íþróttina saman. 
„Mæður hafa hringt í mig með áhyggjur 
af unglingsdætrum sínum sem hafa vilj-
að stunda súlufimi. Þegar ég útskýri fyrir 
þeim út á hvað pole fitness gengur sann-
færast þær um að prófa sjálfar,“ segir Josy 
og finnst skemmtilegt að fylgjast með 
mæðgunum hjálpast að á súlunni.

Nánari upplýsingar má finna á www.
polefitness.is

SKEMMTILEG 
íþrótt á súlu
Hjá Pole fitness center á Íslandi er kennd súlufimi, eða pole fitness. Þar er 
aldrei æft í háum hælum enda segir Josy Zareen að pole fitness séu 
fimleikar á súlu og eigi ekkert skylt við súludans.

„Ég hef alltaf verið dansandi, bæði 
á böllum og heima, en ætlaði samt 
alltaf að verða grafískur hönn-
uður og er menntuð sem slík frá 
Listaháskólanum. Það skilar sér 
þegar ég er að vinna í vefsíðunni 
minni um dansinn, www.brynj-
apeturs.is,“ segir Brynja Péturs-
dóttir brosandi. 

Hún byrjaði ung með sína eigin 
starfsemi, eftir að hafa lært hip-
hop í Kramhúsinu og maga-
dans hjá Josy Zareen. „Ég opn-
aði heimasíðu og tók sal á leigu í 
Árbæjarþreki 2004 til að kenna í,“ 
segir hún en kveðst svo sjálf hafa 
sótt sér aukna dansmenntun út 
fyrir landsteinana. „Ég fer minnst 
tvisvar á ári út að dansa og læra, 
oftast til New York þar sem ég er 
með marga kennara en ég hef líka 
lært í London, París, Stokkhólmi 
og Kaupmannahöfn. Helsinki bæt-
ist á listann núna í haust,“ segir 
hún og bætir við: „Þetta er nefni-
lega svo slungið með street-dans-
inn. Ef fólk er í klassískum döns-
um, djassi eða ballett þá fær það 
gráðu en skólar kenna ekki street-
stílana til prófs heldur þróast þeir 
bara, sem er svo fallegt.“ 

Brynja kveðst meðal annars 
hitta reglulega kennara í New 
York sem haldi utan um hiphop-
dansinn, bæði gömlu sporin og 
nýju. „Buddha Stretch  er alger 
gúru og vann meðal annars fyrir 
Michael Jackson. Hann hefur haft 
mikil áhrif á mótun dansins og 
mörg spor urðu til heima í stofu 
hjá honum. Hiphop er nefnilega 
svo ungur dans að enn er hægt að 
finna frumkvöðlana sem hafa fylgt 
honum frá byrjun.“

Brynja er enn með námskeið í 

Árbæjarþreki og er að bæta við 
tímum í Hreyfingu þar sem hægt 
er að koma í dans og fá opið kort 
í líkamsrækt. Hún kveðst kenna í 

hópum, 12 til 15 ára, 16 til 19 ára 
og svo 20 plús. Þannig fái hún til 
sín bæði byrjendur og reyndara 
fólk. gun@frettabladid.is 

Dansinn er mín ástríða
Brynja Pétursdóttir er ástríðudansari sem aðhyllist hiphop og aðra street-dansa sem hún lærir úti í 
löndum. Hún hefur kennt í Árbæjarþreki undanfarin ár og er nú að bæta danstímum í Hreyfingu við. 

Street-dansinn hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms og bæði strákar og 
stelpur stunda hann. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Josy Zareen leggur ríka áherslu 
á að súlufimi sé íþrótt og eigi 
ekkert sameiginlegt með 
súludansi.

Á fáeinum vikum finnur 
maður styrkinn aukast 

um heilan helling.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.



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

VW Golf trendline. Árgerð 2004, 
ekinn 138 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.080.000 tilboð 890.000 stg. 
Rnr.250592.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

EÐALEINTAK !!!
LEXUS IS 200 árg. 2000, ekinn aðeins 
111.þ km, sjálfskiptur, 17”álfelgur,Verð 
1.290.000. Rnr.243572.Til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

TOYOTA Land cruiser 90 vx. Árgerð 2002, 
ekinn 151 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Rnr.130462. uppl. í 
síma 570-5220 Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Til sölu Coleman Redwood, 9,5 fet. 
2000 árg. Sólarsella, gasísskápur, nýlegt 
fortjald með dúk, markísa, og hljóðlát. 
Trauma miðstöð. Flott fellihýsi sem lítur 
vel út. Nýskoðað 2013. Ásett verð 1.050 
þús, Tilboð 800 þús. Á staðnum.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

CHRYSLER Town - country touring. 
Árgerð 2010, ekinn 49 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.ssk,leður raf /hurðum stow/
go system Verð 5.985.000. Rnr.111598.

 LEXUS Is250 sport. Árgerð 2008, 
ekinn 41 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. ákvílani lán 4.000 
Rnr.217100.

M.BENZ Ml350. Árgerð 2005, ekinn 
66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.690.000. Rnr.216803.

BMW X5 3.0 sd bi-turbo. Árgerð 2008, 
ekinn 68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
10.900.000. Rnr.271951.

MMC Lancer evolution. Árgerð 2005, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
TilboðsVerð 2.090.000. ásett verð 
2.980 Rnr.216714.

BMW 325i cabrio. Árgerð 2001, 
ekinn 134 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.850.000. Rnr.272073.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

M.BENZ E e430. Árgerð 2001, ekinn 
151 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.950.000. Rnr.203712.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

 VW Touareg 2 V6, árg. 2008, ek. 
52þ.km, 281hö, bensín, leður, lúga, 
rafmagns hleri, 19” felgur og góð 
heilsársdekk, Sparneytinn bíll sem lítur 
mjög vel út, Ásett verð aðeins 5990þús.
kr, er í salnum,

LEXUS RX400h Hybrid. Árg 9/2006, 
ek 57 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður, 
handfrjálsbúnaður omfl, Flottur, 
sparneytinn og lítið ekinn bíll, Verð 
4.990.000. Rnr.116299. Er á staðnum,

STARCRAFT 10 RT Offroad 10fet. 
Árg 2007, Fortjald, Ný sólarsella og 
rafgeymir, markísa, ísskápur, Lítið 
notað og mjög flott hús, Verð aðeins 
1.990.000. Rnr.141482.

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 517 9999, 100bílar.is,

NISSAN Armada LE. Árgerð 2005, 
ek 67 Þ.KM, bensín, sjálfski, 315hö, 
Flottur, lítið ekinn og einn með öllum 
aukahlutum, Tilboð 2.990þ.kr, Ásett 
verð 3990þús.kr, Rnr.190249.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Tilboð á sóluðum vörubíla- og 
vagnadekkjum frá Boss

LANGENDORF SKS HS 20/28, Árg 
1999, Gleiðöxla, Búkki, Góður vagn, 
Verð 1.390.000 án vsk

Nissan Atleon bílaflutningabíll, Árg 
2001, 8 tonna bill. Ekinn 85.000, Loft 
að aftan, Bsk, Rafmagnsspil, Sliskjur 
til að aka upp á, Ágætis standi, Verð 
1.490.000 án vsk

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
Eigum til stálfelgur undir 

vörubíla og vagna
http://www.trucks.is

Honda Civic Lsi 1.5 Árgerð 6/1999, 
ekinn 205þ.km, bsk. Ódýr sparneytinn 
bíll sem er á staðnum til sýnis! Tilboð 
345.000kr! Ásett 490.000kr. Raðn. 
131727.

Nissan Qashqai SE Árgerð 6/2011, 
ekinn 9þ.km, ssk. Flottur bíll sem er 
eins og nýr og er á staðnum! Verð 
4.690.000kr. Raðn. 152241. Sjá á www.
stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

Veiðimenn, sjáið þennan! Góður í 
gæsina, rjúpuna, berjamó og fyrir litlu 
sætu fjölskylduna. Góður bíll árg ‘99 
hús árg ‘08. Verð saman 1.9 M. Hús sér, 
tilboð. Skipti möguleg. Sími 692 3216

BMW 530i. 11/05. ek.73þús. sj.sk, lúga 
leður.260hö. Verð 4,1 uppl. 8628343

Daihatsu Terios ‘98. Ek. 104 þús. Ný 
skoðaður, ný dekk. Verð 290 þús. Uppl. 
í s. 893 2284

Nissan Patrol ‘06, ekinn 65 þús. 
Nýskoðaður í toppstandi. Hagstætt lán 
getur fylgt. Fallegur og góður 7 manna 
bíll. Uppl s 664-3803

Dodge Ram 2500 laramie. Nýskráning 
12/2007. Ekinn 8500. 6,7 vél. 410HP. 
Diesel. 35”dekk. Spoiler, álkassi og 
nýr tölvukubbur. Eyðsla 12 - 13. 
Ásett verð 6,8 milj. Engin skipti. 
Frekari uppgýsingar hjá Sigurkarli 
Aðalsteinssyni í síma 892-0083. 
ALGJÖR GULLMOLI!

Ford Focus Chia árg ‘06. Ek. 86 þús. 
Eins og nýr. Verð 1290 þús. S: 696 5632

Toyota Rav4 ár 2002 ekinn aðeins 
33.500 km er í góðu lagi en útlitsgallar, 
upplýsingar á bilauppbod.is

Hyundai Trajet 7 m bíll árg 2001, 
bensín, sjálfsk. Sk 2011, ekinn 165000.
Verð kr 650000 S:8246307

Til sölu mjög gott eintak af Audi A4, árg 
2000, ek 115.000km, sjálfsk, álfelgur og 
ný tímareim. Góður bíll í alla staði, verð 
990.000,- Uppl í síma 8934631 Hörður

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

Toyota Corolla Luna ‘98, 5 dyra, ek 154 
þ, beinsk. Verð 440 þ, S. 618 3541

Ford Mustang blæju til sölu árg ‘05. Ek. 
40 þús. Verð: Tilboð! S: 896 1974

Toyota Avensis Wagon árg 2004’sjálfsk 
sk 2012 ásett verð1590 tilboð 1290 
uppl 899 4984.

MERCEDES BENZ 200 C. Árg .2006 
ek, 66.000 1 eigandi Ekkert áhvílandi 
-engin skipti Kr. 2.990 000. Uppl. S: 
896 1153

Ford F350 árg ‘04. Ek. 83 þús. 
Aukahlutir, olíumiðstöð. Verð: Tilboð. 
S: 896 1974

Sparibaukur. Daihatsu Cuore árg’ 00, 
sjálfsk, 5 dyra, sko 2012, ek 172.þkm. 
Gott útlit. Góður bíll. Fæst á 350.000 
stgr. s.893-5201

Opel Saffira ‘01, vel viðhaldinn bíll, gott 
eintak. V. 480 þ. Uppl. S. 861 0337

Subaru Impreza GX ‘02. Sjálfsk. 4x4. 
ek 85 þ.km. Þjónustubók frá upphafi. 
Vetrardekk á felgum. Dekurbíll frá a til 
ö. Ásett verð 800 þ.kr S: 893 8285

Jeep Liberty Renegate árg. 2003. Topp 
eintak og fallegur bíll. Skoð. ‘12. Ekinn 
145þ verð 1.800.000 upplýsingar í síma 
8987787 eða 5882288

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. S. 822 2965.

Til sölu Chevrolet Express G1500 LTD 
SE VAN 4x4 árg ‘05. Lúxus innréttaður 
frá USA með öllum aukahlutum, 7 
manna. Skipti mögurleg. Ásett verð 4,2 
mil Tilboð óskast. S. 899 5120

Hyundai Santa Fe árg ‘03 ek aðeins 
83þ Topp eintak, skoð ‘12 án ath, V 
1.290þ Áhv 1.200þ Ath skipti. S.845-
0066/825-8204

Til sölu Land Cruiser VX 100.’03 Disel 7 
manna, ssk, m. leðri, skjár, gsm TEMS-
fjöðrun,. Ekinn 140þ.km. Verð 4.5m 
S:6968350 gisgus@talnet.is



Naustabryggja 4
110 Reykjavík
Glæsileg íbúð &stæði í bílageymslu

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 19.800.000

Verð: 23.900.000
Glæsileg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi á 3. hæð með stæði í bílageymslu við Naustabryggju.
Gott skápapláss í rúmgóðum herbergjum. Baðherbergið er flísalagt og er bæði baðkar og sturta.
Góðar innréttingar, fín eign í alla staði.
Sameignin er snyrtileg

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Konráð Konráðs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

konrad@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í mánudag kl. 19:00 til 19:30

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

822 0491

Asparhvarf 19E efri sérhæð
203 Kópavogur
SKIPTI Á SÉRBÝLI Í LINDAHVERFI

Stærð: 134,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 28.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.500.000
Glæsileg 4ra herbergja 134,3 m² efri sérhæð með sérinngangi, auk bílgeymslu. Rúmgóðar suðursvalir.
Amerískur ísskápur með klakavél og uppþvottavél fylgja.
Forstofa með fatask. Hol.  Gestasnyrting með opnanl. glugga.  Rúmg. stofa með útg. á suðursv.
Borðstofa opin inn í eldhús. Eldhús með fallegri beykiinnr. Þrjú stór svefnherbergi með fatask. Í
baðherbergi er falleg innr., baðkar, handklæðaofn, opnanl. gluggi og hiti í gólfi.  Geymsla í íbúð og
þvottaherbergi með opnanl. glugga. Hjólageymsla.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16:00 - 16:30

8931819

Hamraborg 22
200 Kópavogur
Góð áhvílandi lán - auðveld kaup!

Stærð: 65,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 13.200.000

Verð: 16.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna íbúða á 3ju hæð með miklu útsýni.
Íbúðin  skiptist  í:  Forstofu/opið  hol,  eldhús,  stofu/borðstofu,  svefnherbergi  og   baðherbergi.  Forstofa  með
innfelldum (nýjum) skáp. Eldhús er með nýrri, innréttingu með miklu bekkplássi. Úr eldhúsi og svefnherbergi
er mikið  útsýni yfir Reykjavík til norðurs og vestur. Eldhúsið hefur verið opnað og fylgir hátt borð með lýsingu
yfir.   Borðstofa/stofa er opin í  beinu framhaldi  af eldhúsi,  útgengi á svalir  í  suður. Hjónaherbergi er rúmgott.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa, hvítri innréttingu og handklæðaofni, tengt fyrir þvottavél
og  þurrkara.  Gólfefni  íbúðarinnar  er  P-parket  með  hnotuáferð  sem  er  sérlega  slitsterkt,  á  baðherbergi  eru
flísar.  Íbúðin  var  öll  endurnýjuð  árið  2007,  m.a.  rafmagn,  eldhús  og  baðherbergi,  öll  gólfefni  og  skápar  að
hluta. Íbúðin stendur við Hamraborgina í Kópavogi þar sem úrval þjónustu er að finna. Bílastæðageymsla er
undir öllu húsinu og hafa íbúar rétt til afnota á einu bílastæði fyrir hverja íbúð.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  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

Mánudaginn kl. 18-18.30

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

0

7772882

Hnoðravellir 32
221 Hafnarfjörður
Fallegt einbýlishús

Stærð: 182 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Fasteignamat: 30.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.900.000
Fallegt fullbúið einbýlishús að Hnoðravöllum 32 í Hafnarfirði. Húsið er 182 fm. og þar af tvöfaldur
bílskúr 43,6 fm.
Skipti möguleg á minni eign t.d. 3ja herb. íbúð.
Allar nánari upplýsingar gefur Haukur í síma: 699-2900 eða á haukur@remax.is

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

haukur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 4. sept. milli 15 og 15:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

0

6992900

Hörgatún 1
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli í Garðabæ

Stærð: 328,6 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1960

Fasteignamat: 55.300.000

Verð: 59.900.000
Mjög tignarlega og vandað tveggja hæða einbýlishús á frábærum stað við Hörgatún 1 í Garðabæ.
Miklir möguleikar eru til staðar. Eignin er í dag tvær íbúðir, en einfalt er að breyta aftur í einbýli. Eign
sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í S: 699-3702

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

Hringbraut 11
220 Hafnarfjörður
Falleg 3ja herbergja neðri sérhæð

Stærð: 89,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Fasteignamat: 18.300.000

Verð: 21.400.000
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýli. Eignin skiptist forstofu, tvö
svefnherbergi, stofu, rúmgott eldhús, baðherbergi og geymslu. Eign í toppstandi. Gott áhvílandi lán
getur fylgt.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR GUNNAR VALSSON Í S: 699-3702

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL 16 - 16:30

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

Keilufell 23
111 Reykjavík
***MIKIÐ ENDURNÝJAÐ EINBÝLI***

Stærð: 175,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 31.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Fallegt 5 herb., 175,6 fm., einbýli, ásamt sérstæðum bílskúr. Tvö baðherbergi. Stór, ræktaður og
fallegur garður. Geymsluskúr, ca. 9 fm., er ekki inni í fermetratölu. Nýtanlegur gólfflötur hússins er mun
stærri en fermetratala gefur til kynna. Timburhús á tveimur hæðum. Nágrannavarsla. Í næsta nágr. er
skóli, leikskóli, sundlaug og verslun.
Jarðhæð: Forstofa.  Baðherb. Hol.  Geymsla.  Stofa.  Eldhús.  Þvottaherb.  Herbergi.
Ris:  Hol. Geymsla. Hjónaherb. Tvö barnaherbergi. Baðherb.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL: 15:00 - 15.30

8931819

Laufengi 12 Íb. 301
112 Reykjavík
***GLÆSILEGT ÚTSÝNI***

Stærð: 111,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Fasteignamat: 20.750.000

Verð: 22.500.000
Góð 4ra herb. 111,1 m² íbúð á 3. hæð. Gott útsýni. Hús nýlega málað að utan.  Nýlegar innihurðar.
Nýleg innrétting á baðherbergi. Afgirtur garður. Stutt í skóla, leikskóla, Spöngina, kvikmyndahús,
íþróttafélag, golfvöll, o.fl.
Nánari lýsing: Hol. Stofa með útgengt á suðursvalir. Eldhús er með stórum borðkrók. Þrjú
svefnherbergi. Í baðherbergi er baðkar m/sturtu og lagt fyrir þvottavél. Nýlegar innihurðar.  Sérgeymsla.
Vagna- og hjólageymsla er á jarðhæð.

Bær

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL: 17:00 - 17:30

8931819

Laugarnesvegur 74
105 Reykjavík
Auðveld kaup! Flott 2ja herbergja

Stærð: 38 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Fasteignamat: 9.930.000

Verð: 11.400.000
Flott og nýlega uppgerð, vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjögurra íbúða húsi við
Laugarnesveg.

Eignin er í rólegu hverfi í nálægð við Laugardalinn og alla helstu þjónustu.

Áhvílandi lán getur fylgt ef kaupandi óskar eftir því.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Konráð Konráðs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

konrad@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl. 18:00 til 18:30

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

822 0491
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Toyota Avencis ‘03. beinsk. nýsk. V. 950 
þ. uppl. 893 2132

VW polo comfort line, árg 06, ek. 
47 þkm, ssk, sk. ‘12, V. 1.390 þ. 
Tilboðsverð. 1.250. Uppl. 699 3982

Volvo S40, árgerð 2000, 2.0 l. 
Sjálfskiptur. Ekinn 167.000. Álfelgur. 
Verð 690.000. S: 8971565.

Mitsubishi Lancer árg. 00, ek. 260 þkm, 
ssk. V. 290 þ. Uppl. 843 0561

Tveir eðal Benzar til sölu, annar er 220 
disel 4 dyra, beinskiptur, árg 1970 og 
hinn 280 ce 1971, ss.k Þarfnast báðir 
lagfæringar. Uppl. í síma 896 3044

Til sölu
Toyota Land Cruiser 200vx Diesel 
nýskráður 31/1/2008. Ek 45000km, 
sk. 2013. Ný dekk 20”felgur, vindhlífar 
á húddi og hurðum. húddmerki, 
krómlistar á hurðum, sóllúga og 
leiðsögukerfi, dráttarbeisli, filmur í 
gluggum, ljóshlífar á framljósum. Ekkert 
áhvílandi verð 11,5 millj. Viðbótar ábyrð 
til 31.01.13 Uppl. í s. 893 0411

Land Rover Defender 
Storm

Árgerð 2005. Ekinn. 32.147.0 km. 
Dekk 39,5”. Super svamper irok 1 árs 
gömul mikróskorin og neld 100lítra 
aukatankur maxi-drive niðurgírun útvið 
hjól. (gefur 14 sentimetra síkkun á 
hásinguna) vakúm driflæsingar frá 
maxi-dive styrtar hásingar og sterkari 
öxlar. Nýr sterkari millikassi loftdæla. 
Xenon kastarar 1000kk. Snorkel. 
Geymslukassi að aftan og 2 að ofan. 
Vinnuljós á hliðum og aftan webastó 
olíumiðstöð. Auka rafmagns miðstöð 
afturí. Hæð undir kúlu 43,5 cm. VHF 
talstöð YAESU gps. garmin 182c uppl í 
síma 660 9116

!!! TILBOÐ !!!!
Til sölu skoda octavia station 00 árg 1,6 
bensín. Beinsk. ekinn 199þús Skoðuð 
12. Verð: 600þús Tilboð: 490þús S:868-
3512

Subaru Legacy ‘96. ssk. ek. 210 þkm. 
Sko 2012. krókur, V. 225 þ. S. 615 4818

VW Golf, árg. 96. 1400 vél, ek.165 þkm. 
Vínrauður. Uppl. S. 898 1677

Til sölu VW golf station árg ‘99. 
Upplýsingar í síma 896 1935.

Subaru impreza station. Gx árg. ‘03. 
Ssk. Ek. 155 þ. Cruise control, fjarstart. 
V. 950.Þ Uppl. í s. 899 1678.

 0-250 þús.

VW Vento árg. 1996 til sölu Ekinn 
203.000 km beinskiptur með 1800 
vél grænn að lit. Ný tímareim, nýjir 
bremsuklossar að framan, nýtt púst, 
hjólalegur og fleira. Þokkalegur bíll. 
Ásett verð 220þ, tilboð 120þ. Uppl. Í 
síma 846 5985.

Til sölu Hyindai Sonata árg ‘95. Ek. 175 
þús. Ssk, ný skoðaður, 2 lítra vél. Verð 
200 þús. S: 868 0107

Ford Fiesta ág, 04.Ek, 108þ km. Í mjög 
góðu lagi. auka dekk fylgja V.650,000-. 
Uppl. s;6901353

Til sölu LandRover diesel 67 Með lélega 
grind en nothæfa vél. Verð 50000 
þúsund Sími 8634971.

 250-499 þús.

Daewoo Nubira station árg99 ek.205þ. 
smrbók Sjálfsk drttarkrkr kr.350þús 
#6973188

Toyota Coralla ‘99, 3 dyra, ek 240þ 
km, nýleg tímareim. 300 þús stgr. s. 
776-1041

Hyundai Accent 97’ Keyrður 92þ. 
Eyðslugrannur, skoðaður 2012. Vel með 
farinn. Verð 350þ. Hafðu samband í 
5544345.

 500-999 þús.

Tilboð. Til sölu Toyota Aygo árgerð 2007 
toppstandi ekinn 110 þús. verð 850 
þús. upplýsingar í síma 699-2833

Toyota Corolla ‘02. Ek. 123þ. sk.12”. 3 
dyra. Góður bíll sem eyðir litlu. 600 þ 
stgr. S. 770 5027.

MMC lancer 2003. ssk ek 176þús. Einn 
eigandi frá upphafi. Verð 700þús áhv. 
450þús afb. 20þús. Uppl í 692 6222

 1-2 milljónir

Toyota Yaris. Árg 2007. Ek 82þ. 5 gír. 
1.3L. 5L /100. Vel með farinn. V 1390 þ. 
Ákv 1020 Þ S:6919957

Toyota Yaris Sol ‘06 Ek 43þ. Beinskiptur, 
sparneytinn, nýskoðaður og ný 
heilsársdekk. Toppeintak! Verð 1.550 
6912755

Skoda Octavia 2007 til sölu. Ekinn 
59.000 km. Sjsk.bensín. Gullmoli! 
v.1.750.000 sími.6998806

 2 milljónir +

Tilboð: 2.550.000
Honda Accord Sport Special Edition 
5/2008. Ekinn 53.000. Áhv. 1.343.000 
kr. Afb. 32.500 á mán. Yfirtaka á láni 
+ 1.207.000, eða skipti á ód. Verð 
hjá umboði 2.890.000 kr Uppl í síma 
899-6292.

VW Touareg V8, árg 04, ek 99 þ, Ný 
Tímareim Verð 2.790 þús uppl í síma 
899-3121

Benz ML 500 árg 07/2002. Ek. 122 þús. 
Bensín. Engin skipti. Bein sala. Verð 2,7 
mil. Tilboð 2,4 mil. S: 843 1585

Kia Sorento Ex Lux 2006, ek. 78þ, 
svartur, ssk, diesel, leður, kúla, 
vetrar+sumar dekk, verð:3.000.000, s: 
8665197

Audi A4Quatro-2.0T ekinn 68.þ mjög 
vel með farinn verð: 3.150.000, 
TILBOÐ: 2.950.000 sími 897-1831

Til sölu Land cruiser VX 120, nýskráður 
12/2005, ekinn 150.000 km, 33”dekk, 
einn með öllu. Tilboðsverð 4,8 
staðgreitt. upplýsingar í síma 893-9190

 Bílar óskast

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.

Vantar bíl 0-250 stgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 891 9847

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Fornbílar

Til sölu Benz 230E 1981. Upplýsingar í 
síma 660 1050

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Toyota Hiace árg 2003, ek. 150 þús. 
Ssk. Disel. Verð 1390 þús. Upp. í s. 
663 2112

 Húsbílar

Til sölu vel með farinn 5 manna Fíat 
húsbíll, árgerð 91 (skoðaður 2012). 
Díselvél (2500), hjólagrind, ekinn 
142.600 km. Verð kr. 1.800.000 
Upplýsingar í 771-2004 og 480-0000

Mercedes Benz 309 ‘87 árg. Í góðu 
standi. Nýskoðaður. Uppl. í S 897 6850

 Mótorhjól

Honda XR600R ‘88 til sölu, frábært 
eintak. Engin skipti. V. 290þ.kr S: 699 
0616

Yamha WR 450-06. Götuskráð. Gott 
hjól í toppstandi. Ásett verð 490 þús. 
S: 893 0777

Til sölu Yamaha WR 450R árg 2009 
ekið 75km Nýtt hjól.Götu skráð.S: 898 
2811.

Susuki GSX-1000 árg ‘07. 174 hö, ek. 
20 þús. Vel með farið, fullt af auka 
hlutum. Ásett v. 1190 þ Tilboð 990 þús. 
S: 777 9200

Kawasaki KXF-250 ‘07. Ekið 100 tíma. 
Lítur mjög vel út. Ásett verð 490 þús. 
Tilboð 390 þús. S: 777 9200

Kawazaki Kl 500 árg ‘07. Ekið aðeins 
4900 km. Hjól sem lýtur mjög vel 
út. Verð 780 þús, ekkert áhvílandi. S: 
616 1268

 Fjórhjól

Can Am outlander max xt 400 Álfelgur, 
spil. Handahlífar, dess þjófavörn. 
Gott í leik og vinnu. Verð 2.490.000.- 
Upplýsingar í Ellingsen 820-1418 & 840-
1757 www.ellingsen.is

Til sölu toppeintak af Can-Am 
Outlander 800 MAX Ltd. - Götuskráð - 
árg. 2008. ek. 2000 km. 27” Big Horn 
radialdekk og hlaðið aukahlutum. Verð 
2.350 þús. Sími 844-2150.

til sölu Arctic Cat 500 fjórhjól, hátt og 
lágt drif, driflæsing. árgerð 2010, ekið 
400 km. ýmis skipti skoðuð. Tilboð 
1750 þús. Upplýsingar í síma 897 5599

Til sölu polaris fjórhjól 800 cc árg ‘07. 
Upplýsingar í síma 896 1935.

 Vélsleðar

Arctic Cat M8 Sno Pro árg 2007 ekinn 
1800. Sem nýr einn með Öllu. S: 898 
2811.

 Kerrur

Flexitorar fyrir kerrur, dekk á felgum, 
bretti, kúlutengi, ljós, rafkerfi, og fl. til 
kerrusmíða og viðgerða. Mikið úrval af 
kerrum á staðnum. www.topplausnir.
is Smiðjuvegi 40, gul gata, s:517 7718

Daxara kerrur. Eigum nokkar notaðar 
kerrur til sölu Bæði 218 „205x132x45” 
og 168 „154x114x40” Verð 199.000.- 
Fyrstur kemur fyrstur fær ! Uppýsingar 
veita sölumenn Ellingsen 8201418 & 
8401757 www.ellingsen.is

Kerra til sölu. S. 554 0942

 Hjólhýsi

Til sölu Hymer Eriba Licing 05/08 
hjólhýsi með kojum, svefnpláss fyrir 
sex. Mjög vel með farið enda lítið 
notað. Nýtt kostar um fjórar og hálfa 
milljón króna. Tilboð kr. 2.990.000. 
Upplýsingar í síma 6916666

Haust Tilboð
Íslandavagninn LMC 720, ‘08, lítið 
notað, frábært kojuhús. Með öllu, 
sólarsella, euromover, fjarst. rafm. 
fætur, alde m/golfhita, 2 x rafgeymar, 
grjótgrind, markísa. V. 4.390 þús. S. 
661 1140

 Fellihýsi

Rockwood freedom 1980. ‘07 árg. Lítur 
vel út. Ásett verð 1490 þús. Tilboð 
1390 þús. Ekkert ákvílandi. Uppl. í síma 
777 9200.

Fellihýsi óskast. Ekki eldra en árg 2000. 
Fortjald verður að fylgja. Er helst að 
leita eftir Palomino en skoða allt. Stgr. 
í boði allt að 500 þús. Uppl. í s. 845 
7428

Hausttilboð á Fleetwood Taos ‘08. Mjög 
vel farið. Stgr 900 þ. vetrargeymsla 
getur fylgt. Uppl. s: 8689959

 Vinnuvélar

Til sölu 28 tonna beltavél ‘97 ek. ca. 
7400 tíma. S. 892 5309.

 Lyftarar

Lyftari, Balkkalscar, nýsk árg. ‘91. 
Lyftigeta 1600 kg m/ snúningi. S. 895-
5152

 Bátar

Sodiac 330 með 15 hö susuki mótor. 
Fylgja með 4 björgunarvesti og góður 
geymslu kassi. Ásett verð 490 þús. 
Tilboð 290 þús. S: 777 9200

Til sölu Terhi 385 plastbátur með 5hö 
fjórg.mótor. V. 295 . Uppl. í s. 662 6818.
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Jetski til sölu: Sea Doo 1500 215 hest 
öfl gengur 70 mílur. Sea Doo 900, 
Yamaha 1100 2 stykki, Kawasaki 900, 
Polaris 1200.

Til sölu 28 feta skemmtibátur Smíðaður 
í Norður-Svíþjóð og sérstaklega 
einangraður fyrir kalt veðurfar. 
Svefnaðstaða fyrir 5 manns, eldhús 
með gaseldavél og ísskáp, vatnstankur 
og salernisaðstaða. 6 Cylindra Perkins 
diesel-vél, 125 hestöfl, nýlegt GPS 
siglingatæki með dýptarmæli er í 
bátnum. verð kr. 4.750.000 eða tilboð. 
uppl Gunnar 899 4503

 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.

Mikið úrval varahluta úr Peugeot 406 
station árg. 1998. S: 892 5157

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Vanir Málarar, múrarar og flísarar 
geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

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.

Flísalögn, málun, innréttingar. 
Sérfræðingur í breytingum á 
baðherbergjum. 25 ára reynsla. Uppl. 
í s 775 0772

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

 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

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro. Er 
með einkatíma

Spái í spil ræð drauma ekkert mínútu 
gjald. Tímapantanir í síma. 891 8727. 
Stella.

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

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 10-14. 
Frír bæklingur og þrjá flíkur á verði 
tveggja af eldri vöru.
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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Gróðurhús TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með 
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300

Kósýkvöld í rökkrinu
Saltkristalslampar, selenite lampar, 
náttúruleg ilmkerti. Ditto, Smiðjuvegi 4 
(græn gata) Opið mán-fös 12-18 Verið 
velkomin! ditto.is

Iðnaðar Pfaff saumarvél. Í góðu lagi. 
Verð 100 þús. Sími 774 4021

Verðandi tvíburamæður
Er með til sölu tvíburakerruvagn, 2 rúm, 
2 ömmustóla með nuddi, 2 matarstóla 
og vel með farin ungbarnaföt. Einu 
sinni notað. Uppl. í síma 842 2676/557 
7866

Hreinræktaðir, ættbókafærðir Labrador 
retreiver hvolpar til sölu á góð heimili, 
tilbúnir til afhendingar, örmerktir og 
bólusettir. Verð tilboð Ásdís sími: 896 
- 8771

8”Buffalo Pool-borð með peningarauf 
og marmaraplötu. Krómljós fylgja. 
Skoða öll skipti! Metið á 250þ kr. Fer á 
99þ. kr. Árni S: 897-7050

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar, þurrkara, 
ísskápa og uppþvottavélar. S. 847 5545

Mjög ódýrt 12 f. snókerborð til sölu. 
Uppl. í s. 659 7858

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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

40ft gámur vel með farinn óskast. Uppl 
s.6903622

 Hljóðfæri

Einstakt tækifæri! Til sölu ein 
glæsilegasta harmonikka landsins - 
Bugari Armando Artist Cass. 120 bassa. 
Ný uppgerð og stillt af framleiðanda á 
Ítalíu. Uppl. í síma 557 9931

Óska eftir Bassaleikara í rokkhljómsveit. 
Frumsamið og cover efni. Erum í 
öruggu og góðu húsnæði. Áhugasamir 
hafið samband í númer 866 5056 
Ágúst.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Ódýr byggingavara
T i m b u r , þ a k s t á l , g l u g g a r , 
hurðir, gler,flotefni, ofna/
gólfhitakerfi, grindarefni, gips, 
ull,gólfefni,málning,innihurðir ofl. Einnig 
einbýlishús, parhús,raðhús,gestahús, í 
einingum. UAB New House Factory 
Klaipeda kjartanicecode@internet.is

 Verslun

Söngfólk óskast

Námskeið



3. september 2011  LAUGARDAGUR12

 Verslun

Dúndur útsala á fatnaði. Jakki 6.000 
kr. Topreiter Ögurhvarf 2, Kópavogi. 
S. 565 5151.

Líkamsræktartöðvar og 
Íþróttahús ATH!

Professional, antistatic dúkar fyrir 
hlaupabretti. Traust þjónusta. Gsm 666 
1025.

 Fyrirtæki

Contour Hjálmamyndvélar www.
hobbystore.is

 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. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

OPIÐ HÚS-
NÁMSKEIÐSKYNNING

Á sunnudag kl.15-17 sýna leiðbeinendur 
handbragð Tálgunar, Silfursmíði, 
Útskurðar, Steinavinnslu, Gler, 
Brýnslu, Hnífasmíði ofl. Sýnt og kynnt. 
Handverkshúsið Bolholti 4 s: 5551212

Smáskipanámskeið (x. 
pungapróf) í fjarnámi 
byrjar 19. sept 2011

Námskeiðið stendur til 22. okt. en 
nemendur koma í innilotu 20. - 22. 
okt. Kjartan Örn veitir upplýsingar 
um námskeiðið í síma 665 1100 og 
skráning er á www.tskoli.is

 Kennsla

Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra 
komna. Uppl. í s. 899 3787.

Píanókennsla fyrir byrjenur og lengra 
komna, staðsettur í Rvk. Uppl. í síma 
6975400, hlynsia@hotmail.com Hlynur

 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

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir

Kíktu á heimasíðuna 
okkar: www.dalsmynni.is 

Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Tveir yndislegir Yorka strákar til sölu. 
Þeir eru örmerktir, bólusettir, tryggðir 
og með ættbók frá H.R.F.Í. Upplýsingar 
gefur Klara í síma 845-0009.

NULL
Úrvals Labradorhvolpar til sölu 
hreinræktaðir Field Trial með ættbók. 
Barnabörn margverðlaunaðra hunda. 
Tilb. Tilbúnir til afh.uppl. í S: 8982191

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

Hreinræktaðir Am. Cocker spaniel 
hvolpar til sölu, tilbúnir til afhendingar, 
með ættbók og örmerktir. Yndislegir 
fjölskylduhundar, sem fara ekki úr 
hárum. Frekari uppl. í 892 3502 Inga

Minisnauser rakkar til sölu,afhendast 
ættbókarfærðir og örmerktir eftir 
10.sept Upplýsingar í síma 822 1919 
og 822 1920

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

Lítið notuð Fabarn hálfsjálfvirk 
haglabyssa. 3 tommu með 3 
þrengingum. V. 100 þ. Uppl. 893 0236

 Fyrir veiðimenn

Gæsaveiði-kornakur.
Laus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði. 
Möguleiki að blanda saman stangveiði 
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868 
4043.

Laxa- og silungamaðkar til sölu, 
Holtsgötu 5 í Vesturbænum. Uppl. í 
símum 857 1389 - 551 5839.

Þverá í Borgarfirði
Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. 
Eingöngu fluguveiði frá 14. sept. - 30. 
sept. Uppl. í síma 848 2304.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

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.

Herb. til leigu í Kóp. Laust strax. V. 30þ. 
á mán. + 2 mán. fyrirf. S. 868 7283.

Til leigu 130fm niðurgrafin kjallaraíbúð 
í efra Breiðholti. Leigan er 95þús. á 
mán með rafmagni og hita. Gæludýr 
leyfð. S. 694 5384.

Tveggja herb. íbúð 52 fm.Við Njálsgötu 
til leigu. Uppl. 893 0236

Á rólegum stað í Hlíðu
Einstaklings íbúð, rúmgóð, snyrtileg og 
björt. Reglusemi. Uppl. í s. 898 1429.

 Húsnæði óskast

Vantar 2ja herbergja íbúð til leigu 
helst miðsvæðis. Skilvísar greiðslur 
Upplýsingar í síma 8665788

26 ára kvk óskar eftir studio eða 2 herb 
íbúð til leigu. Helst laus strax. Uppl. í 
síma 697 6395

Óskum eftir 3.herb íbúð midsv. Tveir 
20 ára menn í föstum vinnum. S: 
8453664/8459116

Óska eftir 3 herbergja íbúð á sv. 104 
eða 105 Rvk frá og með 1. okt. S. 
694 7395

 Atvinnuhúsnæði

Kjallaraherbergi til leigu í miðbæ 
Reykjavíkur. 14 fm, leiguverð 35.000 kr 
aðgangur að þvottavél og baðherbergi. 
stutt í háskólann og tækniskólann. 
GSM: 615 5265

 Geymsluhúsnæði

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki.311@
gmail.com

Til leigu eða sölu 26 fm geymsluhúsnæði 
á afgirtu svæði í Hafnarfirði.

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.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

GEYMSLUHÚSNÆÐI Í 
REYKJAVÍK

 fyrir ýmsar gerðir og stærðir tjaldvagna, 
felli- og hjólhýsa. Öruggt og gott 
húsnæði. Uppl. í síma 849 7889.

Vetrargeymsla á farartækjum og 
eftirvögnum í upphituðu húsnæði með 
sólarhrings öryggis- og brunakerfisvakt. 
Upl. 868 9087 og husbilageymsla@
gmail.com (einnig á Facebook: 
Húsbílageymsla)

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Afgreiðsla/áfylling
Leitað er að snyrtilegum, 
reyklausum, stundvísum, 

heilsuhraustum og 
harðaduglegum lyftaramanni. 

Í boði er starf hjá traustu 
fyritæki á Ártúnshöfðasvæðinu. 

Vinnutími 08-17:00 og frí um 
helgar. 

þarf að geta hafið störf 
sem fyrst.

Svör sendist á 
thjonusta@365.is merkt 

lyftaravinna og afgreiðsla

Raflausnir Rafverktakar
óska eftir rafvirkjum til starfa 

mjög fjölbreytt verkefni 
framundan og þarf því 

viðkomandi að geta unnið 
sjálfstætt.

Nánari upplýsingar 
í síma 8985537 Vilhjálmur Rist 

eða 6951314 Einir Logi. 
einnig er hægt að senda 

tölvupóst á 
Raflausnir@gmail.com

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

Lagermaður óskast
til starfa hjá traustri 

varahlutaverslun. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsóknir 
á thjonusta@365.is merkt 

„lagermaður”

Rafvirkjar
Vegna aukinna verkefna 
vantar menn í vinnu við 
ljósleiðaratengingar á 

höfuðborgasvæðinu. Þurfa geta 
hafið störf sem fyrst og næg 

vinna framundan
Áhugasamir sendi inn 

upplýsingar á netfangið: 
bbrafvertakar@internet.is 

eða í s. 660 4090 Birgir

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

CenterHotels /Miðbæjarhótel ehf óska 
eftir duglegu áreiðanlegu og stundvísu 
fólki í störf herbergjaþernu, aðstoð 
með morgunverðar og þvottahúss.
Umsóknir sendist á job@centerhotels.
com

Starfsfólk óskast 
á Hótel Lunda

í Vík í Mýrdal tímabundið. Starfslýsing: 
Aðallega þjónastarf en það má búast 
við ýmislegum verkefnum sem finnast 
við störf á hóteli. Endilega hafið 
samband ef áhugi sé fyrir hendi Hótel 
Lundi 870 Vík Sími: 4871212 netfang: 
hotellundi@islandia.is

Beitningamenn vantar á 350 tonna bát 
sem rær frá Vestfjörðum. Uppl. í síma 
861 7655. Potrzebni sa pracownicy na 
beite na Vestfjordach. Wiadomosc pod 
nr. 861 7655.

Hótel í 101 RVK óskar eftir duglegum 
einstaklingum í þrif, bæði í hlutastarf 
og í fulltstarf, unnið er fyrri part dags, 
virka daga og um helgar. Umsóknir 
sendist á housekeepingrvk@yahoo.
com

Tækifæri - Áskorun
Viltu nýta tíma þinn betur. Höfum 
tækifæri fyrir þig. Ábati sem skilar 
árangri. Þjálfun - samvinna. Upplýsingar 
í síma 821 4445.

Centerhotels óska eftir starfsfólki 
á hótel í miðborginni . Um er að 
ræða umsjón með morgunverði, þrif 
á herbergjum og vinnu í þvottahúsi. 
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 
sem allra fyrst. Vinsamlega sendið 
umsóknir á job@centerhotels.com

Starfsmaður í 
herbergisþrif.

Íbúðahótel í 101 RVK, vantar starfsfólk í 
herbergisþrif 50% vinna frá 10 til 14.00 
og aðra hverja helgi.Umsóknir sendist 
til: centralrvk@gmail.com

SKALLI Ögurhvarfi leitar eftir 
manneskju í fullt starf. Skilyrði: 
18+, íslenskumælandi, hafa góða 
þjónustulund, snyrtimennska. Tekið við 
umsóknum á staðnum.

Þvottahús A. Smith
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu, 
vinnutími 13-18 eða eftir samkomulagi. 
Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl. s. 899 
5968 og smith@centrum.is

 Atvinna óskast

30 ára kk óskar eftir vinnu. Hraustur 
og ýmsu vanur. Skoða allt - Gunnar 
s.8457997, gunni.rafn@gmail.com

Nýútskrifaður hársnyrtir óskar eftir 
vinnu á stofu. Upplýsingar í síma 
6669427.

 Viðskiptatækifæri

Flott tískuverslun og netverslun m/vörur 
frá París/London til sölu. Spennandi 
tækifæri m/ýmsa möguleika. 8917558.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög
JANÚAR 2011
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INÚÍTALÍF

Góður markaður Íslendingar geta nú nýt

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í

fyrirtækið Iceland Summer.

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 
arbúðir Banda-íðasta ætlar SÍÐA 6

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

JANÚAR 2011

sJónasdóvið sumarbarna í Ban
ríkjunum síð

sumar og æt
aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

117.950000000
15.6”15.6”

Skandínavísk hönnun

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi o

hvítt og svart sé á undanha

Það gætir afturhvarf

hjá ungum fyrirtækjum 

framleiðsluháttum. Efni

messing sáust víða svo

prjónaða, heklaða og of

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnun

febrúar 2011
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2

RT T
LBOÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 

ú nýtt 
ar í gegnum 

r.  

SÍÐA 2

Útsprungngngngng
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, hug
Kökur, huggulegh

Kökur, huggulegh

Kökur, huggulegh

Kökur, huggulegh

ökur, huggulegh
ur, hu

Kökur, huggulegh

KöKökur, huggulegh

Kökur, huggulegh

Kökur, hu
ökur, hugg

Kö
guleghguleg

huggulegh
ggu hegheit og samver

eit og samver
eit og samver
eit og samver
eit og samver
eit og sa
eit og samver
eit ogeit og samver
eit og sa
eit amv
eit og samver
e og samver
eit og samver

g samver
saammv

g samveammvermvemmv aa.a.aa.aaa.aa.a.

DÆMI

unaaar
 og má segja aja a

haldi.

rfs til eldri ttí

m en með sammt

ni eins og kopkopa

vo ekki sé mmi

ofna ull. Þææg

psmaður k SÍÐA 2

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo við erum með þrjú börn heima. Ég er í fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún líka aðra krakka.“ 
Þórður segir þá fræðslu sem boðið er upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-aða foreldra en annanhvern miðvikudag eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri ungum foreldrum en það eru ekki marg-ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. Við erum öll með okkar fyrsta barn og að ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum 
Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 

SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
b

ra

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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Skessan í hellinum  býður 
upp á lummur í dag í 
Svartahelli í Grófinni við 
smábátahöfnina í Reykjanes-
bæ. Hún vill líka endilega fá 
bréf og teikningar í póstkass-
ann sinn á Ljósanótt til að 
setja á vefsíðuna sína, www.
skessan.is.

Sunnudagarnir  verða aftur 
barnadagar í vetur á Borgar-
bókasafninu við Tryggvagötu 
og í Gerðubergi. Þá er 
fjölbreytt dagskrá fyrir börn 
og fjölskyldur þeirra. Fyrsti 
barnadagur vetrarins er á 
morgun og þá verður boðið 
upp á þrjúbíó.

Á Þjóð-
minja-
safninu er 
hægt að fá 
leiðsögn 
fyrir 
leiðbein-
endur yngri 

hópa á eigin 
vegum, til 

dæmis 
fjölskylduna. 

Leiðsögnin er miðuð við 
krakka frá aldrinum 5-11 ára 
og sagt frá 4-5 gripum á 
hvorri hæð fyrir sig. Þar eru 
auk texta grunnteikningar af 
hæðunum þar sem búið er að 
merkja inn á staðina sem 
leiðsögnin fer um. Bóka þarf 
tíma fyrir hópa á www.
thjodminjasafn.is.

Brúðubíllinn er ekki á 
ferðinni á veturna. Þó er hægt 
að panta leiksýningar í 
leikskóla, kirkjur og fyrstu 
bekki grunnskólanna. Leikritin 
sem verða í vetur eru Númi á 
ferð og flugi, Selurinn Snorri 
og Vinátta. Allar sýningarnar 
taka 30 mínútur. Nánar er 
hægt að skoða á heimasíðu 
brúðubílsins, 
www.brudu-
billinn.is.

Síðasti séns í tækin
Leiktækin í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum fara í vetrardvala í 
næstu viku. Í dag og á morgun eru því síðustu forvöð að skella sér í 
tækin.

Ekki fara þó öll tækin í vetrardvala. Í vetur verður hægt að fara í 
sjóræningjaskipið Naglfar, hlaupakötturinn verður til reiðu og 
Ærslabelgurinn verður líka blásinn upp þegar veður leyfir.

Garðurinn verður opinn alla daga í vetur frá klukkan 10 til 17 og 
hægt að kíkja í heimsókn til allra dýranna og fara í Vísindaveröldina.

Sjá www.mu.is

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16

ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

OPIÐ ALLA 
HELGINA

 Bara 2 dagar eftir  
20 - 60% afsláttur

OPNUNARTÍMAR ÚTSÖLUNNAR

LAUGARDAG 9 - 17
SUNNUDAG 10 - 16

Tekið er við kvörtunum vegna auglýsingarinnar á netfanginu nöldur@tuð.is eða í 846-2019

FLUGUSTANGIR - 5000 KALL
POLAROID GLERAUGU  
ÁÐUR 8.390 KR NÚ 4.500 KR.
JAXON POLAROID GLERAUGU  
2.500 KALL
SPINNSTANGIR Á 3000 KALL 
13 FETA TVÍHENDUR Í HÓLK LINA 
8-9 - 15.000 KALL 
VÖÐLUJAKKAR - 25 % AFSL. AF ÖLLUM 

ALLAR SILUNGA FLUGUR - 150 KR.
ALLAR LAXAFLUGUR - 275 KR.
ALLAR BRASSTÚPUR - 350 KR.

ÚTSALA 

UPPBOÐ KL 16:30  
Á SÝNINGAR SLÖNGUBÁT 320 CM 
LÁMARKS BOÐ 75 ÞÚS.
Léttar veitingar! Harðfiskur og ískaldur bjössi.
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Krakkar
Frábær 14  vikna námskeið

fyrir ykkur. Yngst 5 ára.

Freestyle
Michael Jackson

Break
Allt það nýjasta

Yngst 9 ára
Einnig námskeið fyrir 18+

Reykjavík og Mosfellsbær
Innritun og upplýsingar

www.dansskoliheidars.is
og í síma 551 3129

milli klukkan 16 og 20 til 12. sept.
Kennsla hefst mánudaginn 12. sept.

Systkinaafsláttur 2. barn hálft gjald 3. barn frítt
Reykjavík og Mosfellsbær styrkja dansnám barna

Konusalsa
Sjóðheitt námskeið.
Hentar öllum konum,
ungum og öldnum,
liðugum og stirðum.

Skemmtileg hjóna-
og paranámskeið

Byrjendur og framhald.

Keppnisdansar
Hinn frábæri
danskennari
Svanhildur Sigurðardóttir
sér um þjálfunina. 
Mæting 2x eða 3x í viku.

Í 50 árÍ 50 ár

LOSAÐU ÞIG VIÐ
SYKURFÍKNINA

OG KRÆKTU ÞÉR Í FULLT AF ORKU!

20%
AFSLÁTTUR

Þú færð Turbo Greens í 
heilsubúðum, apótekum og 
heilsuhillum stórmarkaðanna Innflutningsaðili:

KUNG FUKUNG FU tímar 
fyrir krakka

Skeifunni 3j  •  Sími 553 8282  •  heilsudrekinn.is

Byrja 5.september
Haustskráning hafin

Snáðarnir mínir hafa gott nef 
fyrir því hvaða bækur eru 
líklegar til að falla í kramið 
hjá öðru smáfólki. Ég treysti 

því dómgreind þeirra fyllilega og 
ber reglulega undir þá álitlegan 
bókakost sem þeir ýmist samþykkja 
eða hafna,“ segir Sara Hlín Hálf-
dánardóttir, sem í bíltúr fyrir fimm 
árum fékk þá flugu í höfuðið að gefa 
út barnabækur undir forlagsnafninu 
Unga ástin mín.

„Þá var eldri sonur minn orðinn 
mikill bókaormur en á bókasafninu 
freistaði bókakosturinn ekki nóg. 
Ég fór því á Amazon og pantaði lit-
ríkar, harðspjalda smábarnabækur 
með ljósmyndum af alvöru dýrum, 
því sá stutti áttaði sig ekki alltaf 
á því hvort svín eða kónguló væri 
á teikningum sumra bóka,“ segir 
Sara, sem veðjaði á að eins yrði með 
önnur börn þegar hún sá son sinn 
eiga endalaust góðar stundir með 
bókunum að utan.

Fyrsta árið gaf hún út sex bækur 
úr geymslunni sinni á Álftanesi, en 
fimm árum seinna eru bókatitlarn-
ir orðnir sextíu talsins og umsvif-
in rekin frá Englandi, þar sem 
Sara býr með fjölskyldu sinni í litlu 
sveitaþorpi nálægt Cambridge.

„Hér er ég í suðupotti barnabók-
mennta. Bretar eru ekki síðri bóka-
þjóð en Íslendingar og kröfuharðir á 
að börn byrji snemma að lesa. Þann-
ig á fjögurra ára sonur minn að vera 
farinn að stauta sig í gegnum staf-
rófið og mikið er lagt upp úr end-
ursögn barna úr bókum og að þau 
geti lagt dóm á sögupersónur og 
boðskap,“ segir Sara, sæl með lífið 
og tilveruna úti. „Hér krefst lífið 
samstöðu og við höfum borið gæfu 
til að vera samstíga. Fjölskyldan 

hefur líka orðið nánari þegar stór-
fjölskyldan er ekki til taks. Eftir 
skóla tekur við leikur með vinum 
og samvera fjölskyldunnar, og um 
helgar förum við í dýragarð, sund, á 
söfn eða í heimsókn til vina. Í lengri 
skólafríum förum við til Frakklands 
eða í sveitaferðir því skólaárið er 
öðruvísi en heima og mikið um löng 
frí inni á milli allt skólaárið.“

Sara segir breskar konur í meiri-
hluta kveðja vinnumarkað um 35 
til 40 ára aldur til að snúa sér að 
barneignum. „Það sem eftir lifir 
eru karlarnir fyrirvinnan og vinna 
langan vinnudag. Því sætir hér 
undrum að minn maður skuli taka 
til hendinni heima og jafnvel vera 
einn með börnin þegar ég þarf í 
lengri vinnuferðir. Ég fyllist því 
stolti yfir hversu langt Íslendingar 
eru komnir í jafnréttisbaráttunni.“

Í tilefni afmælisins verða bóka-
titlar útgáfunnar á allt að sextíu 
prósenta afslætti á öllum sölustöð-
um, sem Sara segir afmælisgjöf til 
barna landsins og gefa fólki færi á 
að vera snemma í jólainnkaupum.

„Ég er óendanlega þakklát fyrir 
þessar góðu viðtökur. Elsku eigin-
maðurinn minn hefur verið mín 
hægri hönd allan tímann, en hann 
er stjórnarformaður og ég fram-
kvæmdastjóri. Árlega sitjum við 
saman stjórnarfundi og þar verð-
ur okkur iðulega sundurorða. Alla 
jafna rekur hann mig í lok fundar-
ins en ræður mig jafnharðan aftur 
því hann veit að hann fær ekki 
betri framkvæmdastjóra,“ segir 
Sara hlæjandi. „Það er búið að vera 
gaman að standa í þessu ævintýri 
með honum og víst er að hann hefur 
sparað mér mörg mistökin með því 
halda mér niðri á jörðinni.”  - þlg

BÖRNIN ERU BEST 
dómbær á bækur
Unga ástin mín er fimm ára í dag. Fædd á Álftanesi, þar sem hún sleit barnsskónum í 
lítilli geymslu, en dafnar nú sem aldrei fyrr á Englandi í umsjá þriggja systkina sem vita 
hvað þau og önnur börn vilja þegar kemur að lestri góðra bóka.

Ekta fjölskyldufyrirtæki Sara Hlín með eiginmanni sínum, Davíð Guðjónssyni, og börnunum Hávari Daníel fjögurra 
ára, Hugrúnu Evu sex mánaða og Alvari Davíð sjö ára, sem er höfuðpaurinn í Unga ástin mín og varð til þess að 
bókaútgáfan varð til. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Komdu í 
skátana!

Æ V I N T Ý R I  -  V I N Á T T A  -  Ú T I L Í F  -  L E I K I R  -  Þ R A U T I R  -  Ú T S J Ó N A R S E M I

Spennandi ævintýri 
fyrir alla hressa krakka.
Nú er skátastarfið að fara í gang um allt land. Okkur langar 
að bjóða ykkur velkomin að taka þátt í skemmtilegu og 
fjölbreyttu starfi í vetur en flest skátafélög eru með starf 
fyrir krakka frá 7 ára aldri. 

Komdu á skátafund og kynntu þér málin. 

Hægt er að finna allar upplýsingar á vefnum 
okkar www.skatar.is
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OPIÐ HÚS
Heilsurækt

Sjálfsvörn fyrir konur
Wu Shu Art

(Kung-Fu)

Tai Chi
Hugræn

teygjleikfimi
Qi Gong

Heilsumeðferð
Nálarstunga

Fjölbreytt nudd
Tækjameðferð

Snyrting
Dekur
Spa
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OPIÐ HÚS
              3. SEPTEMBER

Ungir skæruliðar  Boot Camp 
 býður upp á þjálfun fyrir krakka-
hópa sem kallast Skæruliðar. 
Byggt er á þeirri hugmyndafræði 
að þjálfa líkamann á sem fjöl-
breyttastan hátt með því að nota 
 fyrst og  fremst eigin líkamsþyngd 
 iðkanda. Þá er lögð áhersla á 
jákvætt hugarfar. Í vetur verða 
fjórir hópar skæruliða. Elstu 
skæruliðarnir eru fæddir 14-15 ára 
og yngri hóparnir eru 12-13 ára, 
9-11 ára og yngstu krakkarnir eru 
6-8 ára.

Töfraheimur 
tónlistar  Töfrahurð 

er tónleikaröð  barnanna 
í Salnum í Kópavogi. Á 

tónleikunum kynnast 
börnin klassískri 
tónlist á skemmtilegan 
hátt. Börnin fá að taka 

virkan þátt í tónleikun-
um og eru hvött til að 
mæta í búningum. Á 
nýju ári verða síðan 
ævintýramorgnar í 
Salnum þar sem öll 

þekktustu ævintýri H.C. 
Andersen og Grimmsbræðr-

anna verða sett á svið og flutt af 
tveimur leikurum  sem syngja, 
leika og spila á  hljóðfæri.

Vatnaveröld barnanna 
 Ljósanótt verður haldin hátíðleg í 
Reykjanesbæ um helgina. Þar 
geta fjölskyldur fundið sér 
ýmislegt til dundurs. Til dæmis 
væri ferð í Vatnaveröldina vel til 
 fundin. Vatnaveröld er yfirbyggð-
ur vatnsleikjagarður. Þar er boðið 
upp á leiktæki fyrir yngstu 
kynslóðina, en frítt er fyrir öll börn 
á grunnskólaaldri. Á sama stað er 
50 metra innilaug, 25 metra 
útilaug og fjórar setlaugar og 
eimbað.  Ljósanæturhelgina er 
opið frá 8 til 18.

GAGN&GAMAN
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N
ei. Ég veit ekki 
hvernig þessi saga 
byrjaði, en raun-
veruleikinn er sá að 
ég hef aldrei getað 
neitt í fótbolta. Ég 

var hreinlega svo arfaslakur að 
ég var ekki einu sinni valinn í lið 
þegar ég var skóla,“ segir sálar-
popparinn Paul Young þegar blaða-
maður byrjar á að spyrja hann út í 
sögusagnir þess efnis að hann hafi 
verið efnilegur knattspyrnumaður 
á æskuárum sínum í Luton, sem er 
ekki fjarri London.

„Ég reyndi af veikum mætti 
að gerast stuðningsmaður Luton 
Town-liðsins, en ég hef engan 
áhuga á fótbolta. Eina íþróttagrein-
in sem ég nenni að fylgjast með er 
tennis. Þegar Wimbledon-mótið fer 
fram á ég mjög erfitt með að koma 
nokkru öðru í verk því ég er upp-
tekinn við að fylgjast með,“ bætir 
hann við og segist hafa orðið fyrir 
miklum vonbrigðum með frammi-
stöðu síns uppáhaldstennisleik-
ara, Rafael Nadal, þegar sá tap-
aði úrslitaeinvíginu gegn Novak 
Djokovic í byrjun júlí síðastliðins. 

Tónlistarmaðurinn, sem gaf út 
sína stærstu smelli á níunda ára-
tug síðustu aldar, heldur tónleika 
í Eldborgarsal Hörpu hinn 4. októ-
ber næstkomandi. 

Syngur alla smellina
„Ég vildi óska þess að ég hefði 
komið til Íslands fyrir 25 árum, 
þegar þessi lög voru ný,“ segir 
Young og hlær, spurður að því 
hverju tónleikagestir geta búist 
við í Hörpu. Hann staðfestir svo að 
á dagskránni verði fyrst og fremst 
smellir af fyrstu plötunum hans, 
No Parlez frá 1983 og The Secret 
of Association frá 1985, lög á borð 
við Love of the Common People, 
Come Back and Stay, Wherever 
I Lay My Hat (That‘s My Home), 
Everytime You Go Away og Senza 
Una Donna, sem allir áhugamenn 
um eitístónlist ættu að þekkja 
eins og handarbakið á sér. Þó gæti 
verið að örfá lög af plötunni Rock 
Swings frá 2006, þar sem Young 
syngur rokklög frá ýmsum tímum 
með fulltingi swing-hljómsveitar, 
fái að fljóta með.

„Ég fann nýlega frábæra danska 
hljómsveit til að spila með mér. 
Meðlimirnir eru yngri en þeir sem 
ég hef spilað með áður og eru með 
tæknilegu hliðina á hreinu. Allan 
minn feril hef ég neitað að nýta 
tölvur á tónleikunum mínum, en 
núna virðast allir gera það og ég 
óttast að verða útundan. Danski 
gítarleikarinn hefur meðal ann-
ars spilað með Kid Creole and 
The Coconuts [annar eitísflytj-
andi sem sló gerði meðal annarra 
lagið Annie, I‘m Not Your Daddy 
vinsælt] svo hann þekkir vel 
sálartónlistina og fönkið sem ég 
vil framkalla.“

Young hefur ekki gefið út plötu 
með nýju efni síðan téð swing-
plata kom út fyrir fimm árum en 
segist nú huga á upptökur með 
dönsku undirleikurunum með nýja 
plötu í huga. „Ég ætlaði að gera 
plötu með þýskri hljómsveit sem 
spilaði með mér um hríð en svo 
þurfti ég að standa í flutningum 
og Tex-Mex hljómsveitin mín, Los 
Pacaminos, tekur líka sinn tíma. 

Vonandi kemur ný plata út fljót-
lega,“ útskýrir Young.

Röddin í fínu lagi
Eins og áður sagði ólst söngvar-
inn upp í Luton, en hann er á svip-
uðum aldri og frumherjar pönks-
ins í Englandi. Hann rekur aðdáun 
sína á bandarískri sálartónlist til 
þeirra hljómsveita sem hann hlust-
aði mest á sem unglingur, rokk-
sveita eins og Jethro Tull, Mott the 
Hoople, The Who og Free. „Blús-
inn var undirliggjandi hjá þessum 
böndum. Í viðtölum töluðu með-
limir þeirra um að menn eins og 
Freddie King væru miklir áhrifa-
valdar og auðvitað vildi ég hlusta 
á sömu tónlist og átrúnaðargoðin. 
Í kjölfarið fór ég svo að hlusta á 
Wilson Pickett, Joe Tex og Otis 
Redding og svo gekk þetta koll af 
kolli. Ég hef alltaf hrifist af góðum 
söngröddum.“

Viðvarandi fréttir í slúðurdálkum 
dagblaða um miðjan níunda ára-
tuginn voru einmitt tíðindi þess 
efnis að Young, sem þá var á 
hátindi frægðar sinnar, ætti í 
vandræðum með raddböndin og 
ætti það til að missa röddina reglu-
lega. Hann lofar því þó að röddin 
sé í góðu lagi í dag. Önnur saga 
gekk út á að söngvarinn glímdi 
við stam og þann orðróm staðfestir 
Young.

„Ég stamaði mikið sem barn og 
var sendur til sérfræðings en það 
hjálpaði lítið. Það var ekki fyrr 
en ég fór að syngja með hljóm-

sveit og sjálfstraustið jókst sem 
stamið minnkaði. En þegar ég sló 
í gegn jókst það aftur, sérstak-
lega þegar ég var í viðtölum og 
var mjög þreyttur. Nú nýlega var 
ég í tveggja tíma löngu útvarps-
viðtali hjá Gary Crowley [einum 
vinsælasta útvarpsmanni Breta] 
sem stamar líka og við 
þurftum að gæta þess 
afar vandlega að byrja 
ekki að stama, því 
þá hefðum við hrint 
hvor öðrum af stað og 
stamað allan þáttinn. 
Það var mjög fyndið,“ 
segir Young og hlær. 

Hann bætir við 
að sjálfur hafi hann 
fengið nokkur tilboð 
um að stjórna þáttum 
í útvarpi. „Það væri 
mjög gaman að sjá um 
útvarpsþátt, en ég er 
alltaf beðinn um að 
spila bara eitístónlist. 
Ég á risavaxið safn af 
tónlist hvaðanæva að 
úr heiminum og vildi 
miklu heldur spila eitt-
hvað af henni.“

Fjarvera Bowie 
heppileg
Eftir að hafa slegið 
rækilega í gegn í Bret-
landi með fyrstu plötunni sinni 
reyndi Young fyrir sér á Banda-
ríkjamarkaði, með takmörkuðum 
árangri framan af. Vatnaskil urðu 
þegar honum hlotnaðist sá heið-
ur að syngja fyrstu línuna í góð-
gerðar-jólalaginu Do The Know 
It‘s Christmas?, sem fór á topp 
vinsældalista um allan heim og 
skartaði flestum poppstjörnum 
Breta á þeim tíma undir nafninu 
Band Aid.

Young minnist dagsins í lok 
nóvember 1984 sem upptökur 
fóru fram á laginu með hlýju. 
„Þetta var frábært. Þegar ég 
mætti í hljóðverið hélt ég að 

ég ætti bara að syngja eina línu 
í miðju lagsins, en Bob Geldof 
[annar höfunda lagsins] dró mig 
til hliðar og sagði mér að ég ætti 
að syngja upphafslínurnar. Síðar 
frétti ég að ástæðan var sú að 

David Bowie, sem átti að vera aðal-
stjarnan og byrja lagið, var fast-
ur í Japan á tónleikaferðalagi og 
komst ekki.“

Fjarvera Bowie kom Young 
vel því í kjölfar vinsælda lagsins 
öðlaðist hann frekari vinsældir 
í Bandaríkjunum. „Bandaríkja-

mennirnir skilja oft 
ekki evrópska tónlist,“ 
rifjar Young upp. „Þeir 
vilja hólfa allt niður 
og alls ekki hafa tón-
list of fjölbreytilega. 
Rokk á að vera rokk, 
soul á að vera soul og 
þar fram eftir götun-
um. Þeim þótti fyrsta 
platan mín ruglings-
leg og vissu ekki í 
hvaða dilk þeir ættu 
að draga mig. Þegar 
Band Aid-lagið kom út 
voru Bandaríkjamenn 
kunnugir Boy George, 
George Michael, Bono 
og Duran Duran en 
ekki mér. En stuttu 
síðar kom önnur plat-
an mín út og þá fór 
lagið Everytime You 
Go Away á toppinn í 
Bandaríkjunum, eins 
og víða annars staðar 
í heiminum.“

Kokkabók á leiðinni
Þegar blaðamaður nær tali af 
Young er hann staddur á heim-
ili sínu í Norður-London, þar sem 
hann segist lifa fremur venju-
bundnu fjölskyldulífi ásamt 
eiginkonu sinni og fjórum börn-
um á aldrinum fjögurra til 24 ára. 
Elsta barnið, dóttirin Levi, hefur 
fylgt í fótspor föður síns inn í 
skemmtanabransann og starfar 
sem fyrirsæta. 

„Levi er mjög hávaxin og mjög 
yndisleg,“ segir Young stoltur. „Ég 
er mikill fjölskyldumaður og það 
skemmtilegasta sem ég geri er að 
eyða tíma með börnunum mínum. 
Í gegnum þau heyri ég líka nýjustu 
tónlistina, sem mér líkar misvel 
við. Mér þótti Lady Gaga frábær 
í upphafi en nýjasta platan hennar 
er ekki nógu góð. Börnin mín eru 
sammála mér í því að nýju lögin 

hennar hljómi eins og Eurovision-
lög. Ekki það að ég sé að gera lítið 
úr Eurovision,“ segir Young og 
skellir upp úr.

Önnur ástríða söngvarans, sem 
einnig tengist fjölskyldulífinu, er 
matargerð. Fyrir fáum árum komst 
hann í undanúrslit sjónvarpsþátt-
arins Celebrity MasterChef á BBC 
og gerði garðinn einnig frægan í 
öðrum slíkum, Hell‘s Kitchen á 
ITV. Aðspurður segir hann einn 
sinn stærsta draum að opna sinn 
eigin veitingastað.

„Á hljómlei-kaferðalögum á 
níunda áratugnum borðaði ég 
mikið af vondum mat, svo ég fór 
að venja mig á að panta borð á 
bestu veitingastöðunum í borg-
unum sem ég heimsótti. Þegar ég 
hélt tónleika í Louisiana hreifst ég 
svo af cajun-matargerð að ég fór 
að tileinka mér hana og elda fyrir 
fjölskyldu og vini. Fyrir nokkrum 
árum vann ég svo í nokkra mán-
uði, einu sinni í viku, við að elda 
cajun-mat ofan í 120 manns á veit-
ingastað í nágrenninu. Það er mjög 
erfið vinna en afar skemmtileg.“

Spurður hvort kokkabók eftir 
söngvarann sé á leiðinni segir 
hann svo vel geta farið. „Undanfar-
ið hef ég verið að vinna með ljós-
myndara fyrir bók sem ég ætla að 
nefna „Paul Young on His Travels“ 
og samanstendur af mínum bestu 
uppskriftum að cajun-, mexíkósk-
um og ítölskum mat, en líka ein-
földum uppskriftum fyrir börn. 
Þessa dagana leitum við að útgef-
anda að bókinni. Ég hef fyrir reglu 
að kanna matargerðarlist allra 
landa sem ég heimsæki og mun 
örugglega bragða á ferskum fiski 
á Íslandi.“

Getur ekki beðið
Þetta verður í fyrsta sinn sem 
Young heimsækir Ísland og segist 
hann hlakka mjög til tónleikanna. 
„Annars veit ég lítið um landið 
annað en það sem meðlimir Blur 
hafa sagt um það í viðtölum.“

Að lokum spyr hann hvernig lík-
legt sé að veðrið verði í Reykjavík í 
byrjun október. „Rigning og kuldi? 
Nú jæja, það er alveg eins og hér í 
London. En ég get samt ekki beðið 
eftir að koma.“

Eldandi fjölskyldumaður í London
Sálarpopparinn og eitísgoðið Paul Young heldur tónleika í Hörpu í byrjun október. Kjartan Guðmundsson sló á þráðinn til söngv-
arans í London, fræddist um smellina, röddina og átrúnaðargoðin og náði að kría út úr honum uppskrift að dýrindis pastasósu.

UNGUR NEMUR Paul Young segist eyða frítíma sínum með fjölskyldu sinni og hitti því vini sína úr bransanum ósköp lítið lengur. „Tony Hadley, söngvari Spandau Ballet, býr 
skammt frá mér og við hittumst oft. Trommararnir Roger Taylor úr Queen og Kenny Jones úr Faces og The Who eru líka góðir vinir mínir en þeir búa lengra í burtu,” segir 
Young.

2 msk. ólífuolía
1 saxaður laukur
2 dósir af heilum tómötum 
1 tsk. sykur
salt og pipar eftir smekk

Sjóðið rækilega niður þar til nánast 
enginn vökvi er eftir, á miðlungshita í um 
15 mínútur.
Hrærið.

„Lykilatriði er að hafa tómatana heila en ekki niðurskorna og þá 
verður til unaðsleg pastasósa. Svo er hægt að bæta við basil, túnfiski eða 
jafnvel beikoni og chili. Þessi sósa er til grundvallar svo mörgum góðum 
pastaréttum,“ segir Paul Young.

■ EINFÖLD PASTASÓSA AÐ HÆTTI PAUL YOUNG

Það væri 
mjög gaman 
að sjá um út-
varpsþátt, en 
ég er alltaf 
beðinn um 
að spila bara 
eitís-tónlist. 
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Dalvík

Sparisjóður Svarfdæla – söluferli
Fyrirtækjaráðgjöf H.F. Verðbréfa hf. hefur til sölumeðferðar, fyrir hönd Bankasýslu ríkisins, 90% stofn-
fjárhlut ríkisins í Sparisjóði Svarfdæla.

Um Sparisjóð Svarfdæla
Sparisjóður Svarfdæla hefur verið starfræktur í yfir 120 ár. Skrifstofa Sparisjóðs Svarfdæla og aðal -
afgreiðsla er í ráðhúsinu á Dalvík, en auk þess er rekin afgreiðsla í Hrísey. Alls starfa nú tíu starfs-
menn hjá sjóðnum. Sparisjóðurinn er eina fjármálafyrirtækið á Dalvík og því mikilvægur í fjölbreyttu  
atvinnulífi Dalvíkurbyggðar. Í sveitarfélaginu eru sterk fyrirtæki sem hafa skapað sér sérstöðu og er 
Dalvíkurhöfn stór og umsvifamikil fiski- og vöruhöfn.

Fjárhagslegri endurskipulagningu Sparisjóðs Svarfdæla lauk í desember 2010 og er stofnfé að henni  
lokinni 424,4 milljónir króna. Í kjölfar endurskipulagningarinnar varð ríkissjóður eigandi stofnfjár 
að nafnverði 382,0 milljónir króna eða 90% af heildarstofnfé. Á grundvelli laga nr. 88/2009 um 
Bankasýslu ríkisins fer Bankasýslan með hlut ríkisins. Sparisjóður Svarfdæla hefur að undanförnu  
starfað á grundvelli undanþágu frá kröfu Fjármálaeftirlitsins um 16% eiginfjárhlutfall, en eiginfjárhlut-
fall sjóðsins skv. ársreikningi fyrir árið 2010 er 10,5%. 

Söluferlið
Frá og með mánudeginum 5. september n.k. geta áhugasamir fjárfestar nálgast samantekt um Spari-
sjóð Svarfdæla og önnur gögn vegna fyrirhugaðrar sölu hjá H.F. Verðbréfum hf. Frestur til að skila 
inn óskuldbindandi tilboðum er til kl 12:00 mánudaginn 19. september n.k. Tilboð skulu berast  
á sérstöku formi sem nálgast má hjá H.F. Verðbréfum hf.

Söluferlið er aðeins opið hæfum fjárfestum, sbr. 9. tölulið 43. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 
108/2007. Auk þess þurfa fjárfestar að uppfylla tiltekin skilyrði sem gerð er grein fyrir í sölugögnum  
og lúta einkum að fjárhagslegum styrk og hæfi að öðru leyti til að fara með virkan eignarhlut  
í fjármálafyrirtæki. 

Fjárfestum er frjálst að bjóða í allan eignarhlut seljanda og/eða hluta hans. Seljandi áskilur sér rétt til 
þess að breyta söluferlinu og/eða stöðva það án fyrirvara. Einnig áskilur seljandi sér rétt til að hafna 
öllum tilboðum. 

Fjárfestar sem vilja taka þátt í söluferlinu geta haft samband við fyrirtækjaráðgjöf H.F. Verðbréfa hf.  
í síma 585 1700 eða sent tölvupóst á spsv@hfv.is. 

Sjónarhorn
Ljósmynd: Pjetur Sigurðsson

Þennan dag, hinn 3. september árið 1783, var Parísarsáttmálinn 
undirritaður og með því viðurkenndu Bretar Bandaríkin sem 

sjálfstætt ríki.
Það markaði formleg endalok frelsisstríðs Bandaríkjanna, sem hófst 

árið 1776 með sjálfstæðisyfirlýsingu nýlendanna þrettán sem mynduðu 
Bandaríkin í upphafi.

Eftir að hafa sagt sig úr lögum við Georg III Bretakonung náðu upp-
reisnarmenn náði fljótlega yfirhöndinni í stríðinu og hröktu Breta út 
úr norðursvæðunum. Þeir sneru hins vegar til baka með krafti og náðu 
undir sig New York og nágrenni.

Frakkar slógust í lið með nýlendunum og reyndust þeim mikil hjálp 
gegn Bretum, sérstaklega með sjóher sínum.

Eftir því sem leið á reyndu Bretar að einbeita sér að syðri nýlend-
unum, í þeirri von að þar væru fleiri stuðningsmenn konungsveldisins. 
Svo reyndist ekki vera og breska hernum var í raun greitt náðarhöggið 
í orrustu í Virginíu árið 1781.

Parísarsáttmálinn fól í sér skilyrðislausa viðurkenningu Breta á sjálf-
stæði Bandaríkjanna. Bretar misstu einnig Flórída í hendur Spánverja, 
sem höfðu stutt uppreisnarmenn.

Benjamin Franklin, einn af leiðtogum Bandaríkjamanna, gerði einnig 
kröfu um að Bandaríkin fengju Kanada í sinn hlut, en svo varð ekki. Þeir 
fengu þó rétt til fiskveiða úti af ströndum Nýfundnalands.

Á móti kom að breskir lánardrottnar máttu innheimta skuldir sínar í 
Bandaríkjunum og þeir fylgjendur konungs sem höfðu orðið fyrir upp-
töku lands eða annarra eigna á meðan á stríðinu stóð gátu krafist bóta.

Svo skemmtilega vill til að þessi dagsetning markar önnur tímamót í 
sjálfstæðisbaráttu Bandaríkjanna. Hinn 3. september árið 1777 var ein-
mitt dagurinn sem bandaríski fáninn fór fyrst á loft í bardaga þar sem 
uppreisnarmenn skutu honum upp í orrustu við brú í Delaware. - þj

 Heimildir: history.com og Wikipedia.org.

Í ÞÁ TÍÐ: 3. september 1783

Bretar viðurkenna sjálfstæði 
Bandaríkjanna
Parísarsáttmálinn undirritaður þar sem klippt er á tengsl Breta og Banda-
ríkjanna. Áralöngu frelssistríði lýkur með fullnaðarsigri.

UNDIRRITUN PARÍSARSÁTTMÁLANS Benjamin Franklin og John Adams voru fulltrúar 
Bandaríkjanna við undirritunina. Þingmaðurinn David Hartley var fulltrúi konungs.
 MYND/US DIPLOMACY CENTER

GÆSIR Í GRASI Þessar spöku gæsir virtust sáttar við tilveruna við Seltjörn á Seltjarnarnesi þegar 
ljósmyndari átti þar leið hjá.



prjónað úr íslenskri ull
Prjónað úr íslenskri ull er mikill fengur fyrir 
áhugasamt prjónafólk sem þyrstir í klassískar og 
fallegar uppskriftir að flíkum úr íslenskri ull en 
jafnframt fræðandi og skemmtileg bók fyrir alla 
sem hafa áhuga á sögu handverks og ullar.

Lopadagar

HULDA FRÁ ÍSTEX KYNNIR NÝJU 
PRJÓNABÓKINA OG ÍSLENSKA 
LOPANN SEM HÉR SEGIR:

Kringlunni laugard. 3. sept. kl. 14 - 17

Álafosslopi
• 100 g dokkur
• prjónastærð 6 – 6,5
• 100% ull
• margir litir

389.-
Léttlopi
• 50 g dokkur
• prjónastærð 4,5 – 5
• 100% ull
• margir litir

229.-
Loðband/Einband
• 50 g dokkur
• 100% ull
• margir litir

269.-

Kambgarn
• 50 g dokkur
• prjónastærð 2,5 – 3,5
• 100% ull
• margir litir

359.-
Plötulopi
• 100 g plötur
• 100% ull, óspunninn þráður
• margir litir

359.-

Gildir til 4. september á meðan birgðir endast.

4.890.-
fullt verð 5.990.-

kynningarverð 
bókarinnar

frábært verð á lopa

Bókin
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Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát 
og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og langalangömmu,

Ragnhildar Richter
Bústaðavegi 79.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild V-3 á Dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund fyrir einstaka umönnun.

Kristján, Þórdís, Ingibjörg, Ragnhildur og María Richter
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður og afa,

Björns Baldvins 
Höskuldssonar
byggingarverkfræðings,
Álfaskeiði 73, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 
krabbameinsdeildar Landspítalans og líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi fyrir góða umönnun í 
veikindum hans.

Sigrún Arnórsdóttir
Höskuldur Björnsson Auður Þóra Árnadóttir
Arnór Björnsson Bára Jóhannsdóttir
Baldvin Björnsson Helga Rúna Þorleifsdóttir
Þórdís Ragnhildur Björnsdóttir Michael Teichmann

og barnabörn

Frænka okkar og vinkona,

Áslaug Hafliðadóttir
lyfjafræðingur, 
Bjarkargötu 12, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi sunnudaginn 21. ágúst.
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
mánudaginn 5. september kl. 13. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Hjördís, Jóhanna, Anna Jóna, Óskar, Óskarsbörn og 
fjölskyldur,
Svanhildur Magnúsdóttir og fjölskylda.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Sigurður Halldórsson
Höfða, Akranesi,

lést miðvikudaginn 31. ágúst. Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju föstudaginn 9. september kl. 14.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á dvalarheimilið 
Höfða.

Halldór S. Sigurðsson Jóna Þorkelsdóttir
Guðmunda Björg Sigurðardóttir Haraldur Haraldsson
Ásta G. Sigurðardóttir Kristján Gunnarsson
Ómar Sigurðsson Sigríður Þorgilsdóttir
Svanur Ingi Sigurðsson Matthildur Níelsdóttir
Hrafnhildur Sigurðardóttir Jóhann Ágústsson
Ingþór Sigurðsson Svala Benediktsdóttir
Sigurbjörg Jenný Sigurðardóttir Búi Grétar Vífilsson
og afabörn.

Öllum þeim sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar

Halldóru Sigurðardóttur
lögfræðings,
Flyðrugranda 8, Reykjavík,

sendum við hugheilar þakkir. Þökkum Líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi sérstaklega hlýju og velvild 
sem henni og fjölskyldu hennar var sýnd þar.
 
Systkini Halldóru og fjölskyldur þeirra.

Inger Steinsson Inger Rós Ólafsdóttir Ólafur Örn Pétursson

ÚTFARARÞJÓNUSTA

Vönduð og
persónuleg

þjónusta

Sími: 551 7080 · 691 0919 · athofn@athofn.is · www.athofn.is

Innilegar þakkir til ykkar sem sýnduð 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
okkar ástkæru

Jónínu Bjargar 
Guðmundsdóttur
Teigi II, Fljótshlíð. 

 
Hrafnhildur Árnadóttir Páll Theódórs
Guðbjörn Árnason Hlín Hólm
og aðrir aðstandendur

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu

Guðrúnar Ingvarsdóttur
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hrafnistu í Hafnarfirði 
fyrir góða umönnun.

Egill Rúnar Friðleifsson Sigríður Hildur Svava
 Björnsdóttir
Erla Friðleifsdóttir
Ingvar Birgir Friðleifsson Þórdís Árnadóttir
Guðmundur Ómar Friðleifsson Sigrún Jakobsdóttir
Þóra Lovísa Friðleifsdóttir Hallur Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

100 ára afmæli
Hrefna Jóhannes-

dóttir
Í dag, laugardaginn 3. september 2011, 
er Hrefna Jóhannesdóttir 100 ára. 

Hún býr nú á dvalarheimilinu Sæborg 
á Skagaströnd. Hrefna er ein 16 syst-
kina en þar af eru 3 enn á lífi . Hún 
tekur á móti vinum og vandamönnum í 
félagsheimilinu Fellsborg á Skaga-
strönd kl. 14-16 á afmælisdaginn.

Innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð 
vegna andláts og útfarar elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Svans Kristjánssonar
Hafnarbergi 16, Þorlákshöfn.

Sérstakar þakkir til starfsfólks G-11 deildar 
Landspítalans fyrir einstaka umönnun og hjartahlýju.

Edda Laufey Pálsdóttir
Laufey Elfa Svansdóttir Tor Ulset
Páll Kristján Svansson Kristín Berglind 
Kristjánsdóttir
Guðrún Ingibjörg Svansdóttir Bjarni Jónsson
og barnabörn

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

83 BJARNI GUÐNASON prófessor á afmæli í dag.

„Þekkingin á fornsögunum er blanda vís-
indalegrar þekkingar og hugarburðar.“

Okkar ísháða veröld er yfirskrift ráðstefnu sem haldin er 
nú um helgina á Hótel Örk í Hveragerði. „Við erum að stefna 
saman tugum sérfræðinga frá Bandaríkjunum, Kanada, 
Grænlandi, Norðurlöndunum, Rússlandi, Nepal, Kína og 
Indlandi. Þeir munu fjalla um bráðnun íss og jökla og áhrif 
hennar á heimsbyggðina því í bráðnuninni felast bæði tæki-
færi og ógnir,“ segir Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir. Hún er 
framkvæmdastjóri skrifstofu Northern Research Forum, 
skammstafað NRF. „Við köllum þetta Rannsóknarþing norð-
ursins og slík þing hafa verið haldin fimm sinnum áður, það 
síðasta í Anchorage í Alaska haustið 2008. Það eru NRF og 
Háskólinn á Akureyri sem standa fyrir þinginu með stuðn-
ingi fjölda annarra aðila, sjá nrf.is.“

Guðrún segir umræðuefnin á rannsóknarþingunum jafn-
an fjölbreytt. Þau ráðist af því hvaða norðurslóðamál séu 
efst á baugi hverju sinni sem mikilvæg séu fyrir framtíðina 
og hún tekur fram að þingin séu öllum opin.

„Það sem er nýtt og spennandi við þetta þing er að full-
trúar frá Himalajasvæðinu eru með í fyrsta skipti. Það hafa 
kannski komið einstaka ræðumenn þaðan áður en þeir hafa 
miklu stærri sess núna. Það verður forvitnilegt að fá þeirra 
sýn á hlýnun og bráðnun jökla og heyra af þeirra rannsókn-
um.“

Þrjátíu frummælendur eru á þinginu að sögn Guðrúnar. 
„Framsögurnar eru stuttar til að nægur tími sé til sam-
ræðna og það er gefinn góður tími í spurningar eftir erind-
in,“ lýsir hún. Og hún segir ekki bara sóst eftir vísinda-
mönnum á þessi þing heldur blöndu af fólki í vísindum og 
stjórnmálum, embættismönnum og fulltrúum fyrirtækja 
og óháðra samtaka. Mannskap sem hafi áhrif á ákvarðana-
töku. „Þarna eru margir merkir einstaklingar sem eru að 
rannsaka þetta svæði og hafa mikið um málefni þess að 
segja,“segir Guðrún. „Markmiðið er að fá fólk til að ræða 
málin þannig að síðan sé hægt að vinna með niðurstöður 
þingsins í hverju landi.“  

Guðrún tekur fram að eitt af markmiðum NRF sé að bjóða 
ungum vísindamönnum á rannsóknarþingin. „Við viljum 
endilega að unga fólkið sem er að ljúka doktorsnámi geti 
komið og kynnt sínar rannsóknir og hitt reynsluboltana. 
Núna fengum við sextíu umsóknir og völdum fimmtán úr.“ 

Að síðustu er Guðrún spurð í gríni hvort það sé ekki 
asnalegt að halda ísráðstefnu innan um sjóðheita hverina 
í Hveragerði? „Er ekki bara spennandi að kynna andstæð-
urnar í náttúrunni?“ spyr hún glaðlega á móti.

 gun@frettabladid.is

GUÐRÚN RÓSA ÞÓRSTEINSDÓTTIR: 
 KYNNIR RANNSÓKNARÞING NORÐURSINS

Bráðnun íss bæði 
ógn og tækifæri

FRAMKVÆMDASTJÓRI SKRIFSTOFU NRF „Þetta er fyrsta alþjóðaráð-
stefnan um norðurslóðir og Himalajasvæðið,” segir Guðrún Rósa um 
rannsóknarþingið í Hveragerði. MYND/HEIDA.IS  



Jógamotta með tösku. 1720x600x4 mm. Badmintonspaði. Þyngd: 100 g. 
Lengd: 665 mm.  

Sippuband.

Æfingateygjur í 3 styrkleikum.

Badmintonflugur. 
6 stk. í pakka.

Íþróttataska. Stærð: M.

Hlaupa- og æfingaskór.  
Stærðir: 36,5-42.

Íþróttapoki. Litir: Rauður, svartur.

Æfingabolti. Stærðir: 75 og 85 cm.

Inniskór. Stillanleg vídd yfir ristina. 
Stærðir: 36-46.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Sigríður 
Friðriksdóttir
(Dúdda)
Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk miðvikudaginn 
31. ágúst. Jarðsett verður frá Dómkirkjunni 
fimmtudaginn 8. september kl. 15.

Friðrik Dagsson
María Dagsdóttir     Jón Ásbergsson
Jón Kr. Dagsson        Erla B. Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Ólöf Ágústa Ólafsdóttir 
Jöklaseli 1, 

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn 
25. ágúst. Útför hennar fer fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 6. september kl. 13.00.

Víglundur Sveinsson
Bryndís Víglundsdóttir        Hilmar Kristberg Jónsson
Gunnar Þór Víglundsson    Kristrún Sigurjónsdóttir
Eydís Víglundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elsku móðir okkar, amma og 
langamma,

Anna Björg Björnsdóttir 
Skálateigi 1, Akureyri, 

andaðist þriðjudaginn 30. ágúst. Jarðarförin verður 
auglýst síðar. 

Sigrún Hjaltadóttir Sævar Sigmarsson
Jón Hjaltason Lovísa Björk Kristjánsdóttir
Anna Hrönn Hjaltadóttir
Þorsteinn Hjaltason Hrafnhildur Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Björn Hafsteinn 
Jóhannsson
rekstrartæknifræðingur,
Stóragerði 42, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi miðviku-
daginn 31. ágúst 2011. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni 
í Reykjavík fimmtudaginn 8. september kl. 11.00. Blóm 
og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja 
minnast Björns er bent á MND-félagið 
og líknardeildina í Kópavogi.

Þrúður Guðrún Sigurðardóttir
Svana Helen Björnsdóttir      Sæmundur E. Þorsteinsson
Brynja Dís Björnsdóttir            Örvar Aðalsteinsson
Hildur Inga Björnsdóttir          Jóhann Kristjánsson
Þórdís Björnsdóttir
Björn Orri, Sigurður Finnbogi og Þorsteinn Sæmundssynir
Birkir, Drífa og Kári Örvarsbörn
Æsa Jóhannsdóttir og Alda Ægisdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför okkar 
ástkæra sonar, unnusta og bróður, 

Sigþórs Bessa 
Bjarnasonar 
Næfurási 3, Reykjavík. 

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Landspítala 
við Hringbraut, í Fossvogi, líknardeildar í Kópavogi og  
heimahlynningar, sem og öllum öðrum sem önnuðust 
Bessa af einstakri alúð og umhyggju í veikindum hans. 

Guðrún E. Baldvinsdóttir      Bjarni Bessason
Erna Jóna Guðmundsdóttir 
Magnús Snorri Bjarnason 
Sólveig Bjarnadóttir 

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf

Davíð Ósvaldsson 
Útfararstjóri 
S. 551 3485/896 8284 (24 tíma vakt)

Óli Pétur Friðþjófsson 
Útfararstjóri - S. 892 8947

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Kristján Pálsson
Grænlandsleið 31,

lést í faðmi fjölskyldunnar fimmtudaginn 1. september 
á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi.
Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju fimmtudaginn 8. 
september kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Styrktarsjóð hjartveikra barna s. 552 
5744 www.neistinn.is

Erna S. Sigursteinsdóttir
Kristín Kristjánsdóttir Hákon Hákonarson
Fríða Kristjánsdóttir Gunnar Jóhannsson
Sigursteinn Kristjánsson  Gunnhildur B. Ívarsdóttir
Jóhanna Fríða Kristjánsdóttir  Anders Friberg
Kristján Kristjánsson  Hrönn Helgadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og dóttir,

Anna Þóra Pálsdóttir
Grænukinn 27, Hafnarfirði,

er látin. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Gróa Jóhannsdóttir      Arnaldur Sigurðsson
Guðný Jóhannsdóttir     Jón Einarsson
Fríða Jóhannsdóttir      Magnús Waage
barnabörn og barnabarnabörn
Gróa Guðmundsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Páll Ásgeir Tryggvason
fv. sendiherra, 

andaðist í faðmi fjölskyldunnar á Dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund að kvöldi fimmtudagsins 
1. september. 

Dóra Pálsdóttir                 Jens Tollefsen
Tryggvi Pálsson                 Rannveig Gunnarsdóttir
Herdís Pálsdóttir               Þórhallur Guðmundsson
Ásgeir Pálsson                   Ingibjörg Bergþórsdóttir
Sólveig Pálsdóttir             Torfi Þ. Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn 

Innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur hlýhug og samúð 
vegna andláts og útfarar elskulegs 
eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Svans Kristjánssonar
Hafnarbergi 16, Þorlákshöfn.

Sérstakar þakkir til starfsfólks G-11 deildar 
Landspítalans fyrir einstaka umönnun og hjartahlýju.

Edda Laufey Pálsdóttir
Laufey Elfa Svansdóttir Tor Ulset
Páll Kristján Svansson Kristín Berglind 
Kristjánsdóttir
Guðrún Ingibjörg Svansdóttir Bjarni Jónsson
og barnabörn

Merkisatburðir
1783 Bretar viðurkenna sjálf-

stæði Bandaríkjanna.
1921 206 metra löng brú yfir 

Jökulsá á Sólheima-
sandi er vígð og þykir 
ein vandaðasta brú 
landsins.

1939 Bretar segja Þjóðverjum 
stríð á hendur í kjölfar 
innrásar Þjóðverja í Pól-
land.

1982 Sýning er opnuð á Kjar-
valsstöðum á verkum 
Bertels Thorvaldsen.

1988 Óseyrarbrú yfir ósa Ölf-
usár er tekin í notkun. 
Hún styttir leiðina milli 
Þorlákshafnar og Eyrar-
bakka um þrjátíu kíló-
metra.

2004 Rússneskar hersveitir 
gera innrás í grunn-
skóla í Beslan þar sem 
hryðjuverkamenn halda 
starfsfólki og börnum í 
gíslingu.

Kjötsúpuhátíð Rangár-
þings eystra fer fram um 
helgina á Hvolsvelli. Þar 
var etin kjötsúpa um allan 
bæ í gærkveldi en dagskrá-
in í dag hefst klukkan 13 á 
því að Ísólfur Gylfi Pálma-
son sveitarstjóri opnar 
heilsustíg við íþróttahúsið, 
með aðstoð heimamanna 
sem sýna nokkrar léttar 
æfingar. Stígurinn er lagð-
ur umhverfis Hvolsvöll og 
opnar nýja möguleika til lík-
amsræktar.

Önnur dagskrá byrjar 
klukkan 13 og fer að mestu 
fram í og við Sveitamark-
aðinn á Hvolsvelli. Þar fer 
meðal annars fram hinn 
árlegi hrepparígur. Þá verða 
leikir fyrir börnin, tónlistar-
atriði, tískusýning á flíkum 
og fylgihlutum úr íslenskri 
ull, sýning á þjóðbúningum 
sem íbúar svæðisins hafa 
saumað, söngkeppni barna 
og afhending umhverfis-
verðlauna. Þar verður líka 
spákona, brjóstsykursgerð 
og fleira. Nánar á www.
hvolsvollur.is. 

Töðugjöld á Hvolsvelli

HREPPARÍGUR Keppt er í ýmsum greinum í hrepparígnum og nú eru 
Vestmannaeyingar í fyrsta skipti með. 

AFMÆLI

ÚLFUR ELDJÁRN 
TÓNLISTARMAÐ-
UR ER 35 ÁRA.

ÚLFHILDUR 
DAGSDÓTTIR 
BÓKMENNTA-
FRÆÐINGUR ER 
43 ÁRA.

VILBORG 
DAVÍÐSDÓTTIR 
RITHÖFUNDUR 
ER 46 ÁRA.

RÚNAR 
KRISTINSSON 
KNATTSPYRNU-
MAÐUR ER 42 
ÁRA.  



Sérfræðingar í bílum

Gæði í 100 ár

Ár slaufunnar

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Chevrolethola í höggi!

SAMSTARF TIL GÓÐRA VERKA
WWW.SOS.IS - WWW.BENNI.IS

Laugardag og sunnudag, 3.- 4. september, verður Chevroletmótið 
haldið. Það er lokamótið í Eimskipsmótaröð GSÍ. Chevroletmótið fer 
fram á Urriðavelli hjá Golfklúbbnum Oddi. Spennan er í hámarki og 
margir af fremstu kylfingum landsins munu leggja allt undir. Nánari 
upplýsingar á golf.is.
 

Chevrolethola í höggi – Allir mega taka þátt
Meðfram mótinu mun Bílabúð Benna og Golfsamband Íslands standa 
fyrir skemmtilegri keppni sem kallast  „Chevrolethola í höggi“, en þar 
mega allir, nema atvinnukylfingar, taka þátt, sér að kostnaðarlausu. 
Sá sem fer holu í höggi í úrslitakeppninni, ekur heim á glæsikerrunni 
Chevrolet Camaro.

Forkeppni “Chevrolethola í höggi” leiksins verður haldin á 
púttvellinum á Urriðavelli, milli kl. 12 og 16, á laugardeginum. 
Skráning er á staðnum og nánari upplýsingar á benni.is.

Chevroletmótið | Eimskipsmótaröðin                                         
Urriðavelli 3.- 4. september

Þú mætir bara og tekur þátt !

Opið alla virka daga frá 10 - 18 og laugardaga frá 12 - 16

www.benni.is



EUROSHOPPER FROSNAR
KJÚKLINGABRINGUR 900G 

1398
KR.KG

598
KR.1 KG

275
KR.250G

498
KR.1.2 KG

1498
KR.900G

ÞÝSKAR
FROSNAR GRÍSALUNDIR

ÞÝSKAR
FROSNAR NAUTALUNDIR

ÞÝÝSKAR

3798
KR.KG

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 1 KG. 

295
KR. 1 KG

30% MEIRA MAGN  SAMA VERÐ

298
KR. 2 STK 

TVÖ SPELTBRAUÐ

VERÐ ÁÐUR 1279 KR.KG.
SKÓLAOSTUR STÓRT 

STYKKI  22% LÆGRA VERÐ

VEVERÐRÐ ÁÁÐUÐURR 12127979 KKRR KGKG
SKÓLAOSTUR STÓRT

VERÐ ÁÐUR 1279 KR.KG.E

22%LÆGRA VERÐ995 
KR. KG

VERÐ ÁÐUR 1598 KR.KG.

S KK LÆGRA VER222% LLÆGGGRRA VVEERRÐ

VERÐ ÁÐUR 1598 KR KG

SKÓLAOSTUR Í SNEIÐUM  
300 KR. VERÐLÆKKUN

1298
KR. KG

FROSIN JARÐARBER 1,2 KGFROSNIR MAGÓBITAR  1 KG FROSIN BLÁBER 250 GRÖMM

 MYLLAN LANGLOKUR 4 STK.

 MYLLAN
MJÚKAR KRINGLUR 4 STK.

KKKKUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRR 4444444444 RRRRMMMYYYLLLLLLAAANNMMYYLLLLAANNMYLLAN LANGLOKNGLANGLOKNGANGLOK

MYLLANMY

198
KR. 4 STK

198
KR. 4 STK



AKURSEL  LÍFRÆNAR GULRÆTUR

359
KR. 950G.

NÝ FERSK LÍFRÆN  EPLI

249 
KR. KG

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLURRNÝÝÝJJARAR LFLUURLURR R ÍÍSSSSSSLLLLLLEEEEEENNNNNSSSKKKAARR KARTÖFR ÍÍSSÍÍÍSSSSSSSSSSSSLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEENNNNNSSNNNSSSSSSSKKKAKKKAAAARR KAKAARTTÖFRTTÖÖFR ÍÍSSSSSSSSLLLEEENNNNNSSSSSKKKKKAAAARRRR KKKKAAAARRRRTTTÖÖFR ÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSSSSSLLLLLLEELLLLLEEEEEEEEENNNNNNNNNSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKAAAAARRRAAARRRRR  KKKKKKKKAAAARRRRAAARRRRTTTTÖFTTTTTÖÖÖF

198 
KR. 1.5 KG

TRÓPÍ 1 LTR. TRÓPÍ 33 CL. FLORIDANA 33 CL.

198
KR.  1 LTR

98
KR. 330 ML

98
KR. 330 ML

fjórar Coke 
1.5 ltr 

659
4 FLÖSKUR

Í

359
KR. 1/2 KG.

HOLTA ELDAÐIR
KJÚKLINGAVÆNGIR

459
KR. 960G.

960 GRÖMM Í FÖTU
ÞARF AÐEINS AÐ HITA

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

1995
KR.KG

 FERSKUR  HEILL KJÚKLINGUR

695
KR.KG

69

69

69

69

59
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Ekinn aðeins 43.000 km - 20” felgur , ný dekk, nýjar 

bremsur. Topp eintak. Lækkað verð 6.950.000
Upplýsingar, HEKLA ( Bílaþing )  
Sími: 590 5040 eða  S:822 8833

Til sölu - Audi Q7   3,0 TDI ( dísel )

Í hverju felst starfið? Starfið er 
misjafnt, við erum mikið að æfa 
okkur, þjálfa og fara yfir tækin 
okkar þannig að við séum til-
búnir í öll þau mismunandi 
útköll sem við fáum.

Hvað er skemmtilegast? Að 
vera í vinnunni þegar vel geng-
ur og allir eru öruggir. 

Hvað er hættulegast? Það er 
alltaf hættulegt að berjast við 
eld, sama hvar hann er. 

Hefurðu einhvern tímann 
brennt þig? Já, en aldrei í 
vinnunni, við erum í svo góðum 
göllum. Það er frekar þegar 
maður er klaufi heima að elda.

Eru slökkviliðsmenn sterkir? 
Allir slökkviliðsmenn þurfa að 
vera bæði sterkir og með gott 
þol.

Hver fær að keyra slökkvibíl-
inn? Við skiptumst á að keyra 
bíllinn. 

Setjið þið alltaf sírenurnar á? 
Nei, bara ef það er eldur ein-
hvers staðar og við þurfum 
að komast mjög fljótt á stað-
inn. 

Hefurðu komist í lífsháska? Já, 
í hvert sinn sem við þurfum að 
berjast við eld í húsi erum við í 
lífsháska. 

Verðurðu aldrei hræddur? Jú, 
auðvitað, það eru oft hættulegar 
aðstæður sem við vinnum við.

Hvað gerið þið þegar bjall-
an hringir? Stökkvum af stað, 
förum í gallann okkar og upp í 
slökkvibílinn.

Rennið þið ykkur niður súlu á 
slökkvistöðinni? Hjá Slökkvi-
liði höfuðborgarsvæðisins eru 
þrjár slökkvistöðvar, en það er 

bara súla á einni, í Hafnarfirði, 
þar rennum við okkur stundum 
niður súluna.

Eru margar konur í slökkvi-
liðinu? Það er bara ein núna en 
það geta allir orðið slökkviliðs-
menn sem eru duglegir að æfa 
sig, bæði karlar og konur.

Hefurðu þurft að bjarga ketti 
niður úr tré eða einhverju dýri? 
Já, það kemur fyrir að dýr þurfa 

okkar hjálp, kettir og jafnvel 
stundum fuglar.

Er dalmatíuhundur á slökkvi-
stöðinni? Nei, einu dýrin hjá 
okkur eru fiskar sem við erum 
með á slökkvistöðinni í Tungu-
hálsi.

Hefurðu séð þættina um Samma 
brunavörð? Já, þeir eru í miklu 
uppáhaldi hjá mér og krökkun-
um mínum.

krakkar@frettabladid.is
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Í hvert sinn sem 
við þurfum að 

berjast við eld í húsi 
erum við í lífsháska.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Það er fljótlegt, einfalt og 
skemmtilegt að búa til 
kókoskúlur. Efnið í þær er 
til á flestum heimilum og 
að minnsta kosti í næstu 
matvörubúð. Það besta við 
þær er þó bragðið. Upp-
skriftin er svona: 

1½ desilítri kókosmjöl
3 desilítrar haframjöl
1 teskeið vanillusykur 
eða vanilludropar
1½ desilítri flórsykur
2 matskeiðar kakó
2 matskeiðar vatn
100 grömm smjör

Blandið saman kókos-
mjöli, haframjöli, kakói og 
vanillusykri (ef hann er 
notaður). Hitið smjörið í 
örbylgjuofni í smástund og 
hellið út í ásamt vatninu 
(og dropunum ef þeir eru 
notaðir). Blandið öllu vel 
saman. Geymið deigið í 
ísskáp í 30 mínútur áður 
en þið búið til kúlur úr 
því milli handanna. Veltið 
kúlunum upp úr kókos-
mjöli eða setjið kókosmjöl 
í poka, setjið kúlurnar í og 
hristið. Kúlurnar ættu að 
geymast í ísskáp.

Kókoskúlur

ALLIR SLÖKKVILIÐSMENN 
ÞURFA AÐ VERA STERKIR
Kristinn Magnússon slökkviliðsmaður hefur aldrei brennt sig í vinnunni. Hann 
hefur þurft að bjarga bæði köttum og fuglum úr hættu og horfir oft á þættina um 
Samma brunavörð.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kennarinn: „Nefndu einhverja 
fimm hluti sem innihalda 
mjólk.“
Nemandinn: „Smjör, ostur, 
ís..... og tvær kýr.“

Maður hringir í flugfélagið: 
„Góðan dag, hvað er lengi 
verið að fljúga til Amster-
dam?“
Konan á skiptiborðinu svarar: 
„Augnablik“
Maðurinn: „Jahérna, takk 
fyrir, bless.“

Mamman: „Heldurðu að 
sonur okkar hafi fengið allar 
gáfurnar frá mér?“
Pabbinn: „Það hlýtur að vera, 
ég hef mínar ennþá!“

Strákurinn: „Mamma, ég ýtti 
óvart stiganum um koll bak 
við hús!“
Mamman: „Láttu pabba þinn 
strax vita af því.“
Strákurinn: „Hann veit það, 
hann hangir í þakrennunni!“

WWW.STRAETO.IS Þeir krakkar sem þurfa að taka strætó 
á milli hverfa ættu að líta við á þessari vefsíðu. Þar er með auð-
veldum hætti hægt að finna út hvaða leiðir er best að fara.
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VAXTALAUS 12 MÁNAÐA TÖLVULISTALÁN*
Kynntu þér KASKÓÁBYRGÐ sem tryggir fartölvuna fyrir þjófnaði og óhöppum

USB 3.0USB 3.0

USB 3.0USB 3.0

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

RISA
DISKAR

129.9904000
GÍGABÆT

1000
GÍGABÆT

2000
GÍGABÆT

1000
GÍGABÆT

640
GÍGABÆT

32
GÍGABÆT

124.990

14.99012.990 16.99012.990

15,6” 

 Packard Bell TS11-HR-510NC
Intel Core i5-2410M Dual Core Turbo
4GB DDR3 minni
1TB diskur
1GB Geforce GT 520M leikjaskjákort
Allt að 5 klst. rafhlöðuending

Toshiba Satellite L755-18T
Intel Core i3-2310M - Dual Core
6GB DDR3 minni
640GB diskur
2GB DDR3 Geforce GT 525M skjákort

15,6” 

Samsung G22 1TB 
1TB fyrirferðarlítill 2.5“ flakkari með flottri Piano 
Black áferð. Passar í vasa og tekur straum í gegnum 
USB tengið. Gengur með Windows og Mac.

Samsung G72 
640GB fyrirferðarlítill 2.5“ flakkari með flottri bleikri 
áferð. Passar í vasa og tekur straum í gegnum USB 
tengið. Gengur með Windows og Mac.

Western Digital Elements 2TB
Hljóðlátur 2TB WD Green Power diskur með USB 2.0 tengi. 
Gengur með Windows og Mac.

640
GÍGABÆT 139.990

 Asus TERA 4
Asus V8 turnkassi
Intel Pentium G620 örgjörvi - Nýjasta kynslóð Pentium
Sandy Bridge skjástýring - HDMI (1080p), DVI og VGA tengi
4GB 1333MHz DDR3 Corsair minni - Dual Channel
2TB WD Black SATA3 7200rpm 64MB diskur
2TB WD Green SATA3 IntelliPower 64MB diskur
DVD / CD skrifari

Glæsilegur 
Fyrirferðarlítill 
Stílhreinn

USB
FLAKKARI

2,5” 
FLAKKARI

2,5” 
FLAKKARI

Q-Fan tækni - Hljóðlátari viftustýring
16-in-1 Kortalesari að framan
4xUSB 2.0, heyrnartóls- og hljóðnematengi að framan
4xUSB 2.0 og 2xUSB 3.0 að aftan, 10x hraðvirkara
7.1 Dolby Digital 8 rása hljóðkerfi
Green ASUS - Umhverfisvæn hönnunarstefna ASUS
Windows 7 Home Premium - 64bita

FULLT VERÐ 
KR. 16.990

FULLT VERÐ KR. 14.990

32 GB 
MINNISLYKILL
Corsair 32GB USB2 Mini 
32GB minnislykill höggvarinn. Einn sá allra 
minnsti. Sérstök gúmmívörn tryggir endingu 
þrátt fyrir mikið hnjask 10 ára ábyrgð.
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. spil, 6. fíngerð líkamshár, 8. mat-
jurt, 9. gerast, 11. í röð, 12. vaða, 14. 
brestir, 16. tveir eins, 17. hyggja, 18. 
eyrir, 20. belti, 21. könnun.

LÓÐRÉTT
1. fyrst fædd, 3. klafi, 4. hugarró, 5. 
angan, 7. galli, 10. sprækur, 13. flík, 
15. knött, 16. ósigur, 19. kyrrð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. ló, 8. kál, 9. ske, 
11. lm, 12. torfa, 14. snark, 16. tt, 17. 
trú, 18. aur, 20. ól, 21. próf. 

LÓÐRÉTT: 1. elst, 3. ok, 4. sálarró, 5. 
ilm, 7. ókostur, 10. ern, 13. fat, 15. 
kúlu, 16. tap, 19. ró. 

Handritshöfundurinn 2011 sat við 
tölvuskjáinn og las yfir byrjunina 

á sjónvarpsþættinum sem hann hafði 
skrifað: „Jón lögregluforingi stóð yfir 
líkinu. Morðið hafði verið óvenjulegt og 
frumlegt. Verst að götulöggan hafði spillt 
vettvangnum. Nýliðinn í hópnum kastaði 
upp. Aðrir í hópnum voru drykkfelldur 
ruddi, kvennabósi og ung stúlka sem átti 
erfitt uppdráttar innan lögreglunnar 
vegna kynferðis síns. Sjálfur glímdi Jón 
við vandræði í einkalífinu.“

HANDRITSHÖFUNDURINN dæsti. 
Hann sá að þetta var alls ekki nógu 
gott, þetta var ekki nógu nýstárlegt 
og spennandi. Þetta hafði verið gert 
áður. Hann strokaði það út sem hann 
hafði skrifað og byrjaði upp á nýtt: 
„Angantýr lögregluforingi stóð yfir 
líkinu. Morðið hafði verið óvenjulegt 

og frumlegt. Verst að götulögg-
an hafði spillt vettvangnum. 

Nýliðinn í hópnum kast-
aði upp. Aðrir í hópn-
um voru drykkfelld-
ur ruddi, kvennabósi 

og ung stúlka sem átti 
erfitt uppdráttar innan 
lögreglunnar vegna 
kynferðis síns. Sjálfur 
glímdi Angantýr við 
vandræði í einkalífinu.“

HANDRITSHÖFUNDURINN staldraði 
við. Þetta var að vísu skárra, en samt ekki 
nógu gott. Hann þurfti að fá glænýja hug-
mynd, eitthvað sem enginn byggist við, eitt-
hvað sem myndi líma fólk við skjáinn frá 
byrjun. Hann strokaði þetta líka út og klór-
aði sér í hausnum. Allt í einu laust snjall-
ræði niður í hausinn á honum. Þetta var 
eitthvað annað. Hann skrifaði: „Guðbjörg 
lögregluforingi stóð yfir líkinu. Hún hafði 
átt erfitt uppdráttar innan lögreglunnar 
vegna kynferðis síns. Sjálf glímdi hún við 
vandræði í einkalífinu. Morðið hafði verið 
óvenjulegt og frumlegt. Verst að götulöggan 
hafði spillt vettvangnum. Nýliðinn í hópn-
um kastaði upp. Aðrir í hópnum voru drykk-
felldur ruddi og kvennabósi.“

NEI. Þótt honum færi reyndar jafnt og þétt 
fram var hann samt ekki ánægður. Hann 
þurfti að detta niður á einhverja glænýja 
nálgun. Þá varð hann fyrir opinberun. 
Hvað með að gera sjónvarpsþátt sem 
fjallaði ekki um löggur að leysa morðmál? 
Slíkur þáttur kæmi eins og þruma úr heið-
skíru lofti. Handritshöfundurinn fylltist 
aðdáun á sjálfum sér. Þetta var gargandi 
snilld. Hann klæjaði í lófana að hefjast 
handa. Handritshöfundurinn fálmaði eftir 
gemsanum sínum og fór í flýti að fletta í 
gegn um símanúmerin í minninu í leit að 
einhverjum sem kunni að elda og var ekki 
þegar búinn að gera matreiðsluþátt.

Handritshöfundurinn 2011

EIGUM VIÐ 
AÐ DEILA 

SJÁVARRÉTTA-
MATSEÐLI?

Allt í einu 
lauk 

stefnumótinu á
 vandræðalegan 

hátt

Manstu hvað 
stuðningsmenn 

Darlington heita?

The 
Quakers!

Gott, það er 
svo mikil-

vægt...

Bíddu 
nú 

aðeins!

Ilmúði?
Eitthvað 
þannig.

Það lyktar allt hérna 
eins og blautir táningar 
og ég er að reyna að 

fríska upp á loftið með 
einhverju aðeins skárra.

(Sniff!) 
(Sniff!) 

Hvað er 
þetta?

Fjárhundur.

Þú gleymdir að 
setja lokið aftur 
á tannkremið.

Nei, ég sleppti því 
bara af því ég vissi að 
þú værir að fara að 

nota það.

Ég skil, en ég vil taka 
lokið af sjálfur. 

Ég er svo skrýtinn.

Ekki 
málið.

Þú verður pirruð þegar 
ég er með svona tiktúrur, 

ekki satt?

Ég er svo 
skrýtin.

Ég held ég verði 
bara að hætta í 

skólanum, höfuðið 
á mér er fullt!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

NÚ ER UMRÆÐAN 
FJÖLBREYTTARI, 
SKEMMTILEGRI 
FJÖRLEGRI, 
ÍTARLEGRI OG 
AÐGENGILEGRI Á 
VÍSI
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 Tónskóli Guðmundar 
Frjáls og skemmtilegur  - tonskolinn.is

Píanó
Harmonikka
Þverflauta
Gítar m.a.
           Partýgítar
           Rock´n Roll rafmagnsgítar

Skemmtilegt og fjölbreytt námsefni fyrir alla aldurshópa, byrjendur 
og hina. Einkatímar eða tveir saman í tíma.

Kennsla hefst mánudaginn 12. september.
Innskráning frá 3.  – 11. september Í síma 567 8150 
og 822 0715. 
Netfang: ghaukur@internet.is • Heimasíða: tonskolinn.is 

Tónskóli Guðmundar • Hagaseli 15 • 109 Reykjavík

Þettaer lífið
... og om lidt er kaffen klar!
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menning@frettabladid.is

Bókmenntahátíð Reykja-
víkur verður haldin í tíunda 
sinn 7. til 11. september. 
Fjöldi innlendra og erlendra 
höfunda tekur þátt í upp-
lestrum og höfundasam-
tölum og bryddað er upp á 
ýmsum nýjungum. 

Bókmenntahátíðin í ár verður sú 
tíunda frá upphafi en fyrsta hátíð-
in var haldin 1985, fyrir 26 árum 
síðan. Sigurður G. Valgeirsson, for-
maður stjórnar hátíðarinnar, segir 
bryddað upp á ýmsum nýjungum í 
ár, til dæmis að láta hátíðina byrja 
á miðvikudegi og enda á sunnudegi. 

„Þannig gefst meðal annars 
möguleiki á að vera með þétta og 
spennandi dagskrá, laugardag og 
sunnudag.“

Eins og á fyrri hátíðum verður 
boðið upp á kvöldlestra í Iðnó og höf-
undasamtöl og pallborðsumræður í 
Norræna húsinu. Fjöldi íslenskra 
höfunda tekur þátt í hátíðinni í ár 
en einnig er von á hópi erlendra 
höfunda, þar á meðal Hertu Müll-
er, handhafa Bókmenntaverðlauna 
Nóbels 2009, Vikas Swarup, höf-
undi metsölubókarinnar Viltu vinna 
milljarð?, og Nawal El Saadawi, 
einum af nafntoguðustu mannrétt-
indafrömuðum Egyptalands, en hún 
kemur hingað í sameiginlegu boði 
Bókmenntahátíðar og Rannsóknar-
stofnunar í kvenna- og kynjafræð-
um við Háskóla Íslands. 

Að meðtöldum gestunum í ár 
segir Sigurður að á þriðja hundr-
að höfunda hafi heimsótt Bók-
menntahátíð í Reykjavík frá upp-

hafi en á hátíðinni verður efnt til 
sérstakrar ljósmyndasýningar í 
samvinnu við Morgunblaðið, með 
myndum af gestum fyrri hátíða. 

„Textar með myndunum eru 
skrifaðir af Íslendingum sem hittu 
viðkomandi höfund á Bókmennta-
hátíð og eru þeir bæði persónulegir 
og skemmtilegir,“ segir Sigurður. 

Fleiri samstarfsverkefni verða á 
hátíðinni, til dæmis ljósmyndasýn-
ing í samvinnu við Alliance Fran-
caise, og Íslendingasagnaþings í 
Norræna húsinu í samvinnu við 
Sögueyjuna Ísland, sem undirbýr 
þátttöku Íslands sem heiðursgests 
á Bókamessunni í Frankfurt. 

„Það er í góðu samræmi við 
þema hátíðarinnar sem að þessu 
sinni er norrænn sagnaarfur, lif-
andi samtímabókmenntir,“ segir 
Sigurður.

Þá verða ýmsir viðburðir á Bók-
menntahátíð í samstarfi við Reykja-
víkurborg, sem var nýlega útnefnd 
sem Bókmenntaborg UNESCO. 

„Þar má meðal annars nefna 
bókmenntagöngu með íslenskum 
rithöfundum og verkefnið OrðUm 
Reykjavík þar sem leitast verður 
við safna sögum borgarbúa á vef: 
minningum, stemningum, ljóðum 
eða hugleiðingum.“

Sigurður segir að það hafi verið 
metnaðarmál af hálfu stjórnarinn-
ar að hafa ókeypis inn á alla við-
burði. Það hafi heppnast meðal 
annars vegna styrkveitinga frá 
opinberum aðilum, útgáfum og 
öðrum einkafyrirtækjum. 

„Bókmenntahátíð á líka víða 
hauka í horni,“ bætir Sigurður við, 
„bæði meðal háskóla-, fjölmiðla- og 
og bókafólks sem tekur undir sitt 
horn og á þátt í að gera hátíðina svo 

viðamikla og glæsilega sem raun 
ber vitni.“

Á laugardag verður efnt til sér-
staks bókaballs í Iðnó með Geir-
fuglunum, sem er jafnframt eini 
viðburðurinn þar sem farið er fram 
á aðgangseyri. 

„Bókaballið er enn ein nýjungin 
á hátíðinni; þar geta bókmennta-
áhugamenn lyft sér upp og spjallað,“ 
segir Sigurður, sem hvetur áhuga-
sama til að kaupa miða sem fyrst 
því húsið sé fljótt að fyllast. 

Bókmenntahátíð í Reykjavík er 
í ár tileinkuð minningu Thors Vil-
hjálmssonar, sem lést fyrr á þessu 
ári, en hann var einn af upphafs-
mönnum hátíðarinnar og stjórnar-
formaður hennar til dauðadags. 

Mikill áhugi hefur verið á Bók-
menntahátíð í gegnum tíðina og góð 
mæting á viðburði hennar. 

„Við í stjórn hátíðarinnar von-
umst auðvitað til að það verði engin 
breyting á því í ár; að þessi tíunda 
hátíð verði jafnvinsæl hinum fyrri 
og að Reykjavík breytist í sannkall-
aða bókmenntaborg. 

 bergsteinn@frettabladid.is

Bókmenntahátíð í bæ 

■ Herta Müller (f. 1953): Þýskumælandi 
Rúmeni sem hlaut bókmenntaverðlaun 
Nóbels 2009. Skáldsagan Ennislokkar ein-
valdsins kom út í íslenskri þýðingu 1995. 
Skáldsagan Atemschaukel er væntanleg í 
íslenskri þýðingu hjá Ormstungu.

■ Nawal El Saadawi (f. 1931): Hefur 
samið hefur yfir 50 skáldverk og einn af 
nafntoguðustu mannréttindafrömuðum 
Egyptalands. 

■ Horacio Castellanos Moya (f. 1957); 
Smásagna- og skáldsagnahöfundur frá El 
Salvador. Skáldsagan Fásinna er komin út í 
þýðingu frá Bjarti. 

Pia Tafdrup (f. 1952): Danskt ljóðskáld sem 
hlaut Bókmenntaverðlaun Norðurlanda-
ráðs  1999 bókina Dronningporten. 

■ Vikas Swarup (f. 1963): Höfundur Viltu 
vinna milljarð sem samnefnd Óskarsverð-
launakvikmynd var gerð eftir. Skáldsagan 
Sex grunaðir kom út í þýðingu 2009.

■ Alexis Wright (f. 1950): ástralskt skáld 
af frumbyggjaættum. Hlaut mikið lof 
og verðlaun fyrir bókina Carpenteria frá 
2006. 

■ Denise Epstein (f. 1929): Dóttir Irène 
Némirovsky, höfundar bókarinnar 
Franskrar svítu, lá óbætt hjá garði í 60 ár 
áður en hún kom út og sló í gegn. 

■ Ingo Schulze (f. 1962): Einn rómaðasti  
skáldsagnahöfundur Þýskalands. Bók hans 
Adam og Evelyn kemur út hjá Forlaginu í 
haust.

■ Karl Ove Knausgård (f. 1968): Norskur 
rithöfundur sem sló í gegn með sjálfsævi-
sögulega verki sínu Min kamp og hefur 
hlotið ófá verðlaun í heimalandi sínu.

■ Kristof Magnusson (f. 1976): Þýsk-íslensk-
ur rithöfundur og þýðandi. Afkastamikill 
þýðandi íslenskra bóka. Önnur bók hans, 
Das was ich nicht, er væntanleg í íslenskri 
þýðingu á næsta ári. 

■ Matt Haig (f. 1975): Breskur blaðamaður 
og rithöfundur. Bókin Radley-fjölskyldan er 
væntanleg frá Bjarti. 

■ Paolo Giordano (f. 1982): Ítalskur rithöf-
undur og öreindafræðingur. Bók hans 
Einmana prímtölur kom út í íslenskri 
þýðingu í fyrra. 

■ Sara Stridsberg (f. 1972). Sænskur rithöf-
undur sem hlaut  Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs fyrir bókina Drömfakulte-
ten 2007.

■ Steve Sem-Sandberg (f. 1957) Svíi sem 
var tilnefndur til Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs fyrir bókina De fattiga 
i Lódz, sem væntanleg er á íslensku hjá 
Uppheimum.

■ Uwe Timm (f. 1940): Margverðlaunaður 
þýskur höfundur. Skáldsaga hans um 
uppruna karrí pylsunnar naut til að mynda 
mikilla vinsælda í Þýskaland. 

ERLENDIR HÖFUNDAR Á BÓKMENNTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK 2011

ÍSLENSKIR HÖFUNDAR

TVEIR MEISTARAR Hátíðin í ár er til-
einkuð Thor Vilhjálmssyni sem lést fyrrr 
á þessu ári. Hér er hann ásamt José 
Saramago. 

PÉTUR GUNNARSSON

BERGSVEINN 
BIRGISSON

RAGNA SIGURÐARDÓTTIRODDNÝ EIR ÆVARSDÓTTIR

EIRÍKUR ÖRN 
NORÐDAHL

HALLGRÍMUR 
HELGASON

BJARNI BJARNASON

SIGURÐUR G. VALGEIRSSON  Formaður stjórnar Bókmenntahátíðar Reykjavíkur segir að auk hefðbundinna upplestra og höfunda-
samtala verði boðið upp á ýmis samstarfsverkefni á hátíðinni í ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KRISTÍN SVAVA 
TÓMASDÓTTIR

KRISTÍN MARJA 
BALDURSDÓTTIR 

UPPBOÐ Í GALLERÍI FOLD Listmunauppboð verður haldið í Galleríi Fold við Rauðarárstíg mánudaginn 5. september klukkan 
18.  Boðin verða upp rúmlega eitt hundrað listaverk bæði nýleg og eftir gömlu meistarana. Af gömlu meisturunum má nefna Jóhannes S. 
Kjarval, Júlíönu Sveinsdóttur, Ásgrím Jónsson, Kristínu Jónsdóttur, Þorvald Skúlason og Nínu Tryggvadóttur. 

MYND VANTAR AF ÍSAK HARÐARSYNI
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Félögum í Vildarklúbbi Íslandsbanka stendur til boða 25% afsláttur  
af ferð í ævintýralandið Oz en söngleikurinn um ferðalag Dóróteu til 

 

Afslátturinn gildir í forsölu á fyrstu 15 sýningarnar: 

seldir í miðasölu Borgarleikhússins í síma 568 8000 og á 
midasala@borgarleikhus.is. 

Vildarklúbbsfélagar 
fá 25% afslátt af ferðinni til Oz

Galdrakarlinn í Oz í Borgarleikhúsinu

 
Góða skemmtun!

Sun. 18. sept. kl. 14.00
Lau. 24. sept. kl. 14.00
Sun. 25. sept. kl. 14.00
Lau. 01. okt. kl. 13.00
Sun. 02. okt. kl. 14.00

Lau. 08. okt. kl. 14.00
Sun. 09. okt. kl. 14.00
Lau. 15. okt. kl. 14.00
Sun. 16. okt. kl. 14.00
Lau. 22. okt. kl. 14.00

Sun. 23. okt. kl. 14.00
Lau. 29. okt. kl. 14.00
Sun. 30. okt. kl. 14.00
Lau. 5. nóv. kl. 14.00
Sun. 6. nóv. kl. 14.00
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Verkefni starfsársins eru:
Jassmessa eftir Vytautas Miškinis og tónlist eftir 
Gershwin í Norðurljósasal Hörpu
Aðventutónleikar í Langholtskirkju
Hringadróttinssinfónían eftir Howard Shore með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Frumflutningur á nýju verki eftir Hildigunni 
Rúnarsdóttur í tilefni aldarminningar dr. Róberts 
Abrahams Ottóssonar
Rómeó og Júlía eftir Berlioz með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands á Listahátíð

Sjá frekar www.filharmonia.is 

Nánari upplýsingar veita Magnús Ragnarsson s. 
6989926 og Lilja Árnadóttir s. 8985290

Söngsveitin Fílharmónía heldur raddpróf 
fyrir nýja félaga sunnudaginn 

4. september kl. 14-16 í Melaskóla.

Kvennakórinn Kyrjurnar byrja nú sitt 15. starfsár 
og getur bætt við sig nýjum kórfélögum.

Vetrarstarfið byrjar miðvikudaginn 7. september kl. 19:30 í 
Friðrikskapellu við Vodafonhöllina.

Kyrjurnar leggja metnað sinn í fjölbreytt og skemmtilegt lagaval auk 
þess sem hér er um frábæran félagsskap að ræða. Stjórnandi kórsins 
er Sigurbjörg Hvanndal Magnúsdóttir söngkona og söngkennari, hún 
sér einnig um raddþjálfun.

Láttu nú drauminn rætast, hafðu samband við Sigurbjörgu í síma 
865 5503 eða Auði í síma 864 6032. Það verður tekið vel á móti þér.

Kór, kór kvennakór.
HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 03. september 2011 

➜ Tónleikar
11.00 Sýning samtakanna S.L.Á.T.U.R. 
verður opin í Suðsuðvestur í Keflavík. 
Tónleikar hefjast þar kl. 15. Allir vel-
komnir. 
13.00 Djass fyrir unga fólkið í Norræna 
húsinu á Jazzhátíð Reykjavíkur 2011. 
Aðgangur er ókeypis.
15.00 Tríó gítarleikarans Björns Thor-
oddsen kemur fram á djasstónleikaröð 
Munnhörpunnar í Hörpu. Aðgangur er 
ókeypis.
15.00 Djasstónleikar á Ingólfstorgi á 
Jazzhátíð Reykjavíkur 2011. Aðgangur er 
ókeypis.
20.00 Hljómsveitin Mezzoforte spilar 
á Jazzhátíð Reykjavíkur 2011 í salnum 
Eldborg í Hörpu. Miðaverð er kr. 4.900 
eða 3.900 og miðasala á midi.is.
21.00 Hljómsveitin Lockerbie heldur 
tónleika á Bar 11. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Breski gítarleikarinn Guthrie 
Govan heldur tónleika á Cafe Rosen-
berg. Tónlistarmaðurinn Beggi Smári 
hitar upp. Aðgangseyrir er kr. 2.500.
21.30 Hljómsveitin Varsjárbandalagið 
heldur tónleika á Café Haiti. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.500.
22.00 Fjölhæfi rapparinn Sage Francis 
heldur tónleika á Sódómu. 20 ára ald-
urstakmark og miðaverð er kr. 3.000.
22.00 Hljómsveitin Spottarnir heldur 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.500. 
23.00 Hljómsveitin Búdrýgindi heldur 
árlega tónleika sína á Faktorý ásamt 
hljómsveitinni Johnny And The Rest. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Leiklist
13.00 Verkið Grande verður sýnt í 
Listaháskóla Íslands, Sölvhólsgötu 13. 
Sýningin er hluti af leiklistarhátíðinni 
Lókal. Miðaverð er kr. 1.500.
15.00 Verkið Entertainment Island 
verður sýnt í Borgarleikhúsinu sem hluti 
af leiklistarhátíðinni Lókal. Miðaverð er 
kr. 3.200 en kr. 2.900 fyrir námsmenn 
og ellilífeyrisþega.
18.30 Phobophilia verður sýnt í Tjarn-
arbíói sem hluti af leiklistarhátíðinni 
Lókal. Miðaverð er kr. 2.200.
19.00 Verkið The Island verður sýnt 
í Gamla bíói sem hluti af leiklistarhá-
tíðinni Lókal. Miðaverð er kr. 3.200 en 
kr. 2.900 fyrir námsmenn og ellilífeyris-
þega.
20.00 Sýningin The Eternal Smile 
verður sýnd í Tjarnarbíói sem hluti af 
leiklistarhátíðinni Lókal. Miðaverð er kr. 
3.200 en kr. 2.900 fyrir námsmenn og 
ellilífeyrisþega.
20.00 Leikverkið Verði þér að góðu 
verður flutt á ensku í Kassanum, Þjóð-
leikhúsinu. Sýningin er hluti af leik-
listarhátíðinni Lókal. Miðaverð er kr. 
3.200 en kr. 2.900 fyrir námsmenn og 
ellilífeyrisþega.

22.00 Pörupiltar og tvíeykið Viggó og 
Víóletta frumsýna leikverkið Uppnám í 
Þjóðleikhúskjallaranum. Miðaverð er kr. 
2.900 og er miðasala á midi.is.

➜ Opnanir
14.00 Eva þórey Haraldsdóttir 
opnar málverkasýninguna Húsin mín í 
Mjólkurbúðinni í Listagili á Akureyri. Allir 
velkomnir.
15.00 Sýningin Marc Riboud - Ljós-
myndir í 50 ár opnar í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur. Aðgangur er ókeypis.
15.00 Fjórði hluti sýningarraðar Leifs 
Þorsteinssonar opnar í Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur. Sýningin er tileinkuð port-
rettmyndum. Allir velkomnir.
16.00 Sýningarnar Erró - Teikningar og 
Attersee - Dansleikur í Skyrtudal opna 
í Hafnarhúsinu. Erró afhendir Guð-
munduverðlaunin. Báðir listamennirnir 
verða viðstaddir.
17.00 Sýning Evu Ísleifsdóttur Gildis-
kenningar/Value theory opnar í Gallerí 
Klósetti, Hverfisgötu 61. Allir velkomnir.

➜ Hönnun
12.00 PopUp verslun verður í Berg-
staðastræti 4 þar sem hönnuðirnir Luka 
Art & Design, Helicopter, Hálsakot, 
Oktober, Dís by Bergdís, Milla Snorra-
son og Begga Design selja hönnun 
sína milliliðalaust. Allir velkomnir.

➜ Sýningar
18.00 Útskriftarárgangur fatahönnunar-
brautar Listaháskóla Íslands sýnir mynd-
verk og útstillingar á Klapparstíg 19. Allir 
velkomnir.

➜ Sýningarspjall
14.00 Helga Gvuðrún Friðriksdóttir, 
höfundur ritgerðarinnar Frida Kahlo – 
Móðir án barna, flytur erindi um ævi 
og verk Fridu í Gerðubergi. Hólmfríður 
Ólafsdóttir sýningarstjóri, verður með 
leiðsögn um ljósmyndasýninguna um líf 
Fridu Kahlo og Diegos Rivera, sem lýkur 
um helgina í Gerðubergi.

➜ Opið Hús
13.00 Opið hús í Salnum í Kópavogi 
og vetrardagskrá tónlistarhússins kynnt. 
Allir velkomnir.

➜ Bæjarhátíðir
11.00 Hamraborgarhátíðin verður 
haldin í Kópavogi. Útimarkaður, tilboð 
í verslunum og kynning frá íþrótta-
félögum Kópavogs. Allir velkomnir.

➜ Dansleikir
23.30 Hljómsveitin Á móti sól slær 
upp dansleik á Spot í Kópavogi.

➜ Uppistand
22.00 Freyr Eyjólfsson, Rögnvaldur 
Gáfaði og Þorsteinn Guðmundsson 
með uppistand á Græna Hattinum, 
Akureyri. Miðaverð er kr. 1.500.

➜ Tónlist
23.00 Plötusnúðurinn DJ KGB þeytir 
skífum á Bakkus. Aðgangur er ókeypis.
23.30 Kalli Breakbeat heldur uppi 
stuðinu á Prikinu. Allir velkomnir.

Sunnudagur 04. september 2011 

➜ Tónleikar
12.30 Djasstónleikar á Icelandair Hotel 
Reykjavík Natura á Jazzhátíð Reykjavíkur 
2011. Aðgangur er ókeypis.
16.00 Ásta María Kjartansdóttir 
sellóleikari, Ingileif Bryndís Þórsdóttir 
píanóleikari og Lilja Guðmundsdóttir 
sópransöngkona halda tónleika í Selinu 
á Stokkalæk. Miðaverð er kr. 1.500.
20.00 Afmælistónleikar Björgvins 
Gíslasonar fara fram í Austurbæ. Miða-
verð er kr. 3.500.
21.00 Lifandi djass er leikinn á Faktorý. 
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Hreindís Ylva Garðarsdóttir 
Holm og hljómsveit hennar halda 
útgáfutónleika í Salnum í Kópavogi. 
Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Leiklist
11.00 Sýningin Symposium verður 
sýnd í Tjarnarbíói sem hluti af leik-
listarhátíðinni Lókal. Verkið er einnig 
sýnt kl. 13. Miðaverð er kr. 3.200 en kr. 
2.900 fyrir námsmenn og ellilífeyris-
þega.
15.00 Phobophilia verður sýnt í 
Tjarnarbíói sem hluti af leiklistarhá-
tíðinni Lókal. Verkið er einnig sýnt kl. 
17.30. Miðaverð er kr. 2.200.
16.00 Verkið The Eternal Smile sýnt 
í Tjarnarbíói sem hluti af leiklistarhá-
tíðinni Lókal. Miðaverð er kr. 3.200 en 
kr. 2.900 fyrir námsmenn og ellilífeyris-
þega.
18.30 Verkið The Island verður sýnt 
í Gamla bíói sem hluti af leiklistarhá-
tíðinni Lókal. Miðaverð er kr. 3.200 en 
kr. 2.900 fyrir námsmenn og ellilífeyris-
þega.
20.30 Sýningin Eyvind of the 
Mountains verður sýnd í leikhúsinu 
Norðurpólnum sem hluti af leiklistarhá-
tíðinni Lókal. Miðaverð er kr. 3.200 en 
kr. 2.900 fyrir námsmenn og ellilífeyris-
þega.

➜ Opnanir
14.00 Ármann Kummer Magnússon 
opnar sýningu á olíumyndum í Bog-
anum Gerðubergi. Allir velkomnir.

➜ Síðustu Forvöð
10.00 Sýningin Sjónarmið - Á mótum 
myndlistar og heimspeki, lýkur í Lista-
safni Reykjavíkur í dag. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000, námsmenn yngri en 25 ára 
greiða kr. 500 og ókeypis aðgangur fyrir 
börn yngri en 18 ára, eldri borgara og 
öryrkja.
13.00 Sýningunni Huldufólk og 
talandi steinar lýkur í dag í Sveinshúsi í 
Krýsuvík. Verk eftir Svein Björnsson. Allir 
velkomnir.

➜ Sýningarspjall
12.30 Myndlistarkonan Þóra Þóris-
dóttir heldur kynningu á sýningu sinni 
Rubrica í Hallgrímskirkju. Allir velkomnir.
14.00 Sigríður Melrós Ólafsdóttir 
með leiðsögn um sýningarnar KONA /
FEMME - Louise Bourgeoise og Kjarval 
- Úr fórum Jóns Þorsteinssonar og 
Eyrúnar Guðmundsdóttur í Listasafni 
Íslands. Aðgangseyrir er kr. 800, eldri 
borgarar og öryrkjar greiða kr. 500 og 
ókeypis aðgangur fyrir yngri en 18 ára.

➜ Kvikmyndir
22.00 Kvikmyndin U-Turn verður sýnd 
á Prikinu. Allir velkomnir.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Stangarhyl 4, Reykjavík. Hljómsveitin 
Arizona, hljómsveit Ara Jónssonar og 
Finnboga Kjartanssonar leikur fyrir 
dansi. Aðgangseyrir er kr. 1.500 en kr. 
1.300 fyrir félagsmenn FEB.

➜ Málþing
15.00 Málþingið Krítík og kenninga-
smíð um rannsóknir á íslenskri sam-
tímalistfræði fer fram í Hafnarhúsi 
Listasafns Reykjavíkur. Allir velkomnir.

➜ Myndlist
14.00 Teiknismiðja og fjölskylduleið-
sögn um sýninguna Erró - Teikningar 
í Hafnarhúsinu. Smiðjan er sniðin að 
börnum á aldrinum 6 - 12 ára. Allir 
velkomnir.

➜ Útivist
11.00 Styrktarfélagið Göngum saman 
stendur fyrir árlegri fjáröflunargöngu til 
styrktar grunnrannsóknum á brjósta-
krabbameini á ellefu stöðum á landinu. 
Frekari upplýsingar má finna á gongum-
saman.is.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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

ListaAkademían kynnir

3ja mánaða framhaldsnám
Fyrir þá sem hafa lokið CVT grunnnámi og stefna á framhald.

Hópur C – 

Hefst 6. september. Kennsla fer fram á þriðjudögum í september, október og nóvember, alls 12 skipti.

Fjöldi þátttakenda er 8 á hverju námskeiði. Aldurstakmark 20 ára.

3ja mánaða söngnám fyrir 14–17 ára
Fyrir unga söngvara sem vilja bæta sig eða þá sem stefna á söng- eða leiklistarnám í framtíðinni.  

Hefst 5. september. Kennsla fer fram á mánudögum í september, október og nóvember, alls 12 skipti

Fjöldi þátttakenda er 8 til 10 á hverju námskeiði. Aldurstakmark 14 ára.

3ja mánaða grunnnám í CVT
Fyrir þá sem vilja bæta söngkunnáttu sína eða þá sem stefna á söng- eða leiklistarnám í framtíðinni.

Hópur A –        Hópur B – 

Hefst 14. september. Kennsla fer fram annan hvern miðvikudag og fimmtudag í september, október 
og nóvember, alls 12 skipti.

Fjöldi þátttakenda er 8 til 12 á hverju námskeiði. Aldurstakmark 18 ára.

NÝTT

SKRÁNING STENDUR YFIR

ÖRFÁ PLÁSS LAUS

LAUST

LAUST

FULLT

COMPLETE
VOCAL STÚDÍÓ

Skráning á námskeiðin fer fram á hera@herabjork.com og í síma 864 3704.

Kennarar: Hilda Örvars, Birgitta Haukdal, Björk Jónsdóttir, 

Ágústa Ósk og Hera Björk.

Undirleikarar: Pálmi Sigurhjartar, Agnar Már, Ásgeir 

Ásgeirs og Andrés Þór.

„Ég tók eins árs nám í Complete Vocal Technique og mæli hiklaust með þessari tækni. Ég náði að 
staðsetja ýmislegt í söngröddinni sem ég vissi ekki að ég ætti til. Allt sem var svo erfitt fyrir mig að syngja 

í gamla daga er núna ekkert mál. Ég hafði mjög gott af þessu og kom sjálfum mér á óvart.“ Páll Óskar

Söngkonan HERA BJÖRK er í forsvari fyrir Complete Vocal 

Stúdíó. Hún er með kennararéttindi frá Complete Vocal Institute 

í Kaupmannahöfn og hefur unnið fyrir skólann víðsvegar um 

Evrópu sem fyrirlesari og kennari. Hera Björk hefur kennt 

tæknina hér á landi undanfarin ár við góðan orðstír.
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Laugavegur

Hverfisgata

29

Rakarastofan
Klapparstíg
Klapparstíg 29  •  Sími 551 3010

Opið lau kl. 10-14

Hárgreiðslustofan
Klapparstíg

Opið lau kl. 10-14

FÓLKIÐ Í KJALLARANUM Ilmur Kristjáns-
dóttir var tilnefnd til Grímuverðlauna 
fyrir frammistöðu sína. 

Leiksýningin Fólkið í kjallaran-
um fer aftur á fjalir Nýja sviðs 
Borgarleikhússins nú um helgina. 

Leikritið byggir á samnefndri 
skáldsögu Auðar Jónsdóttur og 
er lýst sem grátbroslegri sögu en 
um leið uppgjöri við ’68 kynslóð-
ina og venjubundnar hugmyndir 
um lífið og tilveruna. Með aðal-
hlutverk fara Ilmur Kristjáns-
dóttir, Guðjón Davíð Karlsson, 
Birgitta Birgisdóttir, Sigrún 
Edda Björnsdóttir og Jóhann Sig-
urðarson.

Verkið var tilnefnt til níu 
Grímuverðlauna og voru 
Auður og Ólafur Egilsson valin 
leikskáld ársins. Takmarkaður 
sýningafjöldi verður nú í haust, 
þar sem sýningin þarf að víkja 
fyrir öðrum verkum í október. 

Fólkið í 
kjallaranum 
aftur á svið

Hannes Pétursson, eitt af merk-
ustu samtímaskáldum Íslands, 
sendir frá sér nýtt verk í haust. 
Bókin nefnist Jarðlag í tímanum 
-  Minningarmyndir úr barnæsku. 
Þar skráir Hannes minningabrot úr 
barnæsku sinni norður í Skagafirði 
af kunnu listfengi. 

„Myndirnar sem hann dregur 
upp eru frá því úr bráðri bernsku 
hans og fram yfir seinni heims-
styrjöld þegar hann flytur ungling-
ur til Reykjavíkur,“ segir Sigurður 
Svavarsson, forleggjari hjá Opnu 
sem gefur bókina út. Hann segir 
minningarmyndirnar bæði segja 
sögu samfélags og þjóðar, sem og 

frá því hvernig skáld mótast.
„Það hefur margt drifið á daga 

Hannesar og hann nær aftur í 
fornan tíma, til dæmis í sveita-
dvöl frammi í sveit og þegar hann 
á lýveldisárinu starfar sem kúskur 
í vegagerð með hestvagni í brekk-
um Öxnadalsheiðar Skagafjarðar-
megin, meðan fyrsta jarðýtan er 
að leggja af stað Eyjafjarðarmeg-
in. Hann er unglingur á Króknum 
á stríðsárunum og sér Marlene 
Dietrich syngja fyrir hermenn-
ina í Bifröst. Öllu lýsir Hannes svo 
skáldlega að úr verður lítill míkró-
kosmos; þó hann skyggnist um frá 
Króknum sem einungis er Depill 

á hnettinum, svo vísað sé í fyrsta 
kaflaheiti bókarinnar. Myndir af 
samferðarfólki eru skýrt dregnar 
og sitja lengi í minninu.“ 

Hannes hefur unnið að bókinni í 
nokkur ár. Að sögn Sigurðar verð-
ur hún hátt í 400 síður að lengd og 
kemur líklega út um mánaðamót 
október/nóvember. 

Hannes Pétursson sendi síðast 
frá sér ljóðabókina Fyrir kvölddyr-
um árið 2006 sem var tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
 - bs

Hannes Pétursson rifjar upp æskuárin 

HANNES PÉTURSSON Rifjar upp æskuár 
sín norður í Skagafirði í bókinni Jarðlag í 

tímanum, sem kemur út í haust. 

Myndlistarkonan Þóra Þóris-
dóttir heldur kynningu á sýn-
ingu sinni „Rubrica“ eftir messu 
í Hallgrímskirkju á sunnudag. 

Sýning Þóru Þórisdóttur, 
„Rubrica“, hefur vakið nokkra 
athygli. Á sýningunni eru mynd-
verk sem fjalla um túlkun Þóru 
á Heilögum anda, en hún leggur 
áherslu á að rétta við kynjað 
táknmál Biblíunnar. Lykilverk-
ið á sýningunni er Biblía sem 
Þóra hefur þvegið með saltvatni 
og blóði ásamt því að skrifa inn 
ýmsar hugleiðingar og leið-
beiningar. Titill sýningarinnar 
„Rubrica“ vísar meðal annars 
til rauða litarins í yfirskriftum, 
greinirósum  og leiðbeiningum í 
helgum ritum.

Sýning Þóru er þriðja sýningin 
í sýningaröð Listvinafélags Hall-
grímskirkju, Kristin minni. Guð-
rún Kristjánsdóttir er hugmynda-
smiður sýningaraðarinnar en Ólöf 
Nordal er sýningastjóri Rubica. 

Kynning Þóru hefst klukkan 
12.30 á sunnudag og eru allir vel-
komnir. Á heimasíðu Listvina-
félagsins má enn fremur nálgast 
upptöku af samræðu myndlistar-
mannsins við Sólveigu Önnu Bóas-
dóttur guðfræðing og Ólaf Gísla-
son listfræðing. 

Sýning Þóru stendur fram yfir 
miðjan september og er opin alla 
daga frá 9 til 17. 

Rýnt í 
Rubica Þóru
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folk@frettabladid.is

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallar skattar. Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

BARNABÖRN lífga nú upp á líf sálfræðingsins dr. Phil 
McGraw eftir að syni hans og tengdadóttur fæddist sonur í 
vikunni. Daginn eftir fagnaði sáli svo 61 árs afmæli sínu.

Rokkarinn Gene Simmons úr 
hljómsveitinni Kiss mun ganga 
að eiga Shannon Tweed í Los 
Angeles hinn 1. október næst-
komandi. Simmons bað um hönd 
Tweed í raunveruleikaþætti 
sínum, Gene Simmons Family 
Jewels, í júlí síðastliðnum. Þeim 
liggur greinilega á að láta pússa 
sig saman, sem verður að teljast 
fyndið í ljósi þess að þau hafa 
búið saman síðan 1985.

Simmons og Tweed, sem taka 
mun upp eftirnafn rokkarans, 
eiga tvö börn saman, soninn 
Nicholas sem er 22 ára og dótt-
urina Sophie sem er 18 ára.

Gene gamli 
genginn út

ÁSTFANGIN Gene Simmons og Shannon 
Tweed ganga upp að altarinu í næsta 
mánuði. NORDICPHOTOS/GETTY

Bíó  ★★★★

Á annan veg
Leikstjóri: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Aðalhlutverk: Hilmar Guðjónsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Þor-
steinn Bachmann

Maður er manns gaman
Sögusviðið er níundi áratugurinn. Finnbogi og Alfreð eru vegavinnumenn 
sem eyða heilu sumri saman á ótilgreindum sveitavegi og mála gular línur 
og berja stikur ofan í jörðina. Finnbogi er ástmaður systur Alfreðs, og mönn-
unum semur ágætlega þrátt fyrir stöku árekstra. Svona hefst kvikmyndin Á 
annan veg, sem er fyrsta mynd leikstjórans Hafsteins Gunnars Sigurðssonar.

Stórbrotin náttúra Íslands spilar stórt hlutverk í myndinni og fjarlægðin 
við ys og þys bæjarins skapar einmanalega stemningu. Ég gæti hugsað mér 
að berja niður nokkrar stikur með þeim félögum en síðan þyrfti ég að láta 
mig hverfa. Menn þurfa að vera ansi samstilltir til að þola nærveru hvor 
annars viku eftir viku í einangrun, og þó að Alfreð keyri í bæinn um helgar til 
að „fá utan um hann“ verða samskipti mannanna sífellt súrari eftir því sem 
líður á sumarið.

Á annan veg er þroskasaga. Í upphafi myndar fær áhorfandinn þá til-
finningu fyrir Finnboga að hann sé sá þroskaði og klári en að Alfreð sé 
metnaðarlaus vitleysingur. Ekki er þó allt sem sýnist og í ljós kemur að Finn-
bogi á talsvert eftir ólært um lífið og tilveruna, og smám saman rennur það 
upp fyrir honum að hann getur lært heilmikið af vitleysingnum. Þegar Alfreð 
fer í fýlu og lætur sig hverfa getur Finnbogi varla barið niður vegastiku, og 
lýsir sú sena vináttu þeirra vel. Eins ólíkir og þeir eru virðast þeir háðir hvor 
öðrum, bæði andlega og í vinnunni. Maður er jú manns gaman.

Það eru þeir Hilmar Guðjónsson og Sveinn Ólafur Gunnarsson sem fara með 
hlutverk félaganna og samleikur þeirra er óaðfinnanlegur. Þorsteini Bachmann 
bregður fyrir annað slagið í líki vörubílstjóra og bannsettur senuþjófurinn sem 
hann er fær mann til að vilja sjá miklu meira af honum. Stundum fékk ég það 
reyndar á tilfinninguna að hann væri hreinlega ekki til. Annað hvort ímyndun 
mannanna eða hugsanlega draugur.

Útlit myndarinnar er áferðarfallegt og minimalískt, og myndatakan er 
hreinasta afbragð. Hafsteinn leikstjóri heldur vel utan um söguna og leyfir 
senunum að dragast vel á langinn, og hentar það myndinni fullkomlega. 
Endir myndarinnar er þó helst til snubbóttur, og hann er það eina sem ég 
finn að annars stórgóðri mynd.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Óvenju þroskuð kvikmynd frá nýliðanum Hafsteini, krydduð 
hæfilegum skammti af húmor og depurð.

Kvikmyndin Á annan veg var frumsýnd í Háskólabíói 
á fimmtudaginn var. Margmenni sótti sýninguna og 
skemmti fólk sér konunglega.

Á annan veg er gamanmynd í leikstjórn Hafsteins G. Sigurðssonar sem 
fjallar um tvo unga menn sem starfa við vegavinnu á afskekktum fjall-
vegum á níunda áratugnum. Með aðalhlutverk fara Sveinn Ólafur Gunn-
arsson, Hilmar Guðjónsson og Þorsteinn Bachmann.

Vegavinnumenn 
Í SVIÐSLJÓSINU

KÁTIR KAPPAR Hafsteinn Gunnar 
Sigurðsson, leikstjóri myndarinnar, og 
Sindri Kjartansson framleiðandi voru 
kátir á frumsýningunni.

GOTT GRÍN Uppistandararnir Halldór Halldórsson og Bergur Ebbi Benediktsson 
ásamt eiginkonu þess síðarnefnda, Rán Ingvarsdóttur.

LEIKSTJÓRASPJALL Leikstjórarnir Friðrik Þór Friðriksson og Benedikt Erlingsson spjöll-
uðu saman fyrir sýninguna. 

AÐALLEIKARARNIR Leikstjórinn Hafsteinn Gunnar ásamt leikurunum Hilmari Guð-
jónssyni og Sveini Ólafi Gunnarssyni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FLOTTIR FEÐGAR Feðgarnir Sigurjón 
Kjartansson og Egill Gauti létu sig ekki 
vanta á frumsýninguna. Sigurjón er 
bróðir Sindra, framleiðanda myndarinnar.

2
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KJÓLADAGAR
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Kynnir
HERRAFATALÍNU 2011

Laugardaginn 3 september.
klukkan 14:00 til 18:00

Af öllum herrafatnaði
Fimmtudag til sunnudags

KRINGLAN

20%
afsláttur
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Árni Hjörvar Árnason er 
svekktur yfir því að spila 
ekki á Airwaves með The 
Vaccines. Hljómsveitin 
getur kennt sjálfri sér um 
veikindi söngvarans.  

„Þetta er mjög svekkjandi. Ég 
var farinn að hlakka mikið til að 
koma,“ segir Árni Hjörvar Árna-
son, bassaleikari bresku rokk-
sveitarinnar The Vaccines. 

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá hefur hljómsveitin hætt við 
að spila á Iceland Airwaves-
hátíðinni í október vegna háls-
aðgerðar sem söngvarinn Justin 
Young þarf að gangast undir. 

„Ég átti að vera í Bandaríkjun-
um núna. Þetta eru alveg fjöru-
tíu tónleikar sem við erum að 
aflýsa,“ segir Árni Hjörvar, sem 
er staddur í London. „Við ætlum 
að nota tækifærið og reyna að 
semja fyrir næstu plötu fyrst við 
erum bara fastir heima.“

Bassaleikarinn býst einnig við 
því að kíkja í heimsókn til Íslands 
í pásunni og reiknar með því að 
mæta á Airwaves-hátíðina þrátt 
fyrir að vera ekki að spila sjálfur. 
Árni Hjörvar er aðdáandi enska 
fótboltaliðsins Tottenham og 
reiknar með því að fara eitthvað 
á völlinn líka, enda er heimavöll-
ur liðsins í London.

The Vaccines hefur verið á 
stífu tónleikaferðalagi á þessu 
ári og spilað á fjölmörgum tón-
listarhátíðum í sumar við góðar 
undirtektir. „Við spiluðum á 
Reading- og Leeds-hátíðunum 
og það gekk rosalega vel. Það 
var hápunkturinn á sumrinu,“ 
segir hann. „Það má segja að við 
höfum verið uppteknasta bandið 

í bransanum. Við erum búnir að 
spila á örugglega 150 tónleikum 
á árinu.“

Álagið hefur tekið sinn toll því 
aðgerðin sem söngvarinn Young 
þarf að gangast undir er sú þriðja 
á þessu ári. „Við getum sjálf-
um okkur um kennt. Við gáfum 
honum ekki tíma til að slappa af. 
Um leið og hann var farinn að 
geta talað eftir síðustu aðgerð 

vorum við farnir að spila sex 
sinnum í viku. Núna ætlum við að 
gefa honum tíma til að jafna sig.“

Tónleikaferðalag The Vacc-
ines hefst á nýjan leik í París 26. 
október og eftir það hitar hljóm-
sveitin upp fyrir Arctic Monkeys 
á Bretlandseyjum. Á næsta ári 
hafa tónleikar verið bókaðir bæði 
í Japan og Suður-Ameríku.    
 freyr@frettabladid.is

Það má segja að við 
höfum verið upp-

teknasta bandið í bransanum. 
Við erum búnir að spila á 
örugglega 150 tónleikum á 
árinu.

ÁRNI HJÖRVAR ÁRNASON
BASSALEIKARI THE VACCINES

SVEKKTUR AÐ SPILA EKKI Á ÍSLANDI

TVEGGJA MÁNAÐA HLÉ Árni Hjörvar Árnason og félagar í The Vaccines eru komnir í tæplega tveggja mánaða hlé frá tónleikahaldi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það var mikið um dýrðir í Gamla 
bíói á fimmtudagskvöldið þegar 
sjónvarpsstöðin Skjár einn kynnti 
haustdagskrána. Þema kvöldsins 
var tileinkað Pan Am flugfélaginu 
en þáttaröð með því nafni hefur 
göngu sína á sjónvarpsstöðinni í 
vetur. 

Helga Braga kynnti dagskrána 
eins og sannri flugfreyju sæmir 
ásamt Jóhanni G. sem brá sér í 
gervi flugmanns. Partí var svo 
haldið í íbúðinni á efstu hæð 
Gamla Bíós þar sem Daddi diskó 
spilaði og dansinn dunaði langt 
fram á kvöld. 

Fjör hjá Skjá einum

Í STÍL Grétar Sigfinnur, knattspyrnumað-
ur í KR, Hugi og Lárus voru mættir með 
bindi merkt Skjá einum. 

LEITAÐ Á FÓLKI Gestir höfðu gaman af 
flugþemanu. 

SÆTAR Þær Halldóra og Kidda brostu til 
ljósmyndara. 

KÆRUSTUPARIÐ Karl Sigurðsson borgarfulltrúi og Tobba Marinós, kynningarfulltrúi 
Skjásins, voru að sjálfsögðu mætt og eru hér með flugfreyjunum sem sáu um að 
gestunum liði vel. 

Leikkonunni Milu Kunis fannst 
það bara huggulegt þegar mót-
leikari hennar, Justin Timber-
lake, afklæddist fyrir framan 
hana í kynlífssenum myndar-
innar Friends with Benefits. „Ég 
hafði ekkert á móti því þegar 
Justin fór úr fötunum. En ég er 
ótrúlega óörugg með eigin vöxt, 
hvað þá fyrir framan fimmtíu 
manna tökulið. Það var mikið 
óöryggi í gangi,“ sagði Kunis. 
„Sum augnablik voru vandræða-
leg en það góða við þetta er að ég 
og Justin vorum svo fínir vinir. 
Ég var að minnsta kosti með 
einhverjum sem ég þekkti sem 
fannst þetta líka óþægilegt.“ 

Óþægilegt 
að afklæðast

EKKERT MÁL Það var ekkert mál fyrir 
Milu Kunis að fylgjast með Justin 
Timberlake afklæðast.



ECCO inniskór
 Litir: Svartir og rauðir
 Vörunr.: E-06764451038
  E-06764451707

Verð kr. 14.995

ROHDE inniskór
 Litir: Hvítir, svartir lakk og svartir
 Vörunr.: GROH-1462-90
  GROH-1462-00
  GROH-1463-91

Verð kr. 7.995

GIMOR inniskór
 Litir: Svartir, silfur og brons
 Vörunr.: GGIM-L644H
  GGIM-L644M

Verð kr. 8.995

ECCO BREEZE inniskór
 Litir: Brúnir og svartir
 Vörunr.: E-21106301459

Verð kr. 12.995

ROHDE inniskór
 Litir: Hvítir og Svartir
 Vörunr.: GROH-1510-00
  GROH-1510-90

Verð kr. 9.995

ANATOMICO inniskór
 Litir: Hvítir og Svartir
 Vörunr.: GKOG-1750

Verð kr. 5.995

ROHDE inniskór
 Litir: Rauðir og svartir
 Vörunr.: GROH-5759-90
  GROH-5759-41

Verð kr. 12.995

ROHDE inniskór
 Litir: Brúnir og svartir
 Vörunr.: GROH-5336-17
  GROH-5336-91

Verð kr. 13.995

ROHDE inniskór
 Litir: Hlébarðamynstur
 Vörunr.: GROH-5337-76
 

Verð kr. 11.995

ROHDE inniskór
 Litir: Beige, brúnir og svartir
 Vörunr.: GROH-1911-12
  GROH-1911-71
  GROH-1911-90

Verð kr. 10.995

ROHDE inniskór
 Litir: Brúnir og Svartir
 Vörunr.: GROH-1506-71
  GROH-1506-90

Verð kr. 10.995

SUAVE inniskór
 Litir: Cream Gold
 Vörunr.: GCAL-CANCUN1504/CREA

Verð kr. 11.995

KB-skósmiðja
 Litir: Svartir með nuddpúðum 
  Hvítir án nuddpúða
 Vörunr.: KBS501-2
  KBS503-1

Verð kr. 14.995

SUAVE inniskór
 Litir: Cream Gold
 Vörunr.: SPRROMA220

Verð kr. 9.995

ARA inniskór
 Litir: Brúnir og svartir
 Vörunr.: ARA37284

Verð kr. 13.995

GÆÐA INNISKÓR
MIKIÐ ÚRVAL AF INNISKÓM FYRIR DÖMUR OG HERRA

KRINGLAN
568 9212

SMÁRALIND
551 8519
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Frístundakor t

Ástvaldur Traustason
skólastjóri Tónheima

Upplýsingar og skráning á tonheimar.is 
og í síma 846 8888

Haustönn hefst 12. september

Tónheimar - Síðumúla 8 - tonheimar@tonheimar.is

Píanó eftir eyranu

Djasspíanó (kennari Agnar Már Magnússon)

Ukulele (kennari Svavar Knútur)

Kassagítar/partýgítar (kennari Svavar Knútur)

Rafmagnsgítar (kennari Tóti í Agent Fresco)

Hjá Tónheimum er boðið upp á 
tónlistarnám fyrir alla aldurshópa 
sniðið að þörfum og áhugasviði 
hvers og eins. 
Láttu drauminn rætast og lærðu 
að spila þín uppáhaldslög eftir 
eyranu.

Allir velkomnir!

Tónlistarnám fyrir þig
blús djass sönglögpopp

MENNINGARSJÓÐUR KVENNA Á ÍSLANDI

UMSÓKNUM
Markmið sjóðsins er að styrkja menningarstarfsemi kvenna sem 
beinist að því að greina, efla, varpa ljósi á og breyta stöðu 
kvenna í íslensku samfélagi. Með menningarstarfsemi er átt við 
hvers kyns listir, rannsóknir og kynningu á menningu kvenna. 
Úthlutað er árlega úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið konur, 
samtök þeirra, félög eða fyrirtæki. 

Umsóknum skal skila á eyðublaði sem nálgast má á vefsíðu 
Hlaðvarpans, www.hladvarpinn.is. Á síðunni er einnig skipulagsskrá 
sjóðsins þar sem fram koma skilyrði fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.

Hlaðvarpinn er sjóður sem stofnaður var af hluthöfum Hlaðvarpans 
ehf. til styrktar menningarmálum kvenna á Íslandi. Stofnfé sjóðsins 
er söluandvirði fasteigna félagsins að Vesturgötu 3 í Reykjavík.

Hlaðvarpanum
pósthólf 1280
121 Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2011
Öllum umsóknum verður svarað.

Sjá nánar á vefsíðu sjóðsins, www.hladvarpinn.is
Upplýsingar veitir stjórn sjóðsins um netfangið 
hladvarpinn@hladvarpinn.is

UMSÓKNIR SKULU BERAST

auglýsir eftir

Kvikmyndahátíðin í Feneyjum fór af stað með miklum látum 
á miðvikudaginn, en myndin The Ides of March með George 
Clooney í aðalhlutverki opnaði hátíðina. Myndin hefur fengið 
góða dóma og ekki skemmdi fyrir að Clooney setti skemmti-
legan svip á rauða dregilinn ásamt öðrum stjörn-
um myndarinnar, Evan Rachel Wood, Ryan 
Gosling, Marisa Tomei og Philip Seymour 
Hoffman. Poppdrottningin og nú leikstjór-
inn Madonna var einnig mætt til Feneyja, 
en mynd hennar W.E. er sýnd á hátíðinni. 
Hátíðin stendur til 10. september.

GLÆSILEIKI Í FENEYJUM

Hönnun Jóhönnu Metúsalemsdóttur, sem hann-
ar undir nafninu Kría, hefur verið tekin til sölu í 
versluninni Project No8 sem staðsett er í Ace-hót-
elinu á Manhattan. Project No8 er hönnunarversl-
un sem selur hönnun hvaðanæva að, en á hótelinu 
er einnig verslun sem rekin er í samstarfi við 
tískuhúsið Opening Ceremony.

Jóhanna segir ánægjulegt að Kríuskartið skuli 
vera fáanlegt á Ace-hótelinu enda sé það flott hótel 
sem leggi mikið upp úr hönnun. „Ég var að selja 
Kríu í verslun Project No8 á Division Street en 
þau ákváðu að færa það yfir í Ace-hótelið því þeim 
fannst það passa vel þar inn, sem gladdi mig mikið 
enda er þetta ótrúlega flott búð.“

Vinsældir skartsins hafa farið vaxandi í New 
York og rekst Jóhanna í auknum mæli á fólk á 
götum úti sem skreytt er með hönnun hennar. „Það 
er líka mikið spurt um skartið fyrir hinar ýmsu 
myndatökur og það er alltaf mjög jákvætt enda 
vekur það athygli á merkinu.“

Jóhanna hyggst færa út kvíarnar á næstunni 
og ætlar þá bæði til Skandinavíu og Parísar. „Það 
er allt í vinnslu eins og er. Núna er ég í miðjum 
klíðum við að hanna nýtt skart sem verður tilbúið 
í þessum mánuði. Ég er með sýnishorn af því í Bel-

levue Mall í Seattle í tengslum við Fashion Week 
sem er á vegum Vogue USA og mun einnig taka 
þátt í Nordic Fashion Biennale sem er í Seattle í 
lok september,“ segir Jóhanna að lokum. - sm

Kría færir út kvíarnar

VINSÆL Jóhanna Metúsalemsdóttir skartgripahönnuður hefur 
verið að gera það gott í New York. Hún hannar undir nafninu 
Kría. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í RAUÐUM KJÓL Ofurfyrirsætan Cindy Crawford tók sig 
vel út ásamt manni sínum Rande Gerber.

GLÆSILEG Kate Winslet var smart til fara í 
Feneyjum.  NORDICPHOTOS/AFP

POPPDROTTNINGIN 
Madonna brosti 
sínu blíðasta til ljós-
myndara. 

GUL Guli 
liturinn fór 
leikkonunni 
Marisu 
Tomei vel. 

HVÍTKLÆDD Evan Rac-
hel Wood var glæsileg 
með hárið sleikt aftur 
í síðum kjól með hárri 
klauf.

FLOTTUR George 
Clooney var 
flottur eins og alltaf í 
jakkafötunum.  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Meiri Vísir.

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



VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍKÚTILJÓSAÚRVAL

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995
4.9954.9954.995

4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995 4.9954.9954.995

4.5954.5954.5954.5954.5954.595

5.4955.4955.495

5.4955.4955.495

5.4955.4955.4955.9955.9955.995

3.9953.9953.995 5.4955.4955.495

6.4956.4956.495

6.4956.4956.495 6.4956.4956.495

5.9955.995 7.9957.9957.995

7.9957.9957.995

7.9957.9957.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.995

5.9955.9955.9953.8953.8953.895

3.9953.9953.995

12.99512.99512.995

6.4956.4956.495

4.5954.595 4.5954.5954.595

4.5954.5954.595

4.5954.5954.595

4.5954.5954.595

3.5953.595 3.5953.5953.595
LJÓS ÁN RÖRS

LED LJÓS

GALVANISERAÐ
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 www.bioparadis.is / midi.is

LAUGARDAGUR: (OPIÐ HÚS: frítt í bíó kl. 14 og 16) LAUGARDAGUR OG SUNNUDAGUR: (KVÖLD)
SUBMARINO 14:00 ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00, 22:00

LÍFIÐ ER LEIKSVIÐ! 14:00 ANIMAL KINGDOM 17:50, 20:00, 22:10

IO SONO L’AMORE 14:00 MARY & MAX 18:00

MEÐ HANGANDI HENDI 14:00 HOWL (aðeins laugardag) 20:00, 22:00

ANOTHER YEAR 16:00 MONSTERS 20:00, 22:00

MICMACS 16:00 DEC: EFTER BRYLLUPET (sun.) 20:00

ROÐLAUST OG BEINLAUST 16:00 ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

BURIED 16:00 DAGSKRÁRBLAÐ SEPTEMBER/OKTÓBER KOMIÐ! KYNNIÐ YKKUR FRÁBÆRA DAGSKRÁ.

VERTU FASTAGESTUR!
15% afsláttur af öllum kortum til 15. september.
BÍÓ PARADÍS: KVIKMYNDAHÁTÍÐ Á HVERJUM DEGI.

T I L B O Ð S B Í Ó
                                 LAUGARDAGUR - SUNNUDAGUR

30 MINUTES OR LESS 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

FORSALA HAFIN

WWW.SAMBIO.IS

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

SPARBÍÓ

„Þetta eru nýjar slóðir fyrir 
okkur. Það er mikil stemning í 
hópnum,“ segir Ragnar Jónsson, 
hljómborðsleikari Bloodgroup.

Elektrópoppsveitin heldur sína 
fyrstu tónleika í Kína í byrjun 
október þegar hún spilar á þrem-
ur tónlistarhátíðum í borgun-
um Peking, Shanghæ og Zhenji-
ang. Búist er við um eitt hundrað 
þúsund gestum á alla vega tvær 
hátíðanna og ætlar Bloodgroup að 
mæta vel undirbúin til leiks. „Við 
ákváðum að taka með okkur hljóð-
mann og ljósamann. Við ætlum 
að vera með flotta ljósasýningu 
og reyna að gera þetta svolítið 
skemmtilegt,“ segir Ragnar. Kín-
verjarnir borga fyrir allt ferðalag 
Blood-group, þar á meðal fyrir 
aukamennina tvo, enda vilja þeir 
hafa tónleikana flotta, að sögn 
Ragnars. „Við ákváðum að vera 
ekkert að spara, það var engin 
ástæða til þess enda borga þeir 
allan kostnaðinn.“

Bloodgroup sótti um að spila 
í Kína í gegnum tónlistarsíðuna 
Sonicbids.com. „Það var þrjátíu 
þúsund manna hópur sem sótti 
um og við unnum þetta bara. Það 
var helvíti gott.“

Hljómsveitin dvelur í Kína í níu 
daga, kemur síðan heim og spil-
ar á Akureyri og Egilsstöðum, 
og flýgur síðan út til Rússlands. 
Þar spilar hún á tónlistarhátíð-

inni The Rock Immune Festival. 
Rússland verður tuttugasta land-
ið sem Ragnar og félagar heim-

sækja á árinu. „Við erum búin 
að spila rosalega mikið. Það er 
ástæðan fyrir því að maður gerir 
þetta. Það er skemmtilegt að vera 
á flandri og spila í hinum og þess-
um löndum.“

Á næsta ári hefur stefnan verið 
sett á tóneikaferð um Evrópu 
og hefst hún í Hollandi í janúar. 
Bloodgroup ætlar einnig að gefa 
út plötu á næsta ári sem fylgir 
eftir hinni vinsælu Dry Land sem 
kom út fyrir tveimur árum. 

 - fb

Spila fyrir 100 þúsund í Kína

Á LEIÐ TIL KÍNA Hljómsveitin Bloodgroup spilar í fyrsta sinn í Kína í byrjun október.
MYND/HEIÐA HELGADÓTTIR

Það var þrjátíu 
þúsund manna hópur 

sem sótti um og við unnum 
þetta bara. Það var helvíti 
gott.

RAGNAR JÓNSSON
HLJÓMBORÐSLEIKARI BLOODGROUP

SMÁRABÍÓ

HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

A.K. - DV

FRÁBÆR ÍSLENSK 
GAMANMYND

FRÁ LEIKSTJÓRA
SUPER SIZE ME

5%

Þ.Þ. - FRÉTTATÍMINN

T.V. - KVIKMYNDIR.IS / SÉÐ OG HEYRT

30 MINUTES OR LESS LÚXUS KL. 1 - 3 - 6 - 8 - 10  14
30 MINUTES OR LESS KL. 1 (TILBOÐ) - 3 - 6 - 8 - 10  14
Á ANNAN VEG  KL.  8   10
THE CHANGE-UP  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
SPY KIDS 4 4D KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.50 - 8 L
COWBOYS AND ALIENS  KL. 10  14
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20 - 5.40  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL KL. 1 (TILBOÐ) - 3.20  L
FRIENDS WITH BENEFITS  KL. 10.10  12

30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10  14 
THE CHANGE-UP KL. 2 (TILBOÐ) - 4 - 6 - 8 - 10  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 6 L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 2 (TILBOÐ) - 4 L 

Á ANNAN VEG  KL. 6 - 8 - 10  10
30 MINUTES OR LESS  KL. 8 - 10  14
THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10.30  14
GREATEST MOVIE EVER SOLD KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50 L
SPY KIDS 4 4D KL. 3.40 (TILBOÐ) - 5.50  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL.TAL  KL. 3.20 ( TILBOÐ) L
CONAN THE BARBARIAN  KL. 10.20  16
ONE DAY  KL. 5.30 - 8  L
THE SMURFS 2D ENS. TAL  KL. 3.20(TILBOÐ)  L

DEVILS DOUBLE - LAU 8 og 10.20

DEVILS DOUBLE - SUN 5.50, 8 og 10.20

CHANGE UP 8 og 10.20

SPY KIDS - 4D 2(950 kr), 4 og 6

CONAN THE BARBERIAN 8 og 10.20

STRUMPARNIR - 3D 2(950 kr), 4 og 6 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 2D 2(700 kr) og 4 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

ÞRÆLMÖGNUÐ MYND UM 
  SON SADDAM HUSSEIN!

BYGGÐ Á SANNRI SÖGU!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

EIN BESTA MYND STEVE CARELL 
OG RYAN GOSLING TIL ÞESSA

����
Box of Magazine

����
Variety

����
Entertainment Weekly

“HIN FULLKOMNA BLANDA 
AF HÚMOR, KYNÞOKKA, 
SNIÐUGHEITUM, RAUN-
VERULEIKA OG GÁFUM.”

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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16
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12
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L

L

L

L

14

7

SELFOSS

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D

CRAZY, STUPID, LOVE LUXUS VIP kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D

FINAL DESTINATION 5 kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
LARRY CROWNE                   kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 2D

COWBOYS & ALIENS kl. 10:10 2D

GREEN LANTERN kl. 3:20 - 5:40 - 10.30 2D

HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:30 2D

BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 3:20  3D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 5:30 2D

HARRY POTTER kl. 8 2D

KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D

V I P

12

12

12

12

L

L

L

14

16

16

7

7

L

L

L

L

KRINGLUNNI

10

14

7

7

7

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:30 2D
SMURFS M/ ísl. Tali                 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50  3D
SMURFS M/ ísl. Tali kl. 1:30 2D
CARS 2 M/ ísl. Tali kl. 3:40 3D
Kvikmyndahátíð daganna 26.Ágúst til 12.September
FAIR GAME Ótextuð kl. 3 (Aukasýning) 2D
BAARÍA M/Ísl texta kl. 5 2D
THE BEAVER Ótextuð kl. 6 2D
THE BEAVER Ótextuð kl. 8 2D
RABBIT HOLE M/Íslenskum texta kl. 8 2D
THE TREE OF LIFE Ótextuð kl. 10 2D
RED CLIFF M/ enskur texti  kl. 10 2D

12

12

12

12

12

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D

FINAL DESTINATION 5 kl. 5:30 - 10:30 3D
THE CHANGE UP kl. 8 2D

BÍLAR 2 íslenskt tal kl. 3 2D

KUNG FU PANDA 2íslenskt tal kl. 3 2D

KEFLAVÍK

12

12

L

L

14

7CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D

THE CHANGE-UP kl. 5:50 2D

RISE OF THE PLANET OF THE APES 2D kl. 5:50 2D

STRUMPARNIR 3D m/íslensku tali kl. 1:30 - 3:40 3D

CARS 2 m/íslensku tali kl. 1:30 - 3:40 2D

FRIENDS WITH BENEFITS kl. 8 2D

CRAZY, STUPID, LOVE kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
THE SMURFS m/ísl tali           kl. 2:30 í 3D & 2D - 5:20 
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2:30 - 5:20 2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D 
COWBOYS & ALIENS kl. 8 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:40 2D
HARRY POTTER kl. 2:30 - 5:20 3D
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8 2D
CAPTAIN AMERICA kl. 10:30 3D

AKUREYRI
BÍLAR 2 ÍSL. TAL kl. 1:40 (3D) - 4 (2D) - 6 (2D)
GREEN LANTERN kl. 3:40 (3D) - 8 (2D) 3D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 6 -  8 2D
FINAL DESTINATION 5 kl. 10:10 3D
HARRY POTTER 2 (2D) kl. 1:40  2D
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EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN  bar fyrirliðabandið í gær í fyrsta sinn síðan að Ólafur Jóhannesson tók við 
landsliðinu. Eiður er ellefti fyrirliðinn sem Ólafur velur en Hermann Hreiðarsson hefur verið oftast fyrirliði undir stjórn 

Ólafs eða fimmtán sinnum. Eiður Smári var þó engu að síður fyrirliði íslenska A-landsliðsins í 27. sinn í gær en hann 
var 26 sinnum fyrirliði liðsins á árunum 2003 til 2007.

A-RIÐILL:
Aserbaídsjan-Belgía  1-1
Tyrkland-Kasakstan  2-1
Þýskaland-Austurríki  6-2
Mesut Özil 2, Miroslav Klose, Lukas Podolski, 
Andre Schürrle, Mario Götze -  Arnautovic, Harnik
Efstu lið: Þýskaland 21, Tyrkland 13, Belgía 12, 
B-RIÐILL 
Andorra-Armenía  0-3
Rússland-Makedónía  1-0
Írland-Slóvakía  0-0
Efstu lið: Rússland 16, Írland 14, Slóvakía 14. 
C-RIÐILL
Norður Írland-Serbía  0-1
Slóvenía-Eistland  1-2
Færeyjar-Ítalía  0-1
0-1 Antonio Cassano (11.)
Efst: Ítalía 19, Slóvenía 11, Serbía 11, Eistl. 10
D-RIÐILL
Lúxemborg-Rúmenía  0-2
Hvíta Rússland-Bosnía  0-2
Albanía-Frakkland   1-2
0-1 Benzema (11.), 0-2 M’Vila (18.)- Bogdani (46.)
Efstu lið: Frakkland 16, Bosnía 13, Hvíta-
Rússl. 12, Rúmenía 11.
E-RIÐILL
Finnland-Moldóva  4-1
Ungverjaland-Svíþjóð  2-1
1-0 Imre Szabics (44.), 1-1 Christian Wilhelmsson 
(60.), 2-1 Gergely Rudolf (90.)
Holland-San Marínó  11-0
Robin van Persie 4, Wesley Sneijder 2, Klaas-Jan 
Huntelaar 2, John Heitinga, Dirk Kuyt, Wijnaldum.
Efst: Holland 21, Svíþjóð 15, Ungverjal. 15
F-RIÐILL
Ísrael-Grikkland  0-1
Georgía-Lettland   0-1
Malta-Króatía  1-3
Efst: Grikkland 17, Króatía 16, Ísrael 13.
G-RIÐILL
Búlgaría-England  0-3
0-1 Gary Cahill (13.), 0-2 Wayne Rooney (21.), 
0-3 Wayne Rooney (45.)
Wales-Svartfjallaland  2-1
1-0 Steve Morison (29.), 2-0 Aaron Ramsey (50.), 
2-1 Stevan Jovetic (71.)
Efst: England 14, Svartfjallaland 11, Sviss 5
H-RIÐILL
Noregur-Ísland  1-0
Kýpur-Portúgal  0-4
Ronaldo 2 (35., 82.), Almeida (84.), Danny (90.)
STAÐAN Í RIÐLINUM
Portúgal 6 4 1 1 15-7 13
Noregur 6 4 1 1 7-4 13
Danmörk 5 3 1 1 7-4 10
Kýpur 5 0 2 3 5-12 2
Ísland 6 0 1 5 2-9 1
I-RIÐILL
Litháen-Liechtenstein  0-0
Efst: Spánn 15, Tékkland 9, Litháen 5.

UNDANK. EM 2012

NOREGUR           1-0   ÍSLAND 

1-o Mohammed Abdellaoue, víti (88.)

Ullevaal í Osló, áhorfendur.: 22.381
Dómari: Hategan frá Rúmeníu (8)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  19–3 (7–1)
Varin skot Jarstein 1 – Stefán Logi 5
Horn 6–0
Aukaspyrnur fengnar 13–15
Gul spjöld                                   1-3
Rangstöður 5–2

 Ísland 4-2-3-1
Stefán Logi Magnússon, markvörður 6
Birkir Már Sævarsson, hægri bakvörður 6
Sölvi Geir Ottesen, miðvörður 6
Indriði Sigurðsson, miðvörður 7
Hjörtur Logi Valgarðsson, vinstri bakvörður 7
*Eggert Gunnþór Jónsson, tengiliður 7
Helgi Valur Daníelsson, tengiliður 6
(89., Birkir Bjarnason -)
Eiður Smári Guðjohnsen, sóknartengiliður 6
Rúrik Gíslason, hægri kantur 5
Kolbeinn Sigþórsson, framherji 4
(77., Veigar Páll Gunnarsson -)
Jóhann Berg Guðmundsson, vinstri kantur 4
(80., Steinþór Freyr Þorsteinsson -)

ÚRSLITASTUND Á ULLEVAAL Stefán Logi Magnússon sést hér brjóta á Norðmann-
inum John Carew á 88. mínútu leiksins í gær en Norðmenn skoruðu sigurmarkið úr 
vítaspyrnunni sem var réttilega dæmd.  MYND/AP

FÓTBOLTI Ísland tapaði enn einum 
leik sínum í undankeppni EM 
2012 í gær. Í þetta sinn gegn 
Norðmönnum á útivelli en alveg 
eins og gegn Dönum á Parken 
kom sigurmark Norðmanna í lok 
leiksins.

Sóknarmaðurinn Moa, sem 
hafði verið haldið niðri allan 
leikinn af íslensku vörninni, 
steig á vítapunktinn á 88. mínútu 
og skoraði af miklu öryggi úr 
vítaspyrnu sem varamaðurinn 
John Carew hafði fiskað skömmu 
áður.

Þó var um að ræða mikla 
framför frá vináttuleiknum gegn 
Ungverjum fyrr í mánuðinum, þó 
svo að erfitt sé að fullyrða að sigur 
Norðmanna hafi verið ósanngjarn. 
Hann var það ekki.

Heimamenn voru meira með 
boltann og sköpuðu sér mun 
hættulegri færi. Alexander Tettey 
átti skot í stöng og Norðmenn 
skoruðu einnig mark sem var 
dæmt af vegna rangstöðu.

Íslenska liðinu gekk þó ágætlega 
að halda boltanum á köflum og 
voru jákvæð teikn á lofti inn á 
milli. En það skorti tilfinnanlega 
að sækja að marki andstæðingsins 
og skapa færi. Í raun átti Ísland 

bara tvö færi í leiknum – Rúrik 
átti skot að marki strax í upphafi 

og Eiður Smári komst í gott 
skallafæri í síðari hálfleik. Meira 
var það ekki.

Ó l a f u r  J ó h a n n e s s o n , 
landsliðsþjálfari, var ánægður 
með frammistöðuna. „Þetta var 
bara frábær frammistaða,“ sagði 
hann eftir leikinn. „Þetta er ekkert 
flóknara en það. Við sýndum fínan 
leik hérna og mikla baráttu. Við 
vorum virkilega duglegir inni á 
vellinum,“ sagði hann.

Ólafur segir að það sé erfiðara 
að koma skikki á sóknarleikinn. 
„Það er auðveldara að skipuleggja 
varnarleik en sóknarleik. 
Sóknarleikurinn okkar var 
kannski ekki eins og við vildum 
hafa hann og auðvitað hefðum 
við kosið að skapa okkur fleiri 

færi. En það breytir því ekki að 
frammistaða leikmanna í leiknum 
var frábær,“ sagði Ólafur.

Lítið kom út úr kantspili Íslands 
í leiknum og fáir boltar rötuðu 
inn í vítateig Norðmanna. „Við 
töluðum um það í hálfleik að 
þeir Rúrik og Jói Berg þyrftu að 
komast betur inn í leikinn. En 
þeir voru í mjög erfiðu hlutverki 
og þurftu að verjast mikið. Það vill 
oft bitna á sóknarleiknum.“

Íslenska liðið var skipað 
mörgum ungum leikmönnum í gær 
og segir Ólafur að reynsluleysi 
sumra þeirra hafi reynst liðinu 
dýrkeypt. „Ég tel að það hafi 
orðið okkur að falli. Nokkra unga 
leikmenn í liðinu skortir reynslu 
og voru þeir stundum að taka 
rangar ákvarðanir.“

Næsti leikur Íslands verður 
gegn Kýpur á þriðjudaginn og 
lofar Ólafur sigri ef liðið spilar 
annan eins leik og í gær. „Að tapa 
eins og við gerðum í kvöld er eitt 
það mest svekkjandi sem maður 
upplifir í boltanum. Sérstaklega 
miðað við frammistöðuna. Menn 
eru því langt niðri og verður það 
mitt hlutverk að koma mönnum 
í stand fyrir næsta leik. Ég 
lofa að það takist og með svona 
frammistöðu eins og við sýndum í 
kvöld þá munum við vinna Kýpur 
á þriðjudaginn.“

Norðmenn svifu um á bleiku 
skýi eftir leikinn í gær og var 
greinilega mjög létt. Liðið stefnir á 
að komast í úrslitakeppni EM 2012 
og er nú einum sigri frá öruggu 
sæti í umspilinu. Martröð íslenska 
landsliðsins í undankeppninni 
virðist þó engan enda ætla að taka.

Norskur draumur en íslensk martröð
Enn og aftur beið Ísland lægri hlut í undankeppni EM 2012 á grátlegan máta. Í þetta sinn fyrir Noregi ytra 
en sigurmarkið kom úr vítaspyrnu í lokin. „Með svona frammistöðu vinnum við Kýpur,“ sagði þjálfarinn 
Ólafur Jóhannesson en íslenska liðið er enn án sigurs eftir fyrstu sex leiki sína í riðlinum.

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
skrifar frá Ósló í Noregi
eirikur@frettabladid.is

FÓTBOLTI Þeir Indriði Sigurðsson 
og Eiður Smári Guðjohnsen voru 
reynsluboltarnir í íslenska lands-
liðinu í gær en liðið mætti þá Norð-
mönnum. Þeir voru vitanlega 
niðurlútir eftir leikinn en segja 
ýmislegt jákvætt við frammistöðu 
íslenska liðsins.

„Þetta er auðvitað svekkjandi og 
þá sérstaklega í ljósi þess að liðið 
var búið að leggja mikið á sig í 87 
mínútur. Norðmenn voru vissu-
lega meira með boltann en ekki 
að skapa sér mikið af færum,“ 
sagði Eiður Smári. Hann játar því 
að íslenska liðið hafi ekki heldur 
skapað sér mikið í leiknum.

„Það helst í hendur við það að 
við ætluðum að vera þéttir í varn-
arleiknum. Við vorum svolítið 
langt frá markinu þeirra þegar við 
unnum boltann. En við spiluðum 
ágætlega á köflum – við hefðum 
kannski mátt vera aðeins kaldari að 
halda boltanum. Okkar bestu kaflar 
í leiknum komu þegar það tókst.“

Indriði Sigurðsson átti góðan 
leik í íslensku vörninni og átti stór-
an þátt í því að halda niður sókn-
armanninum Moa sem Norðmenn 
voru búnir að binda svo miklar 
vonir við.

„Það var pressa á okkur í fyrri 
hálfleik en mér fannst við ná að 
standa hana ágætlega af okkur í 
þeim síðari. Í raun fannst mér ekk-
ert mark liggja í loftinu þegar þeir 
svo náðu að skora,“ sagði Indriði 
eftir leikinn.

„Mér fannst ég og Sölvi ná að 
hafa ágæta stjórn á Moa en svo 
skorar hann úr vítinu og vinnur 
þennan leik fyrir þá. Ég var búinn 
að djöflast í honum allan leikinn og 
hann í mér og því er það vissulega 
sérstaklega súrt að hann hafi svo 
skorað sigurmarkið. En svona er 
fótboltinn.“

Eiður segir heilmikið hægt að 
taka úr þessum leik fyrir þann 
næsta. „Allavega 87 mínútur af 
góðum varnarleik. Það eina leið-
inlega er að við ætluðum að reyna 
að einblína á úrslitin í þessum leik. 
Við ætluðum okkur að reyna að 

fara héðan með jákvæð úrslit. Það 
hefur verið mikið talað um heims-
lista FIFA og ég held að allir hafi 
séð hér í kvöld að það er ekki eins 
mikill munur á þessum liðum eins 
og heimslistinn sýnir.“

„Við þurfum að taka það sem er 
jákvætt úr þessum leik. Við feng-
um jú tvö færi til að stela sigr-
inum þó svo að það hefði kannski 
ekki verið sanngjarnt. En við 
verðum að læra að nýta færin 
okkar betur og komast þokkalega 
frá leikjunum,” sagði Indriði Sig-
urðsson að lokum.  
 -esá

Eiður Smári Guðjohnsen og Indriði Sigurðsson eftir leikinn í Osló í gær:

Fúlt að Moa skoraði sigurmarkið

ÖRUGGT VÍTI Stefán Logi Magnússon átti ekki möguleika á því að verja vítaspyrnuna 
frá Mohammed Abdellaoue eins og sést vel á þessari mynd.  MYND/AP
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Æfingar eru að hefjast í körfubolta hjá ÍR. 
Allir eru velkomnir að koma og prófa þessa 
skemmtilegu og vinsælu íþrótt. Bara að mæta 
á æfingatíma fyrir þinn aldurshóp og sjá hvort 
þér líkar. Æfingar fara fram í íþróttahúsum í 
Breiðholti.

Upplýsingar um æfingatíma er hægt að fá í 
síma 587-7080, hjá þjálfurum eða á heimasíðu 
ÍR (www.ir.is)

Hvers vegna ættu krakkar að æfa 
körfubolta hjá ÍR:

Tveggja vikna reynslutími. Þú getur 
prófað án skuldbindingar og kostnaðar í 
tvær vikur.

Frábærir þjálfarar. Hjá ÍR eru bara 
reyndir og skemmtilegir þjálfarar.

Margar æfingar og leikir. Þeir sem 
æfa körfubolta taka þátt í mörgum 
æfingum og fá að keppa við önnur lið  
frá október og fram í maí. 

Félagsskapur. Körfubolti er liðsíþrótt 
og þú getur eignast vini og félaga sem 
vinna með þér að því að ná góðum 
árangri.

Körfubolti er fyrir alla
langar þig að æfa körfubolta?

Körfuknattleiksdeild

Íþróttir eru máttugar. Ekki bara fyrir það eitt að hjálpa okkur að hrista auka-
kílóin, jafnvel að hrista þau AF okkur. Kraftur þeirra snertir okkur á marga 
vegu, sérstaklega okkur sem erum að djöflast í þessu reglulega. Regluleg 
hreyfing hressir, bætir og kætir.

Sjálf hef ég alltaf litið á æfingatíma sem griðastað. 
Hvort sem það er í hópi eða bara alein með sjálfri 
mér að púla og strita. Þegar það gengur illa í einka-
lífinu eða erfiðleikarnir banka óheyrilega mikið upp á 
er hægt að kúpla sig algjörlega út með því að mæta á 
eina hrikalega góða æfingu. Þar skiptir ekkert annað 
máli en átökin, úrslitin í leikjunum og einbeitingin að 
ná sem bestum árangri í því sem maður er að taka 
fyrir á æfingunni. Slæm sambandsslit, ástvinamissir, 
veikindi, meiðsli, skapvonska, álag í vinnu eða bara 
skuldahalinn sem eltir mann út um allt – þetta hengir 
maður á snagann inni í klefa og drífur sig af stað inn í 
heim íþróttarinnar. 

Það að geta gert þetta hefur bjargað geðheilsunni 
á mínum dimmu stundum á lífsleiðinni. Þvílíkt frelsi 
að geta andað alla leið ofan í maga og fundið orkuna 
innra með sér. Fótboltinn hefur verið mitt athvarf, 
minn sálfræðingur og mín bómullarkúla – en ég tek 
hann alvarlega enda máttur hans mikill. Það þarf 
samt ekkert endilega að vera fótbolti – göngutúr 
með hundinn út í skóg nægir oftar en ekki. Í staðinn 
fyrir að vera fórnarlamb aðstæðna með milljón litla 
áhyggjubolta skoppandi um í hausnum á sér er 
bara að drífa sig í góða skó og úlpu út í ferska íslenska veðráttu og fara í 
göngutúr, eða í sund eða bara það sem getur gefið þér þennan frið. Sums 
staðar eru skrifaðir út lyfseðlar á hreyfingu – hvernig væri það í skamm-
degisþunglyndinu og kvíðanum að fá að komast í þessa yndislegu nautn 
sem hreyfingin er með fagaðila þér við hlið?

Félagsskapurinn einn og sér sem fylgir íþróttunum fullnægir þörf margra 
til að líða betur. Ég hef kynnst alls konar fólki í gegnum íþróttirnar sem ég 
hef stundað og þá er meirihluti þessa fólks búinn að hafa stórkostleg áhrif á 
mig og það á góðan hátt. 

Auðvitað er fólk mismunandi steikt (það þekkja nú allir of kaldhæðna 
fávitann sem finnst allir og allt vera ömurlegt), það eiga allir sína sögu. EN 
allir eiga sína styrkleika og sínar góðu hliðar. Það er yndisleg tilfinning að 
fá að vera partur af góðum hópi þar sem hópsálin og liðsandinn er öllu 
yfirsterkari og manni finnst ekkert vera ómögulegt, í hita leiksins er algleymi 
við völd og ekkert getur stöðvað sigurvélina í að strauja yfir andstæðingana. 
Stundum getur líka þessi hópkennd verið til staðar þó svo að úrslitin séu 
ekki eftir pöntun, þannig að maður er tilbúinn að leggja allt í sölurnar fyrir 
liðsfélagann og félagarnir eru settir á undan öllum öðrum í goggunarröð-
inni. Að vinna saman og að tapa saman.

Hringdu nú í vin eða vinkonu sem þú hefur ekki hitt lengi og skellið ykkur 
saman í göngu/skokk og spjall, þú átt ekki eftir að sjá eftir því.

GLÍMA Bardagaíþróttakappinn 
Gunnar Nelson verður meðal 
keppanda á Mjölnir Open glímu-
mótinu sem haldið verður á laug-
ardaginn kemur. Þetta er í sjötta 
sinn sem mótið er haldið, en keppt 
er í svokallaðri nogi-glímu.

Gunnar býst við sterku móti og 
segir íslenska glímumenn verða 
sterkari með hverju árinu sem 
líði. Meðal keppenda í ár verða 
Anna Soffía Víkingsdóttir, Norður-
landameistari í júdó, og Sighvatur 
Helgason, sem er einn efnilegasti 
glímumaður landsins. 

„Hann er meira en bara efni-
legur – hann er hrikalega góður,“ 
segir Gunnar um Sighvat. „Hann 
er ungur, aðeins nítján ára. Það 
er kannski til marks um það hvað 
gæðastigið er orðið hátt í glím-
unni hjá unga fólkinu. Það er ekki 
hlaupið að því að sigra hann.“

Gunnar hefur ekki alltaf átt 
heimangengt á Mjölnir Open en 
hefur sigrað í þau skipti sem hann 
hefur keppt. Hann mundi þó ekki 
alveg eftir því að hafa sigrað í 
fyrra þegar blaðamaður talaði við 
hann í gær. 

„Nei, ég var ekki með í fyrra 
en við erum að fletta þessu upp. 

Heyrðu jú! Ég var með í fyrra,“ 
sagði Gunnar pollrólegur. Gunn-
ar vann þá gull í mínus 88 kílóa 
flokki og í opnum flokki karla. 
Hann vann hann allar sínar glímur 
á mótinu, 8 talsins, á fullnaðarsigri 
eða með því að neyða andstæðing-
inn til uppgjafar. Fyrrnefndur Sig-
hvatur Helgason, var sá eini sem 
náði að skora á hann stig á öllu 
mótinu.

Gunnar býr sig nú undir Abu 
Dhabi-glímumótið sem fram fer 
í Nottingham, en það er sterkasta 
glímumót í heimi. Gunnar fer út 
21. þessa mánaðar en mótið sjálft 
hefst hinn 25. 

Mjölnismótið fer nú fram í 
fyrsta skipti í Mjölniskastalanum 
svokallaða, en bardagaklúbburinn 
hefur aðsetur í gamla Loftkastal-
anum á Seljavegi. 

Aðstæður hjá Mjölni eru með 
besta móti því þótt gamla leikhús-
inu hafi verið breytt í glímusal 
var hluti áhorfendapallana skil-
inn eftir svo þar eru sæti fyrir 
að minnsta kosti hundrað manns. 
Mótið hefst klukkan 11 á laugar-
dag og er aðgangseyrir 500 krón-
ur.

 - kh

Glímumótið Mjölnir Open verður haldið í sjötta sinn á laugardaginn og Gunnar Nelson verður með:

Að undirbúa sig fyrir sterkasta mót heims

NOGI Tveir keppa í glímu án galla þar til annar nær að yfirbuga andstæðinginn með 
lás eða hengingartaki og þvingar hann til uppgjafar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Griðastaður
Edda Garðarsdóttir landsliðskona í knattspyrnu

HANDBOLTI Björgvin Páll Gústavs-
son er nýjasti Íslendingurinn í 
þýsku deildinni sem hefst í dag, 
en hann mun spila sinn fyrsta 
leik með Magdeburg á heimavelli 
á móti Göppingen í dag. Leikur-
inn hefst klukkan 17.00 og er í 
beinni á Stöð 2 Sport. 

„Þetta er allt miklu stærra en 
í Sviss enda er þetta stærsta og 
besta deildin í heiminum. Tak-
markið var að komast hingað, 
það tókst og nú er bara að standa 
sig,“ sagði Björgvin Páll í viðtali 
á Stöð 2 í gærkvöldi. 

„Það er gaman að fá að byrja 
á svona hörkuleik. 

Göppingen er lið 
sem við þurfum 
að vinna ef við 
ætlum að gera eitt-
hvað í deildinni. 
Það er svipað að 
styrkleika og 

við. Þetta er 
mjög mikil-

vægur leik-
ur,“ sagði 
Björgvin.
 - óój

Björgvin Páll í beinni í dag:

Allt er miklu 
stærra en í Sviss

Það er 
yndisleg 
tilfinning að fá 
að vera partur 
af góðum 
hópi þar sem 
hópsálin og 
liðsandinn 
er öllu 
yfirsterkari og 
manni finnst 
ekkert vera 
ómögulegt.



fyrst og fremst ódýr

40%
afsláttur

Verð áður 197 kr. kg
Appelsínur

119 kr.

kg

50%
afsláttur

* meðan birgðir endast!

998 kr.
kg

Ný sendingkemur í verslanirmiðvikudaginn 7 . sept.

Heill lambaskrokkur af nýslátruðu, 
sagaður í kassa Heilt læri  Lærissneiðar  Heill hryggur  Heil slög

Sagaður frampartur

NEYTENDUR

VILJA...
      ódýrt, úrval, gæði  

         og samkeppni!

50%
afsláttur

Verð áður 3849 kr. kg
Ungnauta piparsteik, erlend

1925 kr.
kg

Verð áður 3849 kr. kg
Ungnauta mínútusteik, erlend

1925 kr.
kg

50%
afsláttur

Verð áður 158 kr. pk.
Gulrætur, 454 g

79 kr.

pk.
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SUNNUDAGSKVÖLD FM 92,4/93,5

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

N4 - Sjónvarp Norðurlands 
endursýnir efni frá liðinni viku

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 Muggur og Guðsbarnaljóð 11.00 
Guðsþjónusta í Hvítasunnukirkju Fíladelfía 
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 útvarps-
stöðva 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Óskastundin 19.40 Fólk og fræði 20.10 
Tónleikur 21.00 Foreldrahlutverkið 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 Mixtúra 23.20 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 HM í frjálsum íþróttum

13.00 Golf á Íslandi (8:14) (e)

13.35 Popppunktur (e)

14.40 Landinn (e)

15.10 Undur sólkerfisins – 
Reiða í óreiðunni (2:5) (e)

16.15 Afrískar bókmenntir 
dafna (e)

16.50 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni (1:8) (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Með afa í vasanum (50:52)

17.42 Skúli Skelfir (41:52)

17.53 Ungur nemur - gamall 
temur (29:30)

18.00 Stundin okkar (e)

18.25 Fagur fiskur í sjó (7:10)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Landinn

20.10 Konfektkassinn Á bak 
við vonlausa leit að fágætum þriggja 
hæða konfektkassa er hjartnæm 
saga um samband Ragnars og dóttur 
hans Hrannar.

20.45 Lífverðirnir (Livvagterne) 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

21.45 Sunnudagsbíó - Baa-
der Meinhof gengið (Der Baader 
Meinhoff Komplex) Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna.

00.10 Luther (4:6) (Luther) (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.40 Rachael Ray (e)

12.40 Rachael Ray (e)

13.25 Rachael Ray (e)

14.05 Being Erica (2:12) (e)

14.50 Dynasty (24:28) (e)

15.35 How To Look Good 
Naked (1:1) (e)

16.25 Top Chef (15:15) (e)

17.15 According to Jim (3:18) 
(e)

17.40 Mr. Sunshine (3:13) (e)

18.05 Happy Endings (13:13) 
(e)

18.30 Running Wilde (13:13) 
(e)

18.55 Rules of Engagement 
(18:26) (e)

19.20 30 Rock (1:23) (e)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (19:50) (e)

20.10 Top Gear Australia (5:8) 

21.00 Law & Order: Criminal 
Intent (15:16) Bandarískir spennu-
þættir sem fjalla um störf rannsókn-
arlögreglu og saksóknara í New York. 
21.50 The Borgias (2:9) Einstak-
lega vandaðir þættir úr smiðju Neils 
Jordan um valdamestu fjölskyldu 
ítölsku endurreisnarinnar.

22.40 Shattered (11:13)

23.30 In Plain Sight (9:13) (e)

00.15 The Bridge (9:13) (e)

01.05 The Borgias (2:9) (e)

01.55 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

08.10 Golfing World 

09.00 Deutsche Bank Cham-
pionship (2:4)

12.00 Omega European Mast-
ers (2:2)

15.00 Deutsche Bank Cham-
pionship (2:4)

17.00 Deutsche Bank Cham-
pionship (3:4)

22.00 Golfing World 

22.50 The Future is Now (1:1)

23.40 ESPN America

19.00 Fiskikóngurinn 
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Einar Kristinn og sjávar-
útvegur
21.30 Kolgeitin
22.00 Hrafnaþing
23.00 Motoring
23.30 Eldað með Holta
Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn 

06.15 EastEnders  06.45 EastEnders  
07.15 EastEnders  07.45 EastEnders  
08.15 QI  08.45 QI  09.15 QI  09.45 
QI  10.15 One Foot in the Grave  10.45 
One Foot in the Grave  11.15 One Foot in 
the Grave  11.45 One Foot in the Grave  
12.15 One Foot in the Grave  12.45 One 
Foot in the Grave  13.15 One Foot in 
the Grave  13.50 One Foot in the Grave  
14.25 One Foot in the Grave  15.00 One 
Foot in the Grave  15.35 One Foot in the 
Grave  04.00 Keeping Up Appearances  
04.30 The Weakest Link  05.20 Keeping 
Up Appearances  

09.05 Solhest  09.30 Gepetto News  
10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Boxen  10.25 OBS  10.30 
Med navneskilt om halsen  12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken  12.45 Midt 
i naturen  13.30 Vilde roser  14.20 
Ved du hvem du er?  15.15 Mord i 
Skærgården  16.00 Mission. Ekstremsport  
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 Søren Ryge direkte  17.30 Reddet 
af en gorilla  18.00 Kronprinsparrets nye 
hjem  19.00 21 Søndag  19.40 SportNyt  
20.05 Thorne  20.50 Tæt på  21.40 
Abortmodstandernes børn 

06.35 Førkveld  07.15 Puls  07.45 
Schrödingers katt  08.15 Kjærlighetens 
hus  08.45 20 sporsmål  09.15 Friidrett  
12.30 Carola synger Elvis og Barbra 
Streisand  13.15 4-4-2  15.30 Åpen 
himmel  16.00 Ut i naturen  16.30 
Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Siffer  18.35 
Norskekysten  19.15 VM friidrett  20.15 
Kriminalsjef Foyle  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Kriminalsjef Foyle  22.05 Rallycross  
22.35 Rally  23.05 Mordene på Skärsö  
00.05 Blues jukeboks  02.00 Norsk på 
norsk jukeboks  04.30 Morgennytt   

10.05 Friidrott  12.30 Doobidoo  13.30 
En andra chans  14.00 Rapport  14.05 
Anslagstavlan  14.10 Gäster med gester  
14.55 Tack för musiken  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  
16.15 Landet runt  17.00 Sportspegeln  
17.30 Rapport  17.55 Regionala nyhe-
ter  18.00 Moraeus med mera  19.00 
Friidrott  20.00 Exile  21.30 The Hour  
22.30 Rapport  22.35 True Blood  23.25 
Rapport  23.30 En andra chans  00.00 
Sportspegeln  00.30 Rapport  00.35 Mitt 
i naturen  01.05 Uppdrag Granskning  

10.35 Þýski handboltinn: Mag-
deburg - Göppingen
12.05 Stjarnan - FH
13.55 Pepsi mörkin
15.25 Þýski handboltinn: Kiel 
- Flensburg
17.05 Golfskóli Birgis Leifs 
(4:12) Golfþáttur með besta kylfing 
Íslands, Birgi Leif Hafþórssyni.
17.30 Herminator Invitational 
2011 Sýnt frá stórskemmtilegu góð-
gerðargolfmóti sem knattspyrnumað-
urinn Hermann Hreiðarsson stendur 
fyrir í Vestmannaeyjum.
18.10 Real Madrid - Barcelona 
Útsending frá fyrri leik Real Madrid 
og Barcelona í Supercopa (Meistarar 
meistaranna).
19.55 Barcelona - Real Madrid 
Útsending frá leik Barcelona og Real 
Madrid í Supercopa (Meistarar meist-
aranna).
21.50 Þýski handboltinn: Kiel 
- Flensburg Útsending frá leik Kiel 
og Flensburg í þýska handboltanum. 
23.20 Winning Time: Reggie 
Miller vs NY Knicks Skemmtileg 
heimildamynd frá ESPN um frábær-
an leik Reggie Miller gegn New York 
Knicks í undanúrslitum Austurdeild-
arinnar árið 1995.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
11.50 Nágrannar
13.10 Nágrannar
13.35 America‘s Got Talent (17:32)
14.55 America‘s Got Talent (18:32)
15.40 Heimsréttir Rikku (2:8)
16.15 Borgarilmur (2:8)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Frasier (6:24)
19.35 Ramsay‘s Kitchen Nig-
htmares (5:6) Í þessari þátta-
röð heimsækir Gordon Ramsay veit-
ingahús þar sem allt er að fara í 
hundana, maturinn vondur, starfsfólk-
ið gagnslaust, viðskiptavinirnir horfn-
ir og reksturinn á góðri leið með að 
fara á hausinn. Verkefni Ramsays er 
því ærið en hann heitir því að snúa 
rekstrinum við og gera veitingahúsið 
eftirsótt á aðeins nokkrum vikum.
20.25 Harry‘s Law (1:12) Nýr 
gamansamur lögfræðiþáttur um 
stjörnulögfræðinginn Harriet Korn 
sem hættir hjá þekktri lögfræðistofu 
og stofnar sína eigin. Hún ræður til 
sín harla óvenjulegan hóp samstarfs-
fólks og ákveður að taka að sér mál 
þeirra sem minna mega sín.
21.10 The Whole Truth (11:13) 
Nýtt og spennandi lögfræðidrama. 
Kathryn Peale er metnaðarfullur sak-
sóknari í New York. Jimmy Brogan 
er vinur hennar frá því þau voru við 
nám saman í Yale-háskólanum og er 
virtur verjandi í borginni. Bæði eru 
þau mikið keppnisfólk og áköf í að 
sinna vinnu sinni vel og berjast fyrir 
skjólstæðinga sína. Í hverjum þætti 
kynnumst við báðum hliðum á mál-
unum sem eykur spennu áhorfand-
ans um sekt eða sakleysi fram á síð-
ustu mínútu.
22.00 Game of Thrones (3:10) 
Magnaðir þættir sem gerast á mið-
öldum í ævintýraheimi þar sem 
sumrin geta varað í áratugi og vet-
urnir alla ævi.
23.00 60 mínútur
23.45 Love Bites (3:8)
00.30 Big Love (2:9)
01.25 Weeds (8:13)
01.55 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (6:13)
02.15 Seraphim Falls
04.05 The Hoax
06.00 Fréttir

08.15 The Big Bounce
10.00 Picture This
12.00 Pétur og kötturinn Brandur
14.00 The Big Bounce
16.00 Picture This
18.00 Pétur og kötturinn Brandur
20.00 Jerry Maguire
22.15 The Big Lebowski
00.10 The Last Time
02.00 Mozart and the Whale
04.00 The Big Lebowski
06.00 Prête-moi ta main

16.45 Bold and the Beautiful
18.05 Bold and the Beautiful
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval
19.40 Tricky TV (3:23) Magnaður 
töfraþáttur þar sem við fáum að sjá 
brellur og brögð af ýmsu tagi. Í hverj-
um þætti sjáum við eitthvað nýtt og 
spennandi eins og að heilt fótbolta-
lið getur horfið fyrir framan áhorf-
endur eða kennari fyrir framan skóla-
bekk. 
20.10 So you think You Can 
Dance (22:23) Nú er úrslitastund-
in að renna upp en þetta er síðasti 
séns fyrir keppendurnar til að heilla 
áhorfendur. Hver mun standa uppi 
sem sigurvegari?
21.40 So you think You Can 
Dance (23:23) Úrslitastundin er runn-
in upp og nú kemur í ljós hver verður 
næsta dansstjarna Bandaríkjanna?
23.05 Sex and the City (19:20) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. Sex and the City 
er saga fjögurra vinkvenna sem eiga 
það sameiginlegt að vera einhleypar 
og kunna vel að meta hið ljúfa líf.
23.40 Sex and the City (2:18)
00.10 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi um allt það 
helsta sem gerðist í vikunni í heimi 
fína og fræga fólksins.
00.55 Tricky TV (3:23)
01.20 Sjáðu
01.45 Fréttir Stöðvar 2 
02.30 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

> Reneé Zellweger
„Ég man eftir að hafa legið í grasinu, horft 
á skýin og hugsað um hvert þau færu 
eftir að hafa svifið yfir Texas. Ég hefði 
aldrei trúað því að einn daginn myndi 
ég fylgja einu þessara skýja og enda í 
Hollywood.“
Reneé Zellweger leikur í kvikmyndinni 
Jerry Maguire, sem segir frá manni 
sem starfar hjá umboðsskrifstofu fyrir 
íþróttamenn en missir starfið vegna 
svika og pretta. Myndin er sýnd á Stöð 
2 Bíói kl. 20.

Nýr gamansamur lögfræðiþáttur frá konungi lög-
fræðiþáttanna, David E. Kelly, sem gerði meðal 
annars Ally McBeal, The Practice og Boston Legal. 
Að þessu sinni er söguhetjan miðaldra kona, Harriet 
Korn sem stendur á krossgötum. Eftir 30 ára farsælan 
feril sem stjörnulögfræðingur lætur hún reka sig, 
enda orðin hundleið á starfinu og hrokanum og yfir-
ganginum í starfsstétt sinni. Fyrir röð tilviljana lendir 
hún samt í að stofna nýja lögfræðistofu, hálfpartinn 
gegn eigin vilja, ræður til sín harla óvenjulegan hóp 
samstarfsfólks og ákveður að taka að sér mál þeirra 
sem minna mega sín. Með aðalhlutverk í þættinum 
fer Óskarsverðlaunaleikkonan Kathy Bates sem er 
tilnefnd til Emmy-verðlauna fyrir frammistöðu sína.

STÖÐ 2 KL. 20.25
Harry‘s Law

14.00 PL Classic Matches:  
Man. Utd. - Sheffield Wed-
nesday 

14.30 PL Classic Matches: Nor-
wich - Southampton, 1993 

15.00 Season Highlights 
2007/2008

15.55 Premier League World

16.25 Arsenal - Liverpool

18.15 Chelsea - Norwich

20.05 Van Basten Nu er röðin 
komin af Marco Van Basten sem af 
mörgum var talinn einn besti fram-
herji heims.

20.35 Season Highlights 
2008/2009

21.30 PL Classic Matches: 
Liverpool - Blackburn, 1994 

22.00 PL Classic Matches: 
Nottingham Forest - Man. Utd. 

22.30 Liverpool - Bolton Út-
sending frá leik Liverpool og Bolton 
Wanderers í ensku úrvalsdeildinni.



· 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.

25 ára afmælisveisla Stöðvar 2 heldur áfram í allan vetur með 
glæsilegri dagskrá þar sem allir finna eitthvað skemmtilegt 
við sitt hæfi: Metnaðarfullt innlent efni, vinsælustu erlendu 
þættina og vandað talsett barnaefni auk meira en 200 
úrvalsmynda á Stöð 2 Bíó í hverjum mánuði. Og í september 
byrjar fjöldi nýrra þátta; ekki síst Spaugstofan og X-Factor 
með Simon Cowell o.fl. o.fl.

Boðgreiðslutilboð 
Já þú færð svo sannarlega meira fyrir 

peningana með áskrift að Stöð 2 því Stöð 2 Extra, 

Stöð 2 Bíó og plúsrásirnar fylgja frítt með - svo nú getur 

þú valið úr um 56 klukkustundum* af frábæru 

sjónvarpsefni á hverjum einasta sólarhring! 

Og Vildartilboð til áskrifenda geta 

sparað meira en greitt er í 
áskrift.
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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

OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17 

Ótrúlegt
verð

 Til í 4 litum: Aðeins
39.900

Latte Svartur BrúnnHvítur

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

21.00 Helginn Helginn er þáttur þar sem 
Helgi Hrafn og Helgi Steinar setjast í sófann 
og ræða um fréttir og efni af netinu.

08.00 Morgunstundin okkar

10.20 HM í frjálsum íþróttum

12.45 Ísþjóðin með Ragnhildi Stein-
unni (1:8) (Þorvaldur Davíð Kristjánsson) 
(e)

13.15 Að duga eða drepast (39:40) 
(Make It or Break It) (e)

14.00 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

14.40 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

15.25 Hljóðlátar metsölubækur 
(Bokprogrammet: Stille bestselgere) (e)

16.00 Útsvar (Árborg - Hornafjörður) (e)

17.05 Ástin grípur unglinginn (15:23) 
(The Secret Life of the American Teenager II)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Franklín (6:13) (Franklin)

18.23 Eyjan (16:18) (Øen) (e)

18.54 Lottó (1:52)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Popppunktur Í þessum aukaþætti 
keppa Spaugstofan og Vesturport. 

20.50 Bónorðið (The Proposal) Ýtin kona, 
yfirmaður hjá útgáfufyrirtæki, þvingar aðstoð-
armann sinn til að giftast sér svo að hún 
haldi landvistarleyfi sínu. Leikstjóri er Anne 
Fletcher og meðal leikenda eru Sandra Bul-
lock, Ryan Reynolds og Mary Steenburgen. 
Bandarísk bíómynd frá 2009.

22.40 Tregaljóð (Elegy)

00.30 Mo (Mo) (e)

02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.25 Rachael Ray (e) 

13.05 Rachael Ray (e)

13.50 Real Housewives of Orange Co-
unty (9:17) (e) 

14.35 Dynasty (23:28) (e)

15.20 Friday Night Lights (2:13) (e)

16.10 One Tree Hill (18:22) (e)

16.55 Top Gear Australia (4:8) (e)

17.45 The Bachelorette (3:12) (e)

19.15 The Marriage Ref (1:10) (e)

20.00 Got To Dance (2:21)

20.50 Stand by Me (e) Mögnuð mynd 
frá 1986 með River Phoenix, Corey Feldman, 
Jerry O‘Connell, Wil Wheaton og Kiefer Sut-
herland í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á 
smásögu Stephen King, The Body. Leikstjóri 
er Rob Reiner.

22.20 Edge of Darkness Spennumynd 
frá 2010 með Mel Gibson í aðalhlutverki. 
Eftir að lögreglumaðurinn Thomas Craven 
verður vitni að morði dóttur sinnar, Emmu, 
einsetur hann sér að hafa hendur í hári 
morðingjans. Leikstjóri er Martin Campbell.

00.20 Shattered (10:13) (e)

01.10 Smash Cuts (28:52)

01.35 Judging Amy (4:23) (e)

02.20 Haustkynning SkjásEins 2011 (e)

02.45 Got To Dance (2:21) (e)

03.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.45 Golfing World

08.35 Deutsche Bank Champions-
hip (1:4)

11.35 Inside the PGA Tour (35:42)

12.00 Omega European Masters (1:2)

15.00 Deutsche Bank Champions-
hip (1:4)

18.10 Golfing World

19.00 Deutsche Bank Champions-
hip (2:4)

22.00 2010 PGA TOUR Playoffs Offici-
al Film (1:1)

22.55 LPGA Highlights (12:20)

00.15 ESPN America

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

13.40 So you think You Can Dance 
(22:23)

15.05 So you think You Can Dance 
(23:23)

16.30 Týnda kynslóðin (3:40)

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (17:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Dómararnir eru þau Piers 
Morgan, Sharon Osbourne og grínistinn góð-
kunni 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 (18:32) 
Fimmta þáttaröðin af þessari stærstu hæfi-
leikakeppni heims. Dómararnir eru þau Piers 
Morgan, Sharon Osbourne og grínistinn góð-
kunni Howie Mandel. Kynnir er Nick Cannon 
sem er vel þekktur leikari, grínisti með meiru.

21.45 Quantum of Solace Frábær 
spennumynd um James Bond, útsendara 
hennar hátignar, sem leikinn er af Daniel 
Craig. Bond berst við auðkýfinginn Dominic 
Greene (Mathieu Amalric) sem er meðlim-
ur Quantum-samsteypunnar. Þeirra markmið 
er að ná yfirráðum yfir öllum vatnsbirgðum í 
Bólivíu en þeir sigla undir fölsku flaggi og lát-
ast vera náttúruverndarsamtök. Bond leitar 
einnig hefnda fyrir dauða unnustu sinnar, Ve-
sper Lynd (Eva Green), og fær hann hjálp frá 
þokkadísinni Camille (Olga Kurylenko) sem 
er einnig hyggur á hefndir.

23.30 Armageddon 

02.00 The Dark Knight

04.20 Next

05.55 ET Weekend

08.00 Fletch

10.00 A Fish Called Wanda

12.00 Kalli á þakinu

14.00 Fletch

16.00 A Fish Called Wanda

18.00 Kalli á þakinu

20.00 Waterboy

22.00 Edmond

00.00 The Things About My Folks

02.00 The Number 23

04.00 Edmond

06.00 Jerry Maguire 

15.40 Gilmore Girls (18:22)

16.25 Ally McBeal (20:22)

17.10 Nágrannar

18.30 Nágrannar

18.55 Cold Case (10:23)

19.45 Heimsréttir Rikku (2:8)

20.20 Borgarilmur (2:8) 

21.00 Týnda kynslóðin (3:40) 

21.35 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (6:13)

22.00 Glee (18:22)

22.45 Fairly Legal (6:10)

23.30 Ally McBeal (20:22)

00.15 Gilmore Girls (18:22)

01.00 Cold Case (10:23)

01.45 Týnda kynslóðin (3:40)

02.20 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia (6:13)

02.45 Glee (18:22)

03.30 Fairly Legal (6:10)

04.15 Sjáðu

04.45 Fréttir Stöðvar 2 

05.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.05 Spænsku mörkin

11.00 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ 

11.55 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

12.25 Þýski handboltinn: Hamburg 
- Kiel

13.55 Undankeppni EM

15.40 Pepsi mörkin

17.10 Þýski handboltinn: Magdeburg 
- Göppingen Bein útsending frá leik Mag-
deburg og Göppingen í þýska handboltan-
um. Björgvin Páll Gústavsson, landsliðsmark-
vörður, leikur með Magdeburg.

18.50 Herminator Invitational 2011 
Sýnt frá stórskemmtilegu góðgerðargolfmóti 
sem knattspyrnumaðurinn Hermann Hreið-
arsson stendur fyrir í Vestmannaeyjum.

19.35 Barcelona - Porto

21.20 The U Einstök heimildamynd um 
ótrúlegan árangur háskólaliðsins Miami Hur-
ricanes í ameríska fótboltanum í upphafi ní-
unda áratugar síðustu aldar. Þjálfarinn tók þá 
umdeildu ákvörðun að sækja blökkumenn 
í fátækustu hverfin í Flórída og setja þá í lið 
háskóla sem hafði þangað til nær eingöngu 
verið með hvíta nemendur.

23.10 Þýski handboltinn: Magdeburg 
- Göppingen

14.00 Season Highlights 2005/2006 
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

14.55 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeild-
in er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegu hliðum.

15.25 Man. City - Swansea Útsending 
frá leik Manchester City og Swansea City í 
ensku úrvalsdeildinni.

17.15 Man. Utd. - Arsenal 

19.05 Ariel Ortega Magnaðir þættir um 
marga bestu knattspyrnumönnum heims. Að 
þessu sinni verður fjallað um Ariel Ortega, 
fyrrverandi landsliðsmann Argentinu.

19.30 Bolton - Man. City 

21.20 Aston Villa - Blackburn Útsend-
ing frá leik Aston Villa og Blackburn Rovers í 
ensku úrvalsdeildinni.

23.10 Season Highlights 2006/2007

20.00 Hrafnaþing

21.00 Græðlingur

21.30 Svartar tungur

22.00 Gunnar Dal

22.30 Veiðisumarið

23.00 Fiskikóngurinn 

23.30 Bubbi og Lobbi

00.00 Hrafnaþing

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn 

Um þessar mundir eru rétt fimm ár síðan Steve Irwin „Crocodile 
Hunter“ lét lífið við störf sín. Irwin var heimsþekktur fyrir náttúrulífsþætti 
sína þar sem hann elti uppi mörg af hættulegustu og sjaldgæfustu 
dýrum veraldar og dró fram í dagsljós kvikmyndavélanna.

Irwin greyið var eflaust vænsti kall. Hann var talsmaður 
dýraverndunar og virkaði á áhorfendur sem hversdagslegur 
náungi. Barnsleg ákefð hans varð til þess að hann virtist pínu 
tregur stundum (sem hefur eflaust verið hlutverkaleikur að 

vissu leyti) en almennt velviljaður.
Að því sögðu skilur hann þó eftir sig einhverja grátleg-

ustu arfleifð þessa geira sjónvarpsefnis, þ.e. fávitana á 
Discovery, Animal Planet og National Geographic, sem 
elta uppi villt dýr, grípa í skottið/halann á þeim og 
lyfta upp og lýsa því fjálglega hvað viðkomandi dýr 
sé einstaklega árásargjarnt og eitrað. Svo pota þeir í 
þau með priki til að fá meiri „aksjón“ á filmu.

Þættirnir bera nöfn eins og „Fjöldamorðingjar náttúrunnar“, 
„Eitruðustu dýrin“, „Bráður bani“ og þar fram eftir götunum. Það er eins 
og þessir gaurar fái eitthvað mikið út úr því að stökkva á kyrkislöngur 

og draga niður úr trjám eða snara krókódíla og líma fyrir skoltinn 
á þeim eftir að hafa tryllt þá með fíflalátum og öskrum. Allt undir 
yfirskini fræðslu eða náttúruverndar, sem eru óskiljanleg öfugmæli.

Þetta er líka ein birtingarmynd leti þáttagerðarmanna sem vilja 
frekar stökkva til og hrista dýrin en fylgja þeim eftir í sínu náttúru-

lega umhverfi svo vikum skiptir til að ná einstöku augnabliki.
Sem unnandi dýralífsþátta frá blautu barnsbeini (sem 

heyrir enn óminn af röddum Jóns O. Edwald og Guðna 
Kolbeinssonar) er það mín persónulega skoðun að nálgun 
meistara Davids Attenborough sé enn sú rétta. Hann 
stendur jafnan í hæfilegri fjarlægð, hvíslar með sinni 
sefandi röddu og sýnir umfram allt viðfangsefni sínu 
virðingu, ólíkt mörgum.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON ER KOMINN MEÐ HUNDLEIÐ Á STEVE IRWIN-KLÓNUM

Óstjórnleg fávitavæðing náttúrulífsþáttanna
> Adam Sandler
„Ég verð enn mjög hræddur 
þegar ég kem fram fyrir framan 
áhorfendur.“
Adam Sandler leikur í 
grínmyndinni Waterboy, sem 
segir frá strák sem sér um að 
sækja vatn fyrir bandarískt 
fótboltalið en uppgötvar 
fyrir tilviljun að hann hefur 
einstaka hæfileika í að tækla 
andstæðinginn og verður 
hluti af liðinu. Myndin er sýnd 
á Stöð 2 Bíói kl. 20.



Komdu léttari heim úr heilsuferð til Spánar 
með Heilsuborg, Sirrý og VITA

VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  |  VITA.is

VITA er í eigu Icelandair Group.

GROUP

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni 
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 Vildarpunktum. 
Auk þess eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar 
keyptar ferðir í leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú 
stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur

Verð frá 169.900 kr. *
og 15.000 Vildarpunktar 

Orihuela Costa Resort
13. – 20. október 

á mann m.v. 2 í tvíbýli
Innifalið: Flug til Alicante, flugvallarskattar, akstur til og 
frá flugvelli, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn.
* Verð án Vildarpunkta 179.900 kr.

Skemmtileg vikuferð í sólina á Spáni þar sem fléttað er saman hreyfingu, gleði, dekri og fræðslu. 
Heilsukokkur matreiðir kræsingar fyrir hópinn. Hentar fyrir einstaklinga og hópa, konur og karla 
á öllum aldri. Gist er á litlu, fallegu hóteli sem er eingöngu fyrir Heilsuborgarhópinn.

Sirrý og Anna Borg sjúkra- og einkaþjálfari
sjá um fararstjórn og námskeið á Spáni.

Léttari á fæti 
og léttari 
í lund

Kynningarfundur í Heilsuborg, Faxafeni 14, þriðjudaginn 6. september kl. 17:30.

LAUGARDAGUR  3. september 2011

Fram koma: Páll Óskar Hjálmtýsson söngvari, Monika Abendroth 
hörpuleikari, Sigrún Hjálmtýsdóttir (Diddú) söngvari, Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanóleikari, Sigurður I. Snorrason klarinettleikari, 
Davíð Ólafsson söngvari, Stefán Helgi Stefánsson söngvari, Helgi Már
Hannesson píanóleikari, Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvari, Jögvan 
Hansen söngvari, Jón Jónsson söngvari, Gospeltónar, Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson söngvari og Gréta Salóme Stefánsdóttir fiðluleikari.

Öll vinna við tónleikana er án endurgjalds og mun allur aðgangseyrir 
renna beint í styrktarsjóð fyrir eiginmann og börn Hönnu Lilju. Einnig 
verður tekið á móti frjálsum framlögum.

www.facebook.com/styrktartonleikar.honnu.lilju

GRAFARHOLTSKIRKJU
MÁNUDAGINN 
5. SEPTEMBER 

KL. 20.30.
MIÐAVERÐ KR. 3.000.

MIÐASALA FER 
FRAM Á MIDI.IS OG 

VIÐ INNGANG 
GRAFARHOLTSKIRKJU 

STYRKTARSJÓÐUR:
0322-13-700345
KT. 080171-5529

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

12.00 My Family  12.30 My Family  13.00 My 
Family  13.30 My Family  14.00 One Foot in the 
Grave  14.30 One Foot in the Grave  15.00 One 
Foot in the Grave  15.30 One Foot in the Grave  
16.00 One Foot in the Grave  16.30 One Foot in 
the Grave  17.00 One Foot in the Grave  17.35 
One Foot in the Grave  18.10 One Foot in the 
Grave  18.45 One Foot in the Grave  19.20 One 
Foot in the Grave  20.00 QI Children in Need 
Special  20.30 QI  21.00 QI  21.30 MDA  22.00 QI  
22.30 QI  23.00 QI  23.30 QI  00.00 QI  

10.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog  10.55 Sign 
up  11.10 Klovedal i Indonesien  12.10 Vore 
Venners Liv  13.10 Skjulte Stjerner  14.10 Skjulte 
Stjerner  15.40 Før søndagen  15.55 Min Sport  
16.20 Held og Lotto  16.30 TV Avisen med vejret  
16.55 SportNyt  17.05 Stillehavets tropiske even-
tyr  18.00 Solkongen  19.25 Kriminalkommissær 
Barnaby  20.55 Pancho Villa rider ud  04.00 Noddy  
04.10 Gnotterne  04.40 Kasper & Lise  04.50 Den 
lille prinsesse  05.05 Mickeys klubhus  05.30 Skrål 
med Olga  05.50 En unge til  

06.45 Førkveld  07.25 Spanske fristelser  07.55 
Urter  08.15 Norge rundt  08.40 Köping Hillbillies  
09.10 Hammond møter Moss  10.00 Friidrett  
13.00 VM terrengsykkel, kvinner elite  14.40 
Komiprisen 2011  16.10 Eventyrlege Himalaya  
17.00 Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-trekning  17.55 
MGP jr norsk finale 2011  20.00 VM friidrett  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Frost/Nixon  23.20 Hurtigruten, 
naturligvis  23.50 Fysikk på roterommet  00.00 VM 
friidrett  02.30 Country jukeboks u/chat  05.00 Jo 
Jos Sirkus  05.25 Dyreklinikken  05.55 Førkveld   

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Við 
sjávarsíðuna 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 13.00 Flakk 14.00 Lennon í nýja 
heiminum 14.40 Útvarpsperla: Sorgarakur 15.30 
Með laugardagskaffinu 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Írska 17.05 Stimpilklukkan 18.00 Kvöldfréttir 18.17 
Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Ekkert liggur á: Þemakvöld útvarpsins 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

10.00 Rapport  10.05 Friidrott  12.45 Jag är min 
egen Dolly Parton  14.20 Rapport  14.25 Intervju 
ur Gomorron Sverige  14.40 Så såg vi sommaren 
då  14.50 Maestro  15.50 Helgmålsringning  15.55 
Sportnytt  16.00 Rapport  16.15 Go‘kväll lördag  
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 Eric Clapton  23.30 Bored to Death  
23.55 Friidrott  02.45 Rapport  03.10 Go‘kväll 
lördag  03.55 Vetenskapens värld  

Nýjasta Bond-myndin og Daniel 
Craig er magnaður í aðalhlutverk-
inu. Að þessu sinni berst James 
Bond við auðkýfing sem freistar 
þess að ná yfirráðum yfir öllum 
vatnsbirgðum í Bólivíu.

STÖÐ 2 KL. 21.45
Quantum of Solace 



3. september 2011  LAUGARDAGUR74

    TVEGGJA TÍMA
HLÁTURSKAST... 
               MEÐ HLÉI

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

„Mjög vel heppnaður farsi, hraður
og ótrúlega fyndinn“ – IÞ, Mbl

GRÍMAN 2011:
Áhorfenda-
sýning ársins

 Sala áskriftarkorta 

í fullum gangi 

– vertu með í vetur

SÝNINGAR HEFJAST 9. SEPT.

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

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. 

Ö 

U 
Uppnám (Þjóðleikhúskjallarinn)
Lau 3.9. Kl. 22:00 
Fös 9.9. Kl. 22:00

Fös 16.9.Kl. 22:00
Fös 23.9. Kl. 22:00

Fös 30.9. Kl. 2:00

PERSÓNAN

„Ég get staðfest að ég er að vinna 
við þessa mynd en meira get ég 
ekki sagt við þig. Það er mikil 
öryggisgæsla í kringum þessa 
mynd og það má ekkert leka út,“ 
segir Heba Þórisdóttir, förðunar-
meistari í Hollywood. 

Heba er nú að vinna með banda-
rísku stjörnunni Scarlett Johans-
son við gerð hasarmyndarinnar 
The Avengers. Þar sameina krafta 
sína allar helstu söguhetjur Mar-
vel-myndasögurisans í baráttunni 
gegn tortímingu heimsins. Meðal 
þeirra sem bregður fyrir í mynd-
inni eru Iron Man, sem Robert 
Downey Jr. leikur, Thor í meðför-
um Chris Hemsworth og Captain 
America, leikinn af Chris Evans. 
Scarlett leikur sem fyrr Natöshu 
Romanoff, Svörtu ekkjuna. Gríð-
arleg leynd hvílir yfir tökustaðn-
um og nákvæmlega ekkert má leka 
út um hvað fer þar fram. Marvel-
myndasöguhetjurnar hafa enda 
notið mikilla vinsælda á hvíta 
tjaldin undanfarin ár og The 
Avengers er hugsuð sem rúsín-
an í pylsuendanum á þeirri miklu 
rússíbanareið. Heba, sem hefur 
marga fjöruna sopið í kvikmynda-
bransanum, segist ekki muna eftir 
annarri eins leynd.

Heba hefur haft nóg fyrir stafni 
að undanförnu þótt hún reyni yfir-
leitt að halda sig í grennd við Los 
Angeles. „Ég vil helst ekki vinna 
við fleiri en tvær kvikmyndir 
sem teknar eru utan Los Ange-
les á ári,“ segir Heba, en hún var 
Cate Blanchett innan handar við 
gerð myndarinnar Hanna og var 
yfir förðuninni á gamanmyndinni 
Bridesmaids sem sló í gegn hér 
á landi. Heba gegndi sama hlut-
verki í kvikmyndinni We Bought a 
Zoo eftir Cameron Crowe, en eins 
og kom fram í fjölmiðlum fyrir 
skemmstu semur Jónsi úr Sigur 
Rós tónlistina við þá mynd.

Heba segir að nú verði hins 

HEBA ÞÓRISDÓTTIR: GETUR EINBEITT SÉR AÐ FERLINUM NÚNA

Segi aldrei nei við Scarlett 
eða Quentin Tarantino

Björgvin Halldórsson og rokksveit hans 
Elephant Poetry hafa gefið út sína fyrstu 
plötu, sem nefnist Trash Can Honey. Hljóm-
sveitin er dönsk/íslensk og auk forsprakkans 
Björgvins, sem jafnan er kallaður Bjöggi, 
skipa hana þeir Anders Klint, Dan Lings og 
Janus Bragi Jakobsson.

„Við kynntumst í meistaranámi árið 2002. 
Þetta hefur verið hobbý hjá okkur en við 
ákváðum að fara í þetta, taka upp og tékka á 
því hvað gerist,“ segir Björgvin, sem er ekk-
ert skyldur hinum fræga alnafna sínum og 
tónlistargoðsögn. Hann er búsettur á Íslandi 
en er með annan fótinn í Danmörku. Spurður 
hvort honum hafi ekki verið ruglað saman 
við Bo Hall í gegnum árin segir hann: „Ég 
fæ mjög oft símtöl. Einhverjar fullar kerl-

ingar á Súðavík eða eitthvað. Ég er orðinn 
frekar þreyttur á þessu.“

Elephant Poetry hefur spilað af og til í 
Danmörku og voru fyrstu tónleikarnir á Ves-
terbro-hátíðinni í Kaupmannahöfn 2003. 
Sama ár gáfu Björgvin og félagar út prufu-
útgáfu með þremur lögum sem fékk fimm 
stjörnur af sex mögulegum í tímaritinu 
Soundvenue.

Nýja platan var að mestu tekin upp í Kaup-
mannahöfn í fyrra og var hún hljóðblönduð 
í Sundlauginni í Mosfellsbæ af Birgi Jóni 
Birgissyni. Platan verður eingöngu fáanleg 
á netinu til að byrja með, á síðunni Elephant-
poetry.bandcamp.com og á Gogoyoko.com. 
Fyrsta smáskífulagið nefnist More than the 
Sun. - fb

Fyrsta plata Bjögga Halldórs og félaga

„Þetta er mín ástríða,“ segir Hel-
ena Reynisdóttir, sem hefur opnað 
sína fyrstu einkasýningu, aðeins 
sautján ára. 

„Þetta eru portrettteikning-
ar af frægum leikurum, mjög 
nákvæmnar teikningar,“ segir 
Helena, en myndirnar eru sjö tals-
ins. Tvær þeirra eru mjög stórar, 
af Ingvari E. Sigurðssyni og henni 
sjálfri. „Ég held að það hafi verið 
erfiðast út af því að þetta er mitt 
eigið andlit,“ segir hún um sjálfs-
myndina. „Ég sé kannski ef það 
er eitthvað vitlaust en ég held að 
aðrir sjái það ekki.“ 

Aðrir leikarar sem Helena hefur 
teiknað undanfarna mánuði eru 
Jón Gnarr, Edda Björgvinsdóttir, 
Tómas Lemarquis, Baltasar Kor-
mákur og Anita Briem. „Ég ákvað 
að hafa þema með leikurum. Sýn-
ingin heitir Ekki er allt sem sýnist 

af því að þetta eru leikarar. Maður 
veit aldrei hvort þetta eru í alvör-
unni þeir eða hvort þeir eru að 
leika,“ segir Helena. 

Aðspurð segist hún hafa reynt að 
bjóða öllum myndefnunum sínum á 
sýninguna en það hafi gengið mis-
vel. „Ég er búin að reyna að ná í 
þau en það er frekar erfitt. Ég er 
búin að bjóða Eddu en ég veit ekki 
hvort hún kemst.“

Helena, sem er í Mennntaskólan-
um í Hamrahlíð, hefur farið á eitt 
myndlistarnámskeið en er annars 
sjálfmenntuð í faginu. „Þetta er 
bara mitt áhugamál. Mamma mín 
er myndlistarkennari og afi minn 
var útskurðarmeistari. Það eru 
allir einhvers konar listamenn í 
fjölskyldunni.“ 

Sýningin fer fram í kaffihúsinu 
Energia í Smáralind og stendur 
yfir út september. - fb

Teiknar andlit frægra leikara

ALVÖRU 
STÓRMYND 
Það vantar ekki 
stórstjörnurnar 
á tökustað The 
Avengers, en 
Heba Þórisdóttir sér 
um förðun í myndinni. Chris 
Hemsworth, Chris Evans og 
Robert Downey Jr. endur-
taka allir leikinn sem Thor, 
Captain America og Iron 
Man. Scarlett Johansson er 
á sínum stað sem Svarta 
ekkjan en Heba Þórisdóttir 
segir aldrei nei við vinnu 
með Scarlett.

vegar breyting á ferlinum því 
yngri sonur hennar er farinn í 
Boston-háskólann: „Og ég get því 
unnið eins og brjálæðingur og átt 
ekkert líf,“ segir Heba og hlær. 
Næsta verkefni hennar verður 
Tarantino-myndin Djangho Unc-

hained með Leonardo DiCaprio, 
Samuel L. Jackson, Kevin Costner 
og Jamie Foxx í aðalhlutverkum. 
„Það eru tveir skjólstæðingar sem 
ég segi aldrei nei við; Scarlett og 
Tarantino.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Kristín Soffía Jónsdóttir

Starf: Ráðskona.
Aldur: Þrítug.
Búseta: Vesturbær.
Fjölskylda: Kvart dönsk, hálf í 
Þýskalandi og annars alveg ágæt.
Stjörnumerki: Sporðdreki.

Kristín Soffía starfar einnig sem varafor-
maður umhverfis- og samgönguráðs 
og stóð að því að gera Laugaveginn að 
göngugötu í sumar.  

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON Aðallagahöfundur rokk-
sveitarinnar Elephant Poetry, Björgvin Halldórsson.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

HJÁ INGVARI E. Helena við hlið 
myndarinnar af Ingvari E. Sigurðssyni 
sem verður á sýningunni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Gerum hús að heimili

Opið
Mánudaga–föstudaga kl. 10 –18
Laugardaga kl. 10–17
Sunnudaga kl. 13–17

Tekk-Company
Kauptúni
Sími 564 4400
www.tekk.is

20% afsláttur
af öllum skemlum
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Glæný sending!

Kertaluktir – 50% afsláttur
Nú 1.950 kr. stk.

Mottur – 50% afsláttur
 60x120 Verð nú 1.450 kr.
 90x180 Verð nú 1.950 kr.
 120x180 Verð nú 2.450 kr.

Kerti – 50% afsláttur
1 stórt Verð nú 990 kr.
3 lítil í kassa  Verð nú 990 kr.
Ilmstrá m. ilmdreifi
Verð nú 1.750 kr.
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Að færa sig um set?
Undirbúningur stendur nú yfir að 
vinnu við nýtt skipulag fyrir miðbæ 
Selfoss. Á síðasta fundi bæjarstjórn-
ar lýsti Eyþór Arnalds, formaður 
bæjarráðs, því yfir að Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins og skipulags-
hagfræðingur, hefði lýst yfir áhuga 
á að koma að vinnu við skipu-
lagið ásamt Páli Bjarnasyni arkitekt. 
Greindi Dagskráin, fréttablað Suður-
lands, frá þessu og hafði eftir Eyþóri 
að Sigmundur Davíð væri mjög 
áhugasamur um nýja skipulagið og 
hefði komið við nokkrum sinnum í 
Ráðhúsi Árborgar vegna málsins. Sú 
spurning vaknar í kjölfarið hvort Sig-
mundur Davíð, sem er þingmaður 
Reykvíkinga, sé að hugsa um 
framboð í Suðurkjördæmi 
næst. Nokkuð hefur verið 
um úrsagnir úr flokknum 
á höfuðborgarsvæðinu 
undanfarið en fylgi hans 
var ekki mikið þar fyrir. 
Á meðan virðist staða 
flokksins hafa styrkst á 
landsbyggðinni.

Björk frestar
Björk Guðmundsdóttir hefur 
ákveðið að fresta útgáfu plötu sinnar 
Biophilia um tvær vikur. Platan átti 
að koma út 27. september en kemur 

í staðinn út 10. október 
í Evrópu og degi síðar í 
Bandaríkjunum. Þetta eru 

eflaust mikil vonbrigði 
fyrir aðdáendur söng-
konunnar, sem hafa 
beðið spenntir eftir 
plötunni sem sögð 
er fyrsta app-plata 

sögunnar.  

Vill bjór og lakkrís
Þýski teknóplötusnúðurinn Henrik 
Schwarz þeytir skífum á Nasa í 
kvöld. Schwarz er þekktur fyrir mikið 
partístand, en nýlega spilaði hann 
á Sonar danstónlistarhá-
tíðinni í Barcelona fyrir 
framan um 30 þúsund 
manns. Kröfur hans 
fyrir aðbúnað baksviðs 
eru hins vegar í lágmarki; 
hann vill eingöngu nóg af 
bjór, íslenskan lakkrís og 
íslenskt vatn. - mþl, fb

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011 

1 Skallinn úr sögunni?

2 50 cent heimsótti krakka sem 
voru í Útey

3 Sængurverasett með liðinu 
þínu

4 Bretar og Hollendingar fá allt 
til baka

5 Ætlaði að ræna verslun en 
fann engan starfsmann
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