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EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

BORGARI
RISA

Hann er svo stór að hann dugar fyrir heila fjölskyldu

STÆRSTIHAMBORGARIÁ ÍSLANDI

460 g af hreinu ungnautakjöti í risa hamborgarabrauði, ostur, salat, tómatar, icebergsalat, beikon, ljúffeng grillsósa og fullt af frönskum. 4.490 kr.

GRILLHÚSSINS

Haustið er uppskerutími  og margir fara út í 
náttúruna að tína bæði ber og sveppi. Um nýtingu 
almennings á þessum auðlindum gilda þó ákveðnar 
reglur sem er gott að kynna sér áður en haldið er af 
stað. Sjá nánar á vef Umhverfisstofnunar www.ust.is.

N ú er ár síðan nýir eig-endur tóku við veitinga-húsinu Café Aroma í miðbæ Hafnarfjarðar og hefur það síðan tekið á sig æ heimilislegri brag. Boðið er upp á hádegisverðarhlaðborð alla virka daga þar sem heimilismat-ur í girnilegum búningi er á boð-stólum auk þess sem samlokur, hamborgarar og alls kyns salöt eru á sínum stað fram á kvöld. „Þá erum við með litlar kökur sem við bökum frá grunni, en ekki sneiðar eins og algengt er, og njóta þær sérstakra vinsælda,“ segir eigand-inn Andrea Norðfjörð. Café Aroma var stofnað á ann-arri hæð í verslunarmiðstöðinniFirði árið 2002 á
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250 g lambahakk250 g svínahakk½ epli
2 sellerístönglar 1-2 hvítlauksrif 1 laukur

1 stk. sítróna
1 egg
½ dl brauðrasp½ búnt af 
steinselju
salt og pipar
8 sneiðar af beikoni
Saxið epli sellerí h i l

verði nokkurs konar pylsa. Vefjið tveimur sneiðum af beikoni utan um hverja rúllu. Vefjið rúllunum inn í álpappír.
Rúllurnar eru gufusoðnar í 180˚ heitum ofni í 15-18 mín. (má líka steikja á pönnu). Takið rúllurnar úr ofninum og steikið á pönnu uns beikonið er orðið stökkt.Sósa

1 glas Patak‘ M

MAR-A-LAGO RÚLLUR með rösti-kartöflum og karrísósu FYRIR FJÓRA

Heimilismatur í sparibúningi

Nýir eigendur tóku við Café Aroma í Hafnarfirði fyrir ári og hefur staðurinn fest sig vel í sessi.
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● Fatamerkið Líber
● Á rúmstokknum
● Götutískan í Reykjavík
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Örnólfur Thorlacius 
áttræður
Fyrrverandi rektor MH 
skrifar dýrafræði á Grund.
tímamót 22

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011 

Umdeildur Svíaprins
Samband Karls Filips 
Svíaprins við fyrrum 
nærfatafyrirsætu hneykslar.

fólk 34

FÓLK Íslendingar hafa keypt Harry 
Potter-bækur, mynddiska og bíó-
miða fyrir 900 
milljónir króna. 

„Þegar 
fyrsta myndin 
var frumsýnd 
fyrir tíu árum 
gerði enginn 
sér grein fyrir 
að þetta yrði 
svona stórt,“ 
segir Þorvaldur 
Árnason, fram-
kvæmdastjóri 
Samfilm, sem hefur dreift öllum 
Harry Potter-myndunum hér á 
landi. 

Ekkert æði sem mögulega gæti 
skákað sögunum um töfrastrákinn 
eftir J.K. Rowling er í augsýn en 
Þorvaldur segir að framleiðslu-
fyrirtæki myndanna átta, Warner 
Bros, sé byrjað að leita að nýjum 
gullkálfi.   - fgg / sjá síðu 42

Tíu ára ævintýri að ljúka:

Ísland varði nær 
milljarði í Potter

HARRY POTTER
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VÍÐA NOKKUÐ BJART   Í dag má 
búast við norðaustlægri átt, víða 
5-10 m/s en 10-15 m/s við NA-
ströndina. Horfur á bjartviðri víða á 
landinu en NA- og A-lands verður 
skýjað og einhver úrkoma.
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ORKUMÁL Norðurál hafði hug á að 
kaupa hlut Geysis Green Energy í 
HS Orku árið 2009. Íslandsbanki sá 
um söluna og ákveðið var að ganga 
frekar að tilboði Magma Energy 
Sweden, dótturfyrirtækis kanad-
íska fyrirtækisins Magma Energy.

„Ég get staðfest það að Norður-
ál tók þátt í söluferli á bréfum í HS 
Orku sem Íslandsbanki hélt utan 
um. Íslandsbanki ákvað að selja 
hlutabréfin í HS til Magma. Við 
erum sannfærð um að okkar tilboð 
hafi verið mjög samkeppnishæft en 
samt sem áður var tilboði Magma 
tekið,“ segir Ágúst Hafberg hjá 
Norðuráli.

Kaup Magma á hlut Geysis Green 
voru mjög umdeild og fjármála-

ráðherra leitaði leiða til að ganga 
inn í kaupin fyrir hönd ríkisins.

Steingrímur J. Sigfússon fjár-
málaráðherra lá undir ámæli á 
Alþingi í gær, en hann var sakaður 
um að hafa haft óeðlilega aðkomu 
að málinu. Steingrímur segir það 
af og frá, hann hafi verið að reyna 
að tryggja það að meirihluti, eða að 
minnsta kosti helmingur HS Orku, 
yrði í eigu innlendra aðila. Reynt 
hafi verið að koma saman eigenda-
hópi en þær tilraunir hafi runnið út 
í sandinn.

Ágúst segir að einmitt það hafi 
Norðurálsmenn reynt; að koma 
saman eigendahópi um fjár-
festingu í HS Orku. „Norðurál tók 
þátt í þessu söluferli til að tryggja 

að HS hefði fjárhags legt bolmagn 
til að til að ljúka við orkuöflunar-
verkefni á Reykjanesi og standa 
við samnings skuldbindingar sínar 
vegna Helguvíkur álversins. Meðal 
annars bauðst Norðurál til þess að 
taka þátt í fjárfestingu í HS Orku 
sem minnihlutaeigandi með öðrum 
íslenskum fjárfestum, t.d. lífeyris-
sjóðum. Staðan í dag er sú að HS 
Orka er að reyna að komast undan 
skuldbindingum sínum sem skil-
greindar eru í orkusamningi milli 
fyrirtækjanna.“

Deila Norðuráls og HS Orku um 
orkusölusamninga vegna álvers-
ins í Helguvík er fyrir gerðardómi. 
Búist er við niðurstöðum úr því 
máli í næstu viku. - kóp / sjá síðu 4

Norðurál bauð líka
í hlutinn í HS Orku
Norðurál bauð í hlut Geysis Green Energy í HS Orku. Ofan á varð að selja Magma 
Energy hlutinn. Ríkisstjórnin skoðaði að ganga inn í kaupin en ekkert varð úr því. 

TJALDA ÞVÍ SEM TIL ER Stúdentar í Háskóla Íslands reistu í gær tjaldbúðir á túninu við aðal-
byggingu skólans. Með því vildi Stúdentaráð vekja athygli á húsnæðisvanda háskólanema. Ráðið segir virkilega 
marga í vandræðum því stúdentaíbúðir séu of fáar og leiguverð á almennum markaði of hátt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNTAMÁL Ríkisendurskoðun 
segir ekkert benda til þess að 
ríkisframlög til Kvikmyndaskóla 
Íslands hafi runnið til annars en 
þeirrar starfsemi sem tilgreind 
er í styrktarsamningi mennta- og 
menningarmálaráðuneytis við 
skólann. 

Ráðuneytið segir þetta hins 
vegar ekki breyta því að skólinn 
geti ekki uppfyllt skilyrði viður-
kenningar um rekstrarhæfi. 
Ríkisendurskoðun rekur fjár-
hagsvanda skólans til þess að 
nemendum var fjölgað langt 
umfram viðmið gildandi samn-
ings. „Vegna hinnar alvarlegu 
fjárhagsstöðu skólans vill Ríkis-
endurskoðun benda á að hún 
hefur margsinnis lýst þeirri 
afstöðu sinni að stofnanir ríkisins 
og aðilar sem ríkið hefur samið 
við um að veita ákveðna þjónustu 
eigi ekki að stofna til fjárhags-
skuldbindinga fyrr en formleg 
fjár veiting liggur fyrir.“  
 - gar / sjá síðu 4

Athugun Ríkisendurskoðunar:

Kvikmyndaskóli 
fór rétt með fé

Erfitt umhverfi
Formaður knattspyrnu-
deildar Vals segir 
félagið ekki það eina í 
rekstrarvandræðum.
sport 38

Enn í Latabæ
Magnús Scheving hefur selt 
hlut sinn í Latabæ.

föstudagsviðtalið 16

Mjög eða frekar hlynnt(ur)
Hlutlaus
Mjög eða frekar andvíg(ur)

Afstaða til landakaupa

j g g(g

18,2%

59,1%

22,7%

KÖNNUN Meirihluti landsmanna er 
hlynntur því að leyfa kínverska 
kaupsýslumanninum Huang Nubo 
að kaupa stóra landareign á Gríms-
stöðum á Fjöllum, samkvæmt niður-
stöðum skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 sem gerð var 
í gærkvöldi.

Alls sagðist 59,1 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni mjög 

eða frekar hlynnt því að Nubo fengi 
að kaupa landið. Um 22,7 prósent 
sögðust hlutlaus og 18,2 prósent 
sögðust mjög eða frekar andvíg því 
að kaupin næðu fram að ganga.

Karlar eru samkvæmt könnun-
inni frekar hlynntir kaupunum. 
Um 65,2 prósent þeirra vilja heim-
ila þau en 52,9 prósent kvenna.

 - bj / sjá síðu 6

Tæp 60 prósent meðmælt landakaupum á Fjöllum:

Meirihluti hlynntur Nubo
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EFNAHAGSMÁL Hagvöxtur á öðrum 
ársfjórðungi var talsvert minni 
en spár höfðu gert ráð fyrir. Þetta 
kemur fram í tölum sem Hagstofan 
birti í gær.

Landsframleiðsla jókst um 1,4 
prósent á öðrum ársfjórðungi borið 
saman við sama ársfjórðung í fyrra. 
Á fyrsta ársfjórðungi var hagvöxtur 
3,6 prósent á milli ára og því hefur 
nokkuð hægst á hagvexti. Í Morgun-
korni Íslandsbanka frá því í gær 
segir að þetta sé í takt við það sem 
hafi verið að gerast í nágrannalönd-
um okkar.

Helsti aflvaki hagvaxtar á öðrum 

ársfjórðungi var vöxtur í einka-
neyslu en einkaneysla jókst um 5,1 
prósent á ársgrundvelli. Sá vöxtur 
var þó minni en búist hafði verið við.

Fjárfesting jókst um 1 prósent á 
ársgrundvelli borið saman við 3,5 
prósenta vöxt á fyrsta ársfjórðungi. 

Þá voru einnig birtar í gær endur-
skoðaðar hagvaxtartölur fyrir árið 
2010. Hagstofan hafði áður sagt 
samdráttinn í landsframleiðslu á 
síðasta ári hafa verið 3,5 prósent 
en segir nú að hann hafi verið 4 
prósent. Í Morgunkorninu segir 
að lækkunina megi rekja til minni 
útflutnings þjónustu en áður hafði 
verið reiknað með og leiðréttingar á 
vísitölu byggingarkostnaðar. Á móti 
var einkaneysla endurskoðuð upp á 
við.  - mþl

�

ms.is

Ostur
 eins og 
krakkar
 vilja hafa
 hann

SPURNING DAGSINS

VIÐSKIPTI Framleiðsla á gosdrykkj-
um úr íslensku vatni undir merkj-
um Gosverksmiðjunnar Kletts í 
Reykjavík var lögð niður í ágúst 
og starfsfólk sent heim. Viðræður 
um endurfjármögnun fyrirtækis-
ins standa nú yfir. Óvíst er hvenær 
viðræðum lýkur og framleiðsla 
kemst í gang á ný. 

Gosverksmiðjan Klettur hóf 
framleiðslu á gosdrykkjum með 
pompi og prakt undir merkjum 
KlettaGOSS og KlettaVATNS í des-
ember í fyrra. Lögð var áhersla á 
að um íslenska framleiðslu væri 
að ræða og ekki stefnt að útflutn-
ingi vatnsins. Verðið var lægra en 
á öðrum gosdrykkjum og stefnt að 
því að auka fjölbreytni á drykkja-
vörumarkaði. 

Þeir sem Fréttablaðið ræddi 
við segja fyrirtækið hafa farið af 
stað með of lítið eigið fé og hafi 
fljótlega þurft að kalla eftir nýju 

hlutafé til að halda framleiðslunni 
áfram. Þessu til viðbótar mun sam-
keppnin við Ölgerðina og Vífilfell á 
gosdrykkjamarkaðnum hafa verið 
erfiðari en stjórnendur Kletts 
reiknuðu með. 

Þegar rekstur hófst í Gosverk-
smiðjunni Kletti var fyrir tækið 
í eigu 25 einstaklinga, þeirra á 

meðal helstu starfsmanna ásamt 
vinum og fjölskyldum. Í tilkynn-
ingu fyrirtækisins sem gefin var 
út í tilefni af opnuninni fyrir tæpu 
ári kom fram að í hluthafahópn-
um væri enginn fagfjárfestir og 
enginn þekktur fjárfestir. Forðast 
hefði verið að taka lán til rekstrar-
ins. Ekki liggur fyrir nú hvernig 
hlutafé skiptist. Eftir því sem næst 
verður komist hefur einhver hluti 
þess skipt um hendur. 

Hvorki fyrrverandi né núver-
andi stjórnarmenn Gosverksmiðj-
unnar Kletts vildu tjá sig um mál-
efni fyrir tækisins í samtali við 
Fréttablaðið í gær. Þeir vísuðu á 
Guðmund H. Magnason, sem sagð-
ur er stjórnarformaður. Ekki náð-
ist í hann við vinnslu fréttarinnar. 
Enginn framkvæmdastjóri er leng-
ur skráður hjá fyrirtækinu. Ekki 
var heldur svarað í síma í Gosverk-
smiðjunni.  jonab@frettabladid.is

ÍSLENSKIR GOSDRYKKIR Á flöskum 
fyrirtækisins eru myndir af Íslendingum 
og textar úr íslenskum dægurlögum og 
bókmenntum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞÚSUND FLÖSKUR Á FÆRIBANDI Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra ræsti vélar Gosverksmiðjunnar fyrir tæpu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tappinn skrúfaður í 
flöskur Klettavatns
Forsvarsmenn Gosverksmiðjunnar Kletts hafa hætt tímabundið framleiðslu á 
séríslenskum gosdrykkjum. Ekki er liðið ár síðan fyrirtækið hóf að selja vatn.

SJÁVARÚTVEGUR Loðnukvótinn 
fyrir íslensk skip á komandi ver-
tíð verður rúm 181.000 tonn sem 
er nokkru minna en var á síðasta 

fiskveiðiári. 
Sjávarútvegs- 

og landbúnaðar-
ráðherra fór með 
þessu eftir ráð-
gjöf Hafrann-
sóknastofnunar-
innar, en einnig 
var ákveðið að 
sumarveiðar á 
loðnu verði ekki 
leyfðar á næsta 
ári. 

Í tilkynningu 
frá ráðuneytinu kemur fram að 
væntanlega verði aflaverðmæti 
loðnu á næsta ári, miðað við hag-
stæða samsetningu bræðslu, fryst-
ingar og hringavinnslu, um 20 til 
30 milljarðar íslenskra króna.  - þj

Loðnukvóti ákveðinn:

Mega veiða 181 
þúsund tonn

LOÐNA Ráðherra 
hefur ákveðið að 
loðnukvóti næsta 
árs verði 181 
þúsund tonn.

KÍNA Liang Wengen er ríkasti 
maður Kína, en eigur hans eru 
metnar á 9,3 milljarða Banda-

ríkjadala að því 
er kemur fram í 
úttekt tímaritsins 
Forbes.

Wengen er 
stjórnarformaður 
og helsti eigandi 
Sany Heavy Ind-
ustry, sem fram-
leiðir þungavinnu-
vélar. Verðmæti 
fyrirtækisins 

hefur aukist stórum síðustu ár og 
eru nú sjö stjórnendur þess meðal 
400 ríkustu manna Kína.

Næstur Wengen, með eigur upp 
á 9,2 milljarða dala, er Robin Li, 
sem er stofnandi Baidu-leitarvefs-
ins. Íslandsvinurinn Huang Nubo 
er í 129. sæti listans.  - þj

Nýr á toppi auðvaldsins:

Wengen er rík-
astur Kínverja

HEILBRIGÐISMÁL Kostnaður Sjúkra-
trygginga við þunglyndislyf 
hefur lækkað um 488 milljónir 
króna á einu ári. 

Tímabilið sem um ræðir er 1. 
júní 2010 til 31. maí 2011. Á þessu 
ári hafa álíka margir fengið ávís-
að þunglyndislyfjum og árið á 
undan, eða um 32 þúsund manns. 

1. júní 2010 breyttust reglur 
þannig að aðeins er tekið þátt í 
kostnaði við kaup á hagkvæm-
ustu lyfjunum. Notkun á þeim 
hefur því aukist. Mestu hefur þó 
breytt að verð á nokkrum lyfjum 
hefur lækkað vegna breyttra 
reglna og vegna nýrra samheita-
lyfja.  - þeb

Kostnaður við þunglyndislyf:

488 milljónir 
sparast í lyfjum

LIANG WENGEN

Jón, voru þessar rotþrær bara 
skítaredding?

„Já. Það er mun betra að hafa hann 
í tanki en á floti í lauginni.“

Jón Jóhannsson í Mosskógum í 
Mosfells dal hefur komið sér upp eigin 
skolphreinsi stöð líkt og nágranni hans. 
Þeir töldu rotþrærnar litlu gagni þjóna.

Nýjar hagvaxtartölur frá Hagstofu Íslands valda vonbrigðum:

Hagvöxtur minni en spár bentu til

MENNTAMÁL Barnaskóli Hjallastefnunnar í Hafnar-
firði hefur ekki verið settur formlega þar sem hús 
undir starfsemina er ekki tilbúið. Skólastarf er engu 
að síður hafið og nýbygging að rísa við hlið uppruna-
legs leikskóla Hjallastefnunnar.

„Við gerum ráð fyrir að geta sett skólann form-
lega 3. október,“ segir skólastjórinn Sara Dögg 
Svanhildar dóttir. Börnin mæti þó þegar í skólann 
daglega og fái kennslu. Notast sé við hluta af hús-
næði leikskólans, við hliðina á byggingarreitnum, og 
safnaðarheimili Víðistaðakirkju. „En lögum sam-
kvæmt megum við ekki kalla það formlegt skólastarf 
fyrr en við erum komin í hús,“ segir Sara. Allt sé 
þetta gert í fullri sátt við foreldrahópinn.

Skólinn lenti á hrakhólum með húsnæði þegar 
færanleg bygging sem Hafnarfjarðarbær hafði leyft 
þeim að nota frítt var tekin og flutt í Vallahverfið í 
vor til að anna aukinni þörf fyrir leikskólapláss við 
leikskólann Bjarkarvelli. Í kjölfarið ákvað Hjalla-
stefnan að reisa eigið hús.

Sara segir stöðuna bitna merkilega lítið á starf-
inu. „Þetta truflar okkur ævintýralega lítið. Það sem 
gerir það að verkum að þetta gengur upp er einstak-
ur starfsmannahópur.“  - sh

Grunnskólabörnum Hjallastefnunnar kennt í leikskóla og safnaðarheimili:

Skólasetning bíður nýrrar byggingar

samdráttur varð á 
landsframleiðslu í 
fyrra samkvæmt 
endurskoðuðum 

tölum Hagstofunnar. Áður 
hafði verið gert ráð fyrir 
3,5% samdrætti.

HAGSTOFA ÍSLANDS

4%

NÆSTUM TILBÚINN Gert er ráð fyrir því að setja skólann form-
lega í nýju húsnæði 3. október. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÍBÍA, AP Naji Barakat, 
heilbrigðis ráðherra í bráða-
birgðastjórn uppreisnarmanna, 
segir að 30 þúsund manns hið 
minnsta hafi látið lífið í átökun-
um undanfarna mánuði. Fimmtíu 
þúsund hafi særst. Þessar tölur 
eru þó ekki staðfestar.

Saksóknari alþjóðlega saka-
dómstólsins í Haag fór í gær 
fram á aðstoð ríkja heims við að 
handtaka Múammar Gaddafí, 
sem hefur verið ákærður fyrir 
stríðsglæpi.

Sjálfur segist Gaddafí enn vera 
í Líbíu og hvetur stuðningsmenn 
sína til að gefast aldrei upp. - gb

Bráðabirgðastjórn Líbíu:

Þrjátíu þúsund 
látnir í Líbíu

GADDAFÍ EFTIRLÝSTUR Kona í Líbíu 
les tímarit með mynd af Gaddafí í 
kvenfötum. NORDICPHOTOS/AFP

UTANRÍKISMÁL Franco Frattini, 
utanríkisráðherra Ítalíu, fundaði 
með Össuri Skarphéðinssyni utan-
ríkisráðherra í gær þar sem hann 
lýsti yfir stuðningi við umsókn 
Íslands að Evrópusambandinu. 

Fram kemur á vef ráðuneytisins 
að ráðherrarnir hafi rætt marg-
vísleg mál. Frattini hafi meðal 
annars hvatt Íslendinga til að leita 
ráða hjá Ítölum „ef flækjur kæmu 
upp í samningunum“ og einnig 
kvaðst hann hafa mikinn skilning 
á mikilvægi fiskveiða í efnahags-
lífi Íslendinga. - þj

Fundur utanríkisráðherra:

Ítalir styðja um-
sókn Íslendinga
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Hafðu 
bankann
með þér

Snjallsímaforrit „app“ er, eins og nafnið bendir til, forrit sem bætir 
eiginleikum við snjallsímann þinn. Með appinu okkar getur þú tengst 
Netbankanum þínum í gegnum farsímann og nálgast margvíslega þjónustu.

Yfirlit og staða reikninga

Yfirlit og staða kreditkorta

Millifærslur

Myntbreyta og gengi gjaldmiðla

Samband við þjónustuver

Staðsetning útibúa og hraðbanka

Þú færð nánari upplýsingar á www.islandsbanki.is/farsiminn

Íslandsbanki býður 
fyrstur íslenskra 
banka upp á 
snjallsímaforrit

Skannaðu kóðann til að fá „appið“ frítt í símann. 
Einnig er hægt að nálgast það á m.isb.is. 
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BÖRN Heimili og skóli – lands-
samtök foreldra og SAFT skora 
á alla skóla, frístundaheimili 
og aðra í íþrótta- og tómstunda-
starfi með börnum og ungling-
um að fara gætilega með ljós-
myndir úr starfinu.

„Sérstaklega þarf að huga að 
því hvaða efni er sett á vefinn. 
Dæmi eru um að sakleysislegum 
myndum úr sundferðum eða 
öðrum tómstundum sé breytt og 
þær jafnvel teknar úr samhengi 
með því að setja afrit á aðrar 
síður,“ segir í tilkynningunni. 
„Mikilvægt er að skoða vel allar 
friðhelgisstillingar á Facebook, 
merkja myndir og setja jafnvel 
klausu um höfundarrétt á 
myndavefi svo hægt sé að sækja 
rétt sinn ef út í það fer.“ - gar

Áskorun frá Heimili og skóla:

Sýni varúð með 
barnamyndir

NÁTTÚRA Berja-, sveppa- og jurta-
tínsla er óheimil innan eignar-
landa hér á landi sé leyfi eig-
anda ekki veitt. 

Þó er öllum heimilt að tína 
í eignarlöndum til neyslu 
á vettvangi, en ekki til 
söfnunar. Sérstakt ákvæði er 
í náttúruverndar lögum um 
heimild almennings til að tína 
nytjajurtir á jörðum og er öll 
slík tínsla heimil utan eignar-
landa, það er í þjóðlendum. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá 
Umhverfisstofnun. 

„Sýna ber eiganda lands og 
nytjarétthöfum fyllstu tillits-
semi og hlíta tilmælum þeirra 
um umgengni við landið og 
fylgja slóðum og stígum þar sem 
það á við,“ segir í tilkynning-
unni.  - sv

Berjatínsla háð leyfi eigenda:

Bannað að tína 
á eignarlöndum

ALÞINGI Stjórnarandstaðan fór 
mikinn á þingi í gær og kvart-
aði yfir því að Jóhanna Sigurðar-
dóttir forsætisráðherra væri ekki 
viðstödd óundirbúinn fyrirspurn-
artíma ráðherra. Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, forseti Alþingis, 
útskýrði að forsætisráðherra 
væri upptekinn vegna komu 
erlendra ráðamanna. Það sló ekki 
á gagnrýni stjórnarandstöðunnar.

Stjórnarliðar töldu ómaklega 
að Jóhönnu vegið, hún væri 
þaul sætin á þingi, nokkuð sem 
stjórnarandstaðan tók ekki undir. 
Stjórnarliðar minntu á að þetta 
væri annar fyrirspurnartím-
inn á þingstubbnum og forsætis-
ráðherra mundi reyna að vera 
viðstaddur fyrirspurnartíma í 
næstu viku. - kóp

Tekist á um viðveru:

Kallað eftir for-
sætisráðherra

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

31°

29°

18°

18°

24°

25°

17°

17°

29°

22°

31°

27°

28°

17°

25°

23°

17°Á MORGUN 
3-8 m/s en  

hvassara V- og SA-til.

SUNNUDAGUR
NA-strekkingur 

við SA-ströndina.
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HLÝNAR Á NÝ  
Næstu daga verður 
norðaustanátt 
ríkjandi að mestu. 
Í dag verður vindur 
víða hægur en það 
hvessir heldur á 
Snæfellsnesi og 
við SA-ströndina á 
morgun. Búast má 
við nokkuð björtu 
veðri S- og V-til en 
austanlands verður 
heldur þungbúið 
og væta með 
köfl um.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

ALÞINGI Þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins kröfðust þess að fjár-
málaráðherra gæfi þeim munn-
lega skýrslu um aðkomu sína að 
kaupum Magma Energy á hlut 
Geysis Green Energy í HS Orku. 
Vitnuðu þeir í frétt Morgunblaðs-
ins, þar sem segir að Steingrím-
ur J. Sigfússon hafi verið í leyni-
makki vegna málsins.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, segir ljóst 

að fjármála-
ráðherra hafi 
lagt blessun 
sína yfir að 
Magma eign-
aðist  hel m-
ingshlut í HS 
Orku. Það hafi 
brotið í bága 
við yfirlýsing-
ar umhverfis-
ráðherra um 
pólitískan vilji 

fyrir því að fyrir tækið væri í inn-
lendri eigu.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
vitnaði í Morgunblaðið þar sem 
sagt var að fjármálaráðherra 
hefði krafist fjölbreytni í við-
skiptahópi fyrirtækisins.

Steingrímur segir það af og 
frá. Stjórnvöld hafi reynt að koma 
saman eigendahópi til að tryggja 
að HS Orka yrði að meirihluta, 
eða að minnsta kosti að helmingi, 
í eigu innlendra aðila. Það hafi 
öllum átt að vera ljóst, enda hafi 
verið margfjallað um málið í fjöl-
miðlum.

„Að öðru leyti var ekki fjallað 

um áform fyrirtækisins. Það var 
ekki verið að reyna að stýra því í 
hvað rafmagnið færi. Ég ræddi við 
Beaty [forstjóra Magma Energy] 
um almennar áherslur okkar um 
að auka fjölbreytni í orkunotk-
un. Beaty var sammála því, sem 
og því að æskilegt væri að fá sem 
hæst orkuverð. Þetta voru á engan 
hátt inngrip stjórnvalda,“ segir 
Steingrímur.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-
ráðherra segir allar hugmyndir 
stjórnvalda um orkusölu fyrir-
tækisins hafa verið hluta af fram-

tíðarsýn, færi svo að ríkið gengi á 
einhvern hátt inn í kaupin.

Menn voru að skoða alvarlega 
hvort hægt væri að ná saman 
hópi opinberra aðila, lífeyris-
sjóða, sveitarfélaga og ríkis, til að 
tryggja að fyrirtækið færi ekki í 
eigu erlendra aðila. Allir vita 
hvernig fór.“

Katrín segir fráleitt að tala um 
óeðlileg afskipti ráðherra. „Ég 
veit ekki til að fjármálaráðherra 
hafi einhver tök á að gefa HS orku 
einhver fyrirmæli.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Ráðherra sakaður 
um afskipti af sölu
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins sökuðu fjármálaráðherra um óeðlileg afskipti 
af kaupum Magma á hlut í HS Orku. Ráðherra segir það af og frá. Iðnaðarráð-
herra segir um eðlilegar áætlanir að ræða yrði af kaupum ríkisins á hlutnum.

GAGNRÝNINN Formaður Sjálfstæðisflokksins og fleiri þingmenn flokksins voru gagn-
rýnir á fjármálaráðherra og sögðu hann hafa átt óeðlilega aðkomu að sölu HS Orku 
til Magma. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

MENNTAMÁL Svandís Svavarsdóttir, starf-
andi mennta- og menningarmálaráðherra, 
hefur skipað hóp til að finna lausn á mál-
efnum nemenda Kvikmyndaskóla Íslands. 
Markmiðið er að finna viðeigandi kennslu 
fyrir þá sem skráðir eru í skólann nú 
þegar.

Nemendur komu að máli við ráðherra á 
mánudag og óskuðu eftir því að ráðuneytið 
tryggði námsframvindu þeirra og stæði 
vörð um gæði námsins. 

Þeir telja að skólinn geti ekki uppfyllt 
skuldbindingar sínar við þá og óskuðu því 
liðsinnis ráðherra.

 „Nemendur óskuðu eftir innkomu ráðuneytisins 
við að finna bráðabirgðalausn svo þeir geti haldið 

áfram námi eins fljótt og kostur er,“ segir 
Svandís.

Starfshópurinn hefur óskað efir upplýs-
ingum frá skólanum um námsframvindu 
nemendanna. Í framhaldi af því verður 
leiða leitað til að finna lausnir. Svandís 
segir að það verði að gerast á allra næstu 
dögum.

„Það er ljóst að þarna er um að ræða 
neyðaráætlun sem tekur hliðsjón af stöðu 
þessara nemenda. Við þurfum samhliða 
þessari ráðstöfun að vinna að stefnumót-
un um nám í kvikmyndagerð á Íslandi til 

lengri tíma.“
Svandís segir æskilegt að nýnemar geti skráð sig 

inn í nýtt námsfyrirkomulag haustið 2012. - kóp

Nemendur Kvikmyndaskóla Íslands óskuðu liðsinnis ráðuneytisins:

Neyðaráætlun um Kvikmyndaskóla

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

EFNAHAGSMÁL Verðmæti útflutn-
ings í ágúst nam 55,5 milljörðum 
króna, samkvæmt bráðabirgða-
tölum frá Hagstofunni. Innflutn-
ingur á sama tímabili nam 47,3 
milljörðum króna. Vöruskipti við 
útlönd voru því hagstæð um 8,2 
milljarða króna í ágúst.

Iðnaðarvörur og sjávarafurðir 
standa undan megninu af útflutn-
inginum. Verðmæti útfluttra 
iðnaðar vara nam tæpum 30 millj-
örðum og sjávarafurða tæpum 24 
milljörðum. Mest er flutt inn af 
hrávörum og rekstrarvörum. - kóp

Vöruskipti við útlönd:

Mun meira 
flutt út en inn

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðiseftirlit 
Suðurnesja skoðaði í síðustu viku 
drykkjarvatn flugvéla Astraeus á 
Keflavíkurflugvelli. Astreus flýg-
ur fyrir Iceland Express. 

„Fyrstu niðurstöður benda til 
þess að í lagi sé með vatnið,“ segir 
Magnús H. Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri HES.

Magnús segir að borist hafi 
nafnlaus kvörtun um að ekki 
hafi verið staðið rétt að dælingu 
drykkjarvatns á vélarnar. „Heil-
brigðiseftirlitið gat ekki staðfest 
að eitthvað hefði farið úrskeiðis 
en tók gerlasýni af vatni tveggja 
flugvéla sem voru á stæði,“ segir 
Magnús. Kvörtunin mun hafa 
borist frá starfsmanni þjónustu-
fyrirtækisins Birk Flight Services 
sem ekki hlaut áframhaldandi 
ráðningu þegar starfsfólki var 
fækkað um mánaða mótin. - gar

Athugun heilbrigðisfulltrúa:

Ekkert að vatni 
Iceland Express

GENGIÐ 08.09.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

218,0515
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,18 115,72

183,94 184,84

161,71 162,61

21,710 21,838

21,352 21,478

18,066 18,172

1,4900 1,4988

182,80 183,88

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Gildir til 11. september á meðan birgðir endast.

nautakjöt

NÆRINGARGILDI  LDS Kcal: 520/ 26% LDS*
Prótín: 50 g/ 100% LDSFita: 22 g/ 33% LDS
Kolvetni: 27 g/ 9% LDSB12 vítamín: 5.9 mcg/ 98% LDSMagnesíum: 102 mg/ 25% LDS

*Leiðbeinandi dagsskammtur (LDS) miðast við 2.000 kcal (hitaeininga) orkuþörf.

Hitið ofninn í 180°C. Raðið kartöflunum í miðja álpappírsörkina og saltið. 
Leggið laxinn ofan á kartöflurnar  og saltið og piprið. Stráið fennikunni og 
vorlauknum yfir fiskinn og leggið sítrónusneið ofan á ásamt timjangrein, hálfri 
teskeið af smjöri og fjórðungi úr teskeið af sinnepi. Raðið tómötunum upp 
við laxbitann og lokið álpappírnum. Bakið í ofni í 20-25 mínútur.

800g - 1kg lax, skorinn í 4 bita
4 litlar kartöflur, þunnskornar
1/2 fennika, þunnsneidd
2-3 vorlaukar, sneiddir
4 sítrónusneiðar
4 ferskar timjangreinar, má líka 
nota þurrkað krydd

FERSKUR LAX Í HAUSTBÚNINGI fyrir 4
að hætti Rikku

1.898kr/kg.

BEINHREINSAÐUR 
LAX MEÐ ROÐI

Verð áður 2.399.-

16 kirsuberjatómatar
2 tsk smjör
1 tsk sinnep
salt og nýmalaður pipar
4 álpappírsarkir

NÝTT
CRÉAPAN

PÖNNUKÖKUR

þú finnur þær 
     í frystinum, 

  þarf aðeins að hita!

Bláberja lærissneiðarSvínalundir
frosnar, innfluttar

Úrbeinað hangilæri
tilvalið að sneiða í álegg

Nautahakk
100% nautakjöt

TILBOÐ ÓDÝRTTILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐ

199kr/pk.

HAVREFRAS

Verð áður 569.-

TILBOÐ

229kr/stk.

SVEITABRAUÐ

Verð áður 549.-

1.049kr/kg.

Verð áður 1.498.-

2.249kr/kg.

Verð áður 2.998.-
1.328kr/kg. 2.183kr/kg.

Verð áður 3.118.-

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%        

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%        

    Hellmanns majónes 

Frábært með öllum mat!

Hollt og gott!

TILBOÐ

PROFITT
PRÓTEIN

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

HELLMANN´S
MAJÓNES

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

MELTINGAR
TREFJAR

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

NOW
VÍTAMÍN

20        
afsláttur v/kassa

%
        

TILBOÐ

ALLUR 
BARNAMATUR

Í KRUKKUM

15        
afsláttur v/kassa

%
        

VINSÆLASTA FABRIKKU
SKYRTERTAN Í HEIMINUM
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HEF FLUTT MIG UM SET

Býð alla gamla og nýja viðskiptavini 
velkomna

Gerður Sævarsdóttir hársnyrtimeistari

GREIÐAN
Háaleitisbraut 58-60 

sími 5813090 / 8621323

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík - Reykjanesbæ 
Akureyri - Húsavík 
Vestmannaeyjum 

Hreinlætisvörur

NAPOLI hitastýrt sturtusett

26.900,-
SAFIR  sturtusett

2.595,-

Stálvaskur ø 38 cm

5.990,-

11.900,-
NAPOLI hitastýrð blöndunartæki fyrir sturtu

NAPOLI hitastýrð blöndunartæki 
fyrir baðkar 10.995,-

MTXE sturtuhaus

2.690,-
Skolvaskur plast 52,5x37,6 cm 

     9.900,-

Stálvaskur 43x76 cm 

6.990,-
VEMAR River blöndunartæki 

5.900,-

VEMAR Rain blöndunartæki 

5.990,-

REYKJAVÍK Framkvæmdum við 
Norðlingaskóla verður flýtt og 
hefur borgin ákveðið að veita 180 
milljónum umfram það sem áætl-
að hafði verið til verksins. 

Jón Gnarr borgarstjóri lagði 
þetta fram á borgarráðsfundi í 
gær og var tillagan samþykkt. 
Þar er lagt til að framkvæmdum 
verði flýtt þannig að allt skóla-
húsnæðið verði komið í notkun og 
skólalóð tilbúin á fyrri hluta árs 
2012. Alls verður 1.100 milljónum 
króna varið til framkvæmda við 
Norðlingaskóla á árinu 2011.  - sv

Borgin flýtir framkvæmdum: 

Leggur fram 
180 milljónir

ALÞINGI Þráinn Bertelsson, þingmaður Vinstrihreyfingar-
innar - græns framboðs, fékk ekki að bera af sér sakir á 
Alþingi í gær. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, forseti Alþing-
is, hafði áminnt þingmenn um að gæta orða sinna, eftir að 
Þráinn hafði kallað úr sal „Klúður á heimsmælikvarða!“ 
Þar vísaði hann til málefna Kvikmyndaskóla Íslands.

Fjölmargir þingmenn töldu brotið á rétti Þráins, en for-
seti taldi ummæli sín eiga við þingmenn alla, ekki Þráin 
einan. Orðaskipti Ragnheiðar og Þráins má sjá hér að 
neðan:

ÞB: ég bið um orðið til að bera af mér sakir.
RR: Forseti telur ekki ástæðu til að veita þingmann-

inum færi á að bera af sér sakir.
ÞB: Ég mótmæli þessari óstjórn forseta.
RR: Háttvirtur þingmaður getur gert það. - kóp

Deilt um fundarstjórn forseta Alþingis:

Þráinn vildi bera af sér sakir

ÞRÁINN
BERTELSSON

BANDARÍKIN, AP Atvinnuleysið 
í Bandaríkjunum var helsta 
umræðuefnið í  sjónvarps-
kappræðum átta repúblikana, sem 
allir sækjast eftir að verða for-
setaefni flokksins í kosningunum 
haustið 2012.

Þeir Rick Perry, sem er ríkis-
stjóri í Texas, og Mitt Romney, 
fyrrverandi ríkisstjóri í Massa-
chusetts, stærðu sig báðir af afrek-
um sínum við að skapa atvinnu.

Þeir þóttu koma best út úr 
kappræðunum, enda áttu hinir 
þátttakendurnir ekki auðvelt 

með að vísa í reynslu sína af 
atvinnumálum. Sérstaklega virt-
ist Michele Bachmann, fulltrúi 
Teboðshreyfingarinnar, eiga erf-
itt með að fóta sig á þessu sviði og 
þótti ekki koma sérlega vel út úr 
þættinum.

Romney lét það ekki slá sig út 
af laginu að Perry hefur komið 
mun betur út í skoðanakönnunum 
undan farið. Romney varði tíma 
sínum að mestu í að gagnrýna Bar-
ack Obama forseta, frekar en að 
gagnrýna mótherja sína úr Repú-
blikanaflokknum. - gb

Átta repúblikanar sækjast eftir útnefningu sem forsetaefni flokksins:

Tókust á um atvinnusköpun

PÚSSAR NEFIÐ Á PERRY Þegar hlé var 
gert á sjónvarpskappræðunum var 
tækifærið notað til að flikka aðeins upp 
á þátttakendur. NORDICPHOTOS/AFP

RÚSSLAND, AP „Það þarf að fækka flugfélögum veru-
lega, og það sem fyrst,“ sagði Dmitri Medvedev 
Rússlandsforseti, nýkominn frá slysstaðnum við 
Volgubakka þar sem farþegaflugvél fórst á mið-
vikudag.

Ekki er þó alveg ljóst hvernig hann hyggst ná því 
markmiði. Í Rússlandi eru nú starfrækt um 130 
flugfélög, en 85 prósent allra farþega ferðast með 
vélum tíu þessara flugfélaga.

Medvedev hefur áður hvatt til endurnýjunar flug-
flotans og kynnt áætlanir um að gamlar vélar, sem 
framleiddar voru á tímum Sovétríkjanna, verði 
teknar úr notkun frá og með næsta ári.

Alls fórust 43 með vélinni sem hrapaði á miðviku-
dag, þar á meðal 36 manna rússneskt íshokkílið sem 
Rússar hafa haft í miklum metum, ásamt nokkrum 
erlendum íshokkístjörnum. Tveir menn komust af 
en eru illa slasaðir.

Slysið beindi enn á ný athyglinni að lélegum flug-
flota rússneskra flugfélaga, lélegu opinberu eftirliti 

með flugmálum, lélegri þjálfun flugmanna og 
íþyngjandi sparnaðarkröfum, sem hvarvetna draga 
úr gæðum. gudsteinn@frettabladid.is

Flugslysið í Rússlandi beinir athyglinni að lélegu flugöryggi þar í landi:

Medvedev vill færri flugfélög

MEDVEDEV Á SLYSSTAÐ Forseti Rússlands segir róttækar 
breytingar nauðsynlegar. NORDICPHOTOS/AFP

Býst þú við að Bjarni Benedikts-
son fái mótframboð í formanns-
kjöri Sjálfstæðisflokksins?
Já  80,2 %
Nei  19,8 %

SPURNING DAGSINS Í DAG

Fylgistu með deilum um 
Kvikmyndaskóla Íslands?

Segðu skoðun þína á visir.is

KÖNNUN Innan við fjórðungur 
stuðningsmanna Vinstri grænna 
vilja að kínverski kaupsýslu-
maðurinn Huang Nubo fái að 
kaupa Grímsstaði á Fjöllum, sam-
kvæmt skoðanakönnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 sem unnin 
var í gærkvöldi. Þetta er áberandi 
lægra hlutfall en meðal stuðn-
ingsmanna annarra flokka.

Alls sagðist 59,1 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni 
mjög eða frekar hlynnt jarða-
kaupunum. Um 22,7 prósent sögð-
ust hlutlaus og 18,2 prósent sögð-
ust mjög eða frekar andvíg.

Bæði innanríkisráðherra og 
kínversk stjórnvöld þurfa að sam-
þykkja kaupin, eigi þau að ganga 
eftir.

Þegar skoðuð er afstaða fólks 
eftir því hvaða flokk það seg-
ist myndi kjósa, yrði gengið til 
þingkosninga nú, kemur í ljós að 
stuðningur við landakaupin er 
áberandi minnstur meðal stuðn-
ingsmanna Vinstri grænna.

Um 23,5 prósent þeirra sem 
segjast myndu kjósa flokkinn 
yrði gengið til kosninga nú segj-
ast mjög eða frekar hlynnt kaup-
unum og um 26,5 prósent segjast 
hlutlaus, en 50 prósent segjast 
mjög eða frekar andvíg því að 
kaupin nái fram að ganga.

Stuðningur við landakaupin er 
mun meiri meðal stuðningsmanna 
hins stjórnarflokksins. Alls sögð-
ust 65,6 prósent stuðningsmanna 
Samfylkingarinnar hlynnt kaup-
unum, 14,1 prósent sagðist hlut-
laust og 20,3 prósent á móti.

Af stuðningsmönnum Sjálf-
stæðisflokksins sagðist 65,1 
prósent mjög eða frekar hlynnt 
kaupunum, 23,4 prósent sögðust 
hlutlaus en 11,4 prósent mjög eða 
frekar andvíg.

Stuðningur við jarðakaupin 

reyndist mestur meðal þeirra 
sem myndu kjósa Framsóknar-
flokkinn. Úr þeim hópi sögðust 
74,4 prósent hlynnt landakaupum 
Nubo, 9,3 prósent sögðust hlutlaus 
en 16,3 prósent andvíg kaupunum.

Hringt var í 800 manns 
fimmtudaginn 8. september. Þátt-
takendur voru valdir með slembi-
úrtaki úr þjóðskrá. 

Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri.  

Spurt var: Hversu hlynnt(ur) 
eða andvíg(ur) ertu því að kín-
verski kaupsýslumaðurinn Huang 
Nubo fái að kaupa land á Gríms-
stöðum á Fjöllum? Alls tóku 90,9 
prósent afstöðu til spurningarinn-
ar. brjann@frettabladid.is

Kjósendur VG helst á 
móti kaupum Nubo
Stuðningsmenn Vinstri grænna skera sig frá öðrum með almennri andstöðu 
við að Huang Nubo fái að kaupa Grímsstaði samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Meirihluti landsmanna vill heimila jarðakaupin.

Stuðningur við jarðakaup Huang Nubo

Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ertu því að kínverski kaupsýslumaðurinn Huang 
Nubo fái að kaupa land á Grímsstöðum á fjöllum? 

2,3%

32,6% 41,9% 9,3%%% 14,0%

7,4%
31,4% 33,7% 23,4% 4,0%

10,9%34,4% 31,3% 14,1% % 9,4%

20,6%11,8%% 11,8% 26,5% 29,4%

Mjög hlynnt(ur)

Frekar hlynnt(ur)

Hlutlaus

Frekar andvíg(ur)

Mjög andvíg(ur)

UMDEILDUR Meirihluti landsmanna er hlynntur því að Huang Nubo fái að kaupa 
land á Íslandi en stuðningsmenn Vinstri grænna eru andvígari kaupunum en 
stuðnings menn annarra flokka.

KJÖRKASSINN



Holları

ÍSLE
N
SK

A
/SIA

.IS/N
AT 52973 01/11

Meiri kraftur, 
meiri vellíðan.

Cheerios er er trefjaríkt, sykur lítið 
morgunkorn, unnið úr heilum 

höfrum, hlaðið kolvetnum, orku og uppbyggjandi 
hollustu. Í hverri skeið eru lífsnauðsynleg næringarefni,  
14 fjörefni og steinefni, og fyrirheit um aukinn kraft og 
meiri líkamlega vellíðan.

Mikilvægasta  
máltíð dagsins.

Rannsóknir sýna að þeir sem hefja 
daginn á að borða morgunmat 
ná betri árangri í námi og starfi og eiga auðveldara 
með að halda þyngdinni í skefjum en þeir sem sleppa 
morgunmatnum. Morgunverðurinn þarf samt ekki að 
vera margbrotinn eða flókinn málsverður. 
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1 Hvaða ráðuneyti hyggst veita fjöl-
miðlaverðlaun á næstunni?

2 Hvaða íslenska fyrirtæki er fata-
hönnuðurinn Nicola Formichetti að 
vinna með?

3 Hvað heitir sænski þjálfarinn 
sem hefur lýst yfir áhuga á þjálfara-
stöðu íslenska landsliðsins?

SVÖR 

1. Umhverfisráðuneytið. 2. CCP. 3. Lars 
Lagerbäck.

Prag
29. September í 3 nætur

Frá kr. 59.900

Frábær þriggja nátta helgarferð - síðustu sætin!
Nú er upplagt að skreppa til Prag og njóta haustsins í þessari 
einstaklega fögru borg. Haustið í Prag er einstakt og frábært að 
heimsækja borgina og njóta lífsins. Gríptu tækifærið og skelltu þér 
til Prag og njóttu góðs aðbúnaðar í ferðinni.

Verð kr. 59.900
Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum.

Ath. mjög takmarkaður fjöldi herbergja í boði á þessum kjörum

Verð kr. 69.900
Netverð á mann, m.v gistingu í  tvíbýli á Hotel Duo **** í 3 nætur með 
morgunmat. Aukagjald fyrir einbýli kr. 12.500

Verð kr. 79.900
Netverð á mann, m.v gistingu í  tvíbýli á Hotel Clarion Congress **** í 3 nætur 
með morgunmat. Aukagjald fyrir einbýli kr. 14.900

FRÉTTASKÝRING

Hvað liggur að baki umræðunnar um 
staðgöngumæðrun?

Síðustu ár hefur umræðan um 
hvort leyfa eigi staðgöngumæðrun 
orðið háværari, en hún er bönnuð 
samkvæmt tæknifrjóvgunarlög-
um. Heilbrigðisráðherra skipaði 
starfshóp í lok janúar 2009 til að 
skoða siðfræðileg, lögfræðileg og 
læknisfræðileg álitaefni um stað-
göngumæðrun og hvort leyfa ætti 
staðgöngumæðrun hér. Niðurstaða 
hópsins var að ekki væri tímabært 
að heimila staðgöngumæðrun að 
svo stöddu, í júní í fyrra. Hópur-
inn hvatti til frekari umræðu og 
að fylgst yrði með þróun mála á 
Norður löndum því æskilegt væri að 
eiga samleið með grannþjóðunum. 

Þingsályktunartillaga um stað-
göngumæðrun var lögð fyrir 
Alþingi í lok síðasta árs af Ragn-
heiði Elínu Árnadóttur og sautj-
án þingmönnum úr öllum flokkum 
nema Hreyfingunni. Lagt var til 
að ráðherra skipaði starfshóp til að 
undirbúa lagafrumvarp sem heim-
ilaði staðgöngumæðrun. Meðal ann-
ars ætti að leggja áherslu á að stað-
göngumæðrun yrði aðeins leyfð 
í velgjörðarskyni, að sett yrðu 
ströng skilyrði fyrir henni til að 
tryggja réttindi, skyldur og hags-
muni staðgöngumæðra, foreldra og 
barna sem til yrðu með úrræðinu. 
Þá átti að leggja áherslu á að stað-
göngumæður og foreldrar gerðu 
með sér bindandi samkomulag. 
Gert var ráð fyrir að frumvarp 
yrði lagt fyrir þingið ekki síðar en 
31. mars, rúmum tveimur mánuðum 
eftir að rætt var um tillöguna. Að 
umræðunni lokinni fór tillagan til 
umræðu í heilbrigðisnefnd, þaðan 
sem hún var samþykkt með breyt-
ingum fyrr í vikunni. 

Hvað er staðgöngumæðrun?
Staðgöngumæðrun í víðum skiln-
ingi er þegar kona gengur með barn 
fyrir par eða einstakling og hefur 
fallist á það fyrir meðgönguna að 
láta barnið af hendi eftir fæðingu. 
Staðgöngumæðrun er yfirleitt skipt 
í hefðbundna og fulla staðgöngu-
mæðrun. Hefðbundin er þegar stað-
göngumóðirin gengur með barn 
sem erfðafræðilega er hennar. 
Full staðganga er þegar staðgöngu-
móðirin er ekki erfðafræðileg 
móðir barnsins. Í þessum tilvikum 
geta báðar kynfrumur komið frá 
væntanlegum foreldrum, en einnig 
getur önnur eða báðar kynfrumur 
komið frá kynfrumugjöfum. 

Staðgöngumæðrun er enn frem-
ur skipt í staðgöngumæðrun í 
velgjörðar skyni og hagnaðarskyni. 
Aðeins er vilji fyrir því að heimila 
staðgöngumæðrun í velgjörðar-
skyni hér á landi. 

Hver er eftirspurnin? 
Talið er að upp undir fimm pör á ári 
myndu nýta sér staðgöngumæðrun 
á hverju ári yrði hún leyfð. Fjöld-

Flókin úrlausnarefni 
bíða hóps um staðgöngu
Staðgöngumæðrun er bönnuð samkvæmt lögum. Á Alþingi hefst senn vinna 
við frumvarp sem mun heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.

FÁIR ÞURFA ÚRRÆÐIÐ Talið er að upp undir fimm pör á ári þyrftu að nýta sér 
staðgöngumæðrun.  NORDICPHOTOS/GETTY

Úr nefndaráliti meirihlutans: 
„Í flestum löndum Evrópu er staðan sú að staðgöngumæðrun er ekki leyfð, 
þ.e. hún er ýmist bönnuð með beinum hætti eða með ákvæðum annarra 
laga, t.d. laga um tæknifrjóvgun eða laga um ættleiðingu sem koma í reynd 
í veg fyrir að staðgöngumæðrun sé heimil.“ 

Staðgöngumæðrun er leyfð í Rússlandi, Ungverjalandi og Úkraínu með 
misströngum skilyrðum. Þá er staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni leyfð til 
dæmis í Bretlandi, Hollandi, Grikklandi og Georgíu. Engin ákvæði um stað-
göngumæðrun eru meðal annarra í Belgíu, Króatíu, Tékklandi, Portúgal og 
Rúmeníu. 

Staðgöngumæðrun er leyfð bæði í Kanada og Bandaríkjunum.  

Staðan í öðrum löndum

inn færi þó eftir því hverjum væri 
heimilt að nýta úrræðið auk þess 
sem fjöldinn gæti verið meiri fyrstu 
árin þar sem staðgöngumæðrun 
hefur ekki verið heimil hingað til. 

Læknisfræðileg tilefni til stað-
göngumæðrunar eru nokkur, sam-
kvæmt skýrslu vinnuhópsins. 
Bein tilefni eru konur sem fæðast 
án legs, hafa sjúkdóma í legi – til 
dæmis krabbamein, legnám eða 
skemmdir í legi. Óbein tilefni eru 
konur sem myndu stofna lífi sínu 
og barns í hættu sökum sjúkdóma. 
Einnig konur sem hafa upplifað 
endurtekin fósturlát eða misheppn-
aðar tæknifrjóvganir. Önnur tilefni 
sem nefnd hafa verið, án þess að að 
baki séu læknis fræðilegar ástæður, 
er ef konur vilja ekki leggja á sig að 
ganga með og fæða barn, eða ef um 
er að ræða einhleypa karlmenn og 
samkynhneigð karlmannspör. 

Gagnrýni á tillöguna
Í umsögnum um þingsályktunar-
tillöguna settu margir fram efa-
semdir, á ýmsum forsendum. Meðal 
þess sem var gagnrýnt við sjálfa 
tillöguna var hversu stuttur tími 

væri ætlaður í vinnuna, ekki næg 
umræða hefði farið fram um málið 
til þess að frumvarp yrði tilbúið 
nokkrum mánuðum síðar. Í tillög-
unni sem fór úr heilbrigðisnefnd 
var tímarammanum breytt, og er 
nú gert ráð fyrir að frumvarp verði 
lagt fram í síðasta lagi 1. mars 
2012. Margir gagnrýndu einnig 
að staðgöngumæður og foreldrar 
gerðu með sér bindandi samkomu-
lag. Mannréttindaskrifstofa Íslands 
sagði það til að mynda ganga þvert 
á mannréttindasjónarmið að gera 
samning sem svipti konu rétti yfir 
líkama sínum. Í hinni breyttu til-
lögu hefur þetta ákvæði verið tekið 
út. Í nefndaráliti meirihluta heil-
brigðisnefndar kemur fram að ekk-
ert samkomulag geti tekið frá konu 
ský lausan rétt til að ráða yfir eigin 
líkama. Jafnframt geti ekkert sam-
komulag tekið frá konu rétt til að 
teljast móðir barns, burtséð frá því 
hvaðan kynfrumur þess koma. 
 thorunn@frettabladid.is

Á næstu dögum verður fjallað 
nánar um álitaefni um staðgöngu-
mæðrun almennt í Fréttablaðinu. 

DANMÖRK Lögregluyfirvöld í Danmörku hafa 
hafið rannsókn á því hvort Skatturinn eða skatta-
málaráðuneytið hafi brotið persónuverndarlög 
með því að leka trúnaðargögnum um skatta-
mál Helle Thorning-Schmidt, formanns Sósíal-
demókrata, og eiginmanns hennar.

B.T. sagði fréttir af því í gær að Thorning-
Schmidt hafi nýtt sér persónuafslátt eiginmanns 
síns, sem er skráður til heimilis í Danmörku, 
en greiðir þar ekki skatta. Þar af leiðandi hafi 
Thorning-Schmidt greitt minna en henni bar í 
skatta á sex ára tímabili.

Hún hefur sjálf lýst því yfir að hún eigi ekkert 
óuppgert við skattayfirvöld. Þá finnst henni það 
háalvarlegt að samskipti hennar við skattayfir-
völd séu komin í hendur blaðamanna.

Lars Lökke Rasmussen, forsætisráðherra og 
helsti pólitíski andstæðingur Thorning-Schmidts, 
vildi ekki tjá sig um málið sem slíkt, en hvatti þó 
til þess að rannsakað yrði hvernig skattagögnin 
höfnuðu í höndum BT.

Þingkosningar fara fram í Danmörku þann 15. 
september, en ekki er víst hvort þetta mál muni 
koma til með að skaða Thorning-Schmidt. Hún er 
talin líkleg til að hreppa stöðu forsætisráðherra, 
miðað við fylgi flokkanna í nýlegum skoðana-
könnunum.  - þj

Skattamál formanns danskra Sósíaldemókrata dregin fram í kastljósið rétt fyrir þingkosningar:

Rannsókn hafin á leka á trúnaðargögnum

Í VANDRÆÐUM Helle Thorning-Schmidt, formaður 
Sósíaldemókrata í Danmörku, er í kastljósinu vegna 

skattamála. Rannsókn er hafin á því hvernig trúnaðar-
gögn lentu í höndum fjölmiðla. NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?
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LAUGARDAGUR | 10. SEPTEMBERFÖSTUDAGUR | 9. SEPTEMBER SUNNUDAGUR | 11. SEPTEMBER

13:00-14:30 REYKJAVÍK: BÓK -
MENNTA BORG UNESCO
Ráðhús Reykjavíkur

20:00 UPPLESTUR | IÐNÓ
Bergsveinn Birgisson | Denise Epstein 
Bjarni Bjarnason | Alberto Blanco
Herta Müller

9:00-12:00 ÍSLENDINGASAGNAÞING

12:30-15:00 VIÐTÖL | NH
Vikas Swarup & Pétur Blöndal  | Paolo 
Giordano & Hjalti Snær Ægisson |
Matt Haig & Ari Eldjárn | Ingo Schulze 
& Halldór Guðmundsson | Denise 
Epstein & Friðrik Rafnsson

13:30-16:00 ORÐUM REYKJAVÍK
Borgarbóka  söfnin

15:30-17:00 UPPLESTUR | NH
Kristín Marja Baldursdóttir | Steve 
Sem Sandberg | Ísak Harðarson | 
Horacio Castellanos Moya

20:00 BÓKMENNTAGANGA

22:00 BÓKABALL Í IÐNÓ 
           með Geirfuglum

13:00-15:30 VIÐTÖL | NH
Nawal El Saadawi & Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir | Horacio Castellanos 
Moya & Sjón | Pia Tafdrup & Haukur 
Ingvarsson | Steve Sem-Sandberg & 
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson | 
Kristof Magnusson & Ólafur 
Kristjánsson

20:00 UPPLESTUR | IÐNÓ
Oddný Eir Ævarsdóttir | Paolo 
Giordano | Pia Tafdrup
Nawal El Saadawi | Eiríkur Örn 
Norðdahl
 

Bókmenntahátíð | Dagskrá
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NÁNAR Á WWW.BOKMENNTAHATID.IS

VIÐSKIPTI Lokun tveggja 
rótgróinna veitinga-
staða í miðborg  Reykja-
víkur, La Primavera og 
Domo, benda ekki til þess 
að veitingastöðum hafi 
fjölgað um of. Þetta segir 
Hafliði  Halldórsson, for-
seti Klúbbs matreiðslu-
meistara.

Fréttablaðið sagði 
frá því í apríl að fínni 
veitingastöðum í 
Reykjavík hefði fjölgað nokkuð 
með opnunum Sjávargrillsins, 
Grillmarkaðar ins og svo veitinga-
staðanna tveggja í Hörpu, Kola-
brautarinnar og Munnhörpunnar. 
Með tilkomu þeirra fjölgaði 
sætum í miðborginni um 400.

Nýverið bárust fregnir af því 

að La Primavera í Austur-
stræti hefði verið lokað 
eftir 18 ára rekstur. Þá 
var Domo í Þingholts-
stræti lokað í ágúst en 
verður þó hugsanlega opn-
aður á ný í breyttri mynd.

„Ég held að þetta séu 
bara eðlilegar breytingar. 
Þau hjá Primavera vildu 
einbeita sér að nýja staðn-
um sínum, Kolabraut-
inni, og ég veit ekki hvort 

Domo er búið að loka fyrir fullt 
og allt. Almennt hafa þessir nýju 
staðir gengið vel og eins flestir 
hinir gömlu. Það virðist því hafa 
verið rúm fyrir nýja staði. Það má 
kannski segja sem svo að þetta sé 
eðlilegt á meðan ferðamönnum 
hér fjölgar,“ segir Hafliði. - mþl

Fínni veitingastöðum hefur fjölgað í Reykjavík:

Segir pláss vera fyrir 
alla nýju staðina

HAFLIÐI
HALLDÓRSSON

AUSTURRÍKI, AP Mjög vel varðveitt-
ar rústir af skóla fyrir skylm-
ingaþræla hafa fundist í Austur-
ríki. Rústirnar eru hluti af 50 
þúsund manna borg austur af Vín, 
sem var í blóma þar fyrir 1.700 
árum. Borgin var mikilvæg hern-
aðar- og viðskiptaborg fyrir Róm-
verja. 

Skólinn er sagður líkjast Ludus 
Magnus, stærsta skylminga-
þrælaskólanum sem var í Róm. 
Skólinn er þó betur varðveitt-
ur en sá í Róm, en hann er enn 
neðanjarðar. Fundurinn er ein-
stakur og heimsviðburður, segja 

yfirmenn í Carnuntum-fornleifa-
garðinum, þar sem skólinn er.

Hundruð þúsunda ferðamanna 
koma á hverju ári í garðinn til að 
skoða fornminjar. Uppgröftur hófst 
þar árið 1870 en aðeins lítill hluti 
borgarinnar hefur verið grafinn 
upp. Ekki hefur verið ákveðið hve-
nær reynt verður að hefja uppgröft 
á skólanum.

Þykkir veggir umlykja ellefu 
þúsund fermetra stóra jörð þar 
sem skólinn og aðrar byggingar 
voru. Þar voru vistarverur þræl-
anna, æfingasvæði og lítið keppnis-
svæði með áhorfendapöllum. Þá 

þykir líklegt að fyrir utan veggina 
hafi verið grafreitur fyrir þá þræla 
sem létust við æfingar.  - þeb

Einstakar fornleifar frá tímum Rómverja grafnar upp í Austurríki: 

Fundu rústir skylmingaþrælaskóla

SKÓLINN Mynd af því hvernig skólinn 
hefur líklega litið út, samkvæmt mati 
fornleifafræðinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SJÁVARÚTVEGSMÁL Samtök 
íslenskra fiskimanna (SÍF) telja 
að ekki sé heimilt að krefjast 
þess að skip búi yfir aflaheim-
ildum til þess að stunda fiskveið-
ar í atvinnuskyni, eins og segir 
í kvótafrumvarpi sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra. Þetta 
kemur fram í tilkynningu frá 
samtökunum.

„Ekki verður séð að veiðar 
skips sem að hefur gilt veiði-
leyfi en er án aflaheimilda rétt-
læti sviptingu veiðileyfis, þó 
Fiskistofa hafi ítrekað beitt því 
úrræði. Komi til þess að skip 
félagsmanna verði svipt veiði-
leyfi af þeim sökum munu SÍF 
verja rétt félagsmanna fyrir við-
eigandi dómstólum [...],“ - sv

SÍF mótmæla frumvarpi:

Ekki heimilt að 
krefjast veiða

LOÐNUVEIÐAR Samtök íslenskra fiski-
manna telja að ekki sé heimilt að krefja 
skip um aflaheimildir.

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur 
maður hefur verið dæmdur í tíu 
mánaða óskilorðsbundið fang-
elsi fyrir fjölda afbrota framin á 
árunum 2008 til 2011.

Maðurinn, sem er pólskur að 
uppruna, er dæmdur fyrir sjö 
þjófnaðarbrot, einkum á snyrti-
vörum, að aka fjórum sinnum 
ökuréttindalaus og þrisvar sinn-
um undir áhrifum áfengis eða 
fíkniefna, rækta og selja kanna-
bisefni, falsa pólskt vegabréf og 
fleira. Auk tíu mánaða fangelsis-
refsingarinnar er hann sviptur 
ökurétti ævilangt.  - sh

Dæmdur fyrir brotahrinu:

Fangelsi fyrir 
fjölda afbrota

FÓLK Útibú Fjölskylduhjálpar 
Íslands á Suðurnesjum hefur 
verið flutt í nýtt og stærra hús-
næði. 

Fjölskylduhjálpin opnaði útibú 
fyrir Suðurnesjabúa fyrir tíu  
mánuðum og hefur síðan verið í 
ókeypis húsnæði. Það var eignar-
haldsfélagið Gullmolinn sem 
leigði út húsnæði við Hafnargötu 
til starfseminnar endurgjalds-
laust. Nú hefur starfsemin verið 
flutt í stærra húsnæði í Grófinni 
10c og verður úthlutað þaðan á 
fimmtudögum héðan í frá.  - þeb

Fjölskylduhjálp Íslands: 

Nýtt útibú opn-
að á Reykjanesi 

DÓMSMÁL Málflutningur fór fram í gær fyrir 
Hæstarétti í máli almennra kröfuhafa í þrota-
bú gamla Landsbankans sem krefjast þess að 
innstæður á Icesave-reikningunum verði ekki 
metnar sem forgangskröfur í búið. 

Í neyðarlögunum sem sett voru í kjölfar 
bankahrunsins haustið 2008 var kveðið á um 
forgang innstæðna. Því er tekist á um hvort 
neyðarlögin standist stjórnarskrá.

Verði neyðarlögunum hnekkt vonast kröfu-
hafar til að fá allt að þriðjung upp í sínar 
kröfur en haldi þau gildi sínu rennur stærst-
ur hluti þeirra fjármuna til breskra og hol-
lenskra stjórnvalda sem endurgreiddu eigend-
um innstæðna á Icesave-reikningunum tap 
þeirra vegna reikninganna. Vinni almennir 
kröfuhafar málið er því viðbúið að mögulegt 
tap íslenska ríkisins vegna dómsmáls varð-
andi Icesave aukist um hundruð milljarða.

Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði 
almennum kröfuhöfum í óhag 27. apríl síðast-
liðinn en málinu var áfrýjað til Hæstaréttar. 
Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að líta 
þyrfti til eðlis neyðarlaganna og þeirra 
aðstæðna sem uppi hafi verið í íslensku sam-
félagi þegar þau voru sett. Þá hafi þau verið 
sett með stjórnskipulega réttum hætti. 

Þegar dómur Héraðsdóms lá fyrir sagði 
Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskipta-
ráðherra, um mikilvægan áfanga að ræða. 
Það yrði gríðarlegt áfall fyrir íslenska þjóð ef 
neyðarlögin myndu bresta.

Breska dagblaðið Telegraph sagði í gær 
að málinu yrði áfram áfrýjað til Evrópu-
dómstólsins staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 
Héraðsdóms.

Málflutningur hófst klukkan átta í gær-
morgun og stóð langt fram eftir degi. Sjö 
dómarar hlýddu á en óalgengt er að svo fjöl-
mennur dómur taki fyrir mál. Málflutning-
urinn í dag beindist að innstæðum á Icesave-
reikningum í Bretlandi en á morgun verður 
tekið fyrir sambærilegt mál sem beinist að 
innstæðum í Hollandi.

Nærri eitt hundrað almennir kröfuhafar 
standa að baki málinu sem er beint gegn 
slita stjórn Landsbankans. Telja kröfuhafarn-
ir að með setningu neyðarlaganna hafi stjórn-
völd skert verðmæti í þeirra eigu og þar með 
valdið þeim umtalsverðu tjóni á ólögmætan 
hátt.

Fyrir hönd kröfuhafanna tóku til 
máls hæstaréttarlögmennirnir Ragnar 

Aðalsteinsson, Arnar Þór Jónsson, Óttar 
Yngvason, Eyvindur Sólnes og Gunnar Jóns-
son. Vísuðu þeir meðal annars til eignar-
réttarákvæðis stjórnarskrárinnar og jafn-
ræðisreglunnar. Þá sagði Ragnar ekki hafa 
verið sýnt fram á að nauðsynlegt hafi verið 
að grípa til þeirra úrræða sem gripið var til. 
Vægari úrræði hefðu náð fram sömu mark-
miðum. magnusl@frettabladid.is

Réttmæti neyðarlaganna
í umræðu fyrir Hæstarétti
Málflutningur fór fram í gær fyrir Hæstarétti í máli þar sem tekist er á um hvort neyðarlögin sem sett voru 
haustið 2008 standist stjórnarskrá. Héraðsdómur staðfesti réttmæti þeirra en snúi Hæstiréttur þeirri niður-
stöðu við eykst mögulegt tap íslenska ríkisins vegna dómsmáls varðandi Icesave um hundruð milljarða.

HÆSTIRÉTTUR Í GÆR Fjöldi breskra og hollenskra lögmanna fylgdist með málflutningnum í Hæstarétti í gær. 
Þýddu túlkar það sem fram fór en eftir því sem næst verður komist hefur það ekki verið gert áður í Hæstarétti. Þá 
var málflutningurinn tekinn upp sem er einnig nýmæli. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPORÐREISTIST Í WASHINGTON Krana-
bifreið sem notuð var til að gera við 
kirkju í Washington-borg olli meiri 
skemmdum þegar hún sporðreistist.
 NORDICPHOTOS/AFP
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Uppbygging Landspítalans við Hringbraut
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Sölusýning

Fleiri starfsmenn Land-
spítala eiga að hjóla eða 
ganga til vinnu. Átakið á að 
draga úr umferðartöfum 
á álagstímum. Dýrara að 
byggja á nýjum stað.

Ljóst þykir að umferðartafir 
verði á álagstímum við stærstu 
starfstöðvar nýs Landspítala við 
Hringbraut. Meðal annars þess 
vegna ætlar spítalinn að standa að 
hugarfars breytingu. Markmiðið 
er að fleiri starfsmenn hjóli eða 
gangi til vinnu.

„Spítalinn hefur sett sér mark-
mið um breyttar ferðavenjur 
starfsfólks til ársins 2015. Það 
verður endurskoðað í haust með 
hliðsjón af nýrri samgöngu-
könnun,“ segir Ingólfur Þórisson, 
framkvæmdastjóri á Landspítala, 
sem er sérstakur ábyrgðarmaður 
samgöngustefnunnar.

Samgöngustefnan nær til allrar 
starfsemi spítalans óháð staðsetn-
ingu og jafnt til starfsfólks, sjúk-
linga og gesta.

Samkvæmt samgöngukönn-
un spítalans árið 2008 fóru fjór-
ir af fimm með bíl í og úr vinnu, 
flestir á eigin bíl. Samtals 13 pró-
sent fóru gangandi eða hjólandi. 
„Helmingur starfsmanna getur 
gengið eða hjólað á innan við 14 
mínútum inn á lóð spítalans en 
hún er sú lóð borgarinnar sem 
best er tengd almannasamgöng-
um,“ segir Ingólfur.

Við fullbyggðan fyrsta áfanga 
spítalans er gert ráð fyrir stæð-
um fyrir örlítið færri bíla en nú 
komast fyrir á stæðunum við 
Hringbraut og í Fossvogi saman-
lagt. „Það er gert ráð fyrir 1.600 
bílastæðum. Þau verða fyrir 
starfsmenn spítalans, sjúklinga, 
aðstandendur og nema,“ greinir 
Ingólfur frá.

Eftir byggingu nýs spítala 
verða skráðir starfsmenn á svæð-
inu við Hringbraut um 4.000, að 
því er segir á vef spítalans. 

Þar segir jafnframt að 
umferðar tafir verði á álagstímum 

við stærstu starfsstöðvar spítal-
ans. Slíkar tafir geti haft áhrif á 
neyðarflutninga og aðra sem eigi 
brýnt erindi. Það að draga úr bíla-
umferð vegna starfsemi spítalans 
sé því einnig liður í að greiða og 
tryggja aðgengi neyðarflutninga.

Bent er á að nú noti bæði gestir 
og starfsfólk spítalans við Hring-
braut bílastæði utan lóðar hans í 
óþökk íbúa í nágrenninu. 

„Komi starfsmenn með öðrum 

hætti til vinnu en á bíl leita færri 
út fyrir lóð spítalans eftir bíla-
stæðum,“ segir Ingólfur.

Hann bendir á að innleiðing 
samgöngustefnu og framkvæmda-
áætlunar fyrir spítala í Bretlandi 
hafi leitt til 5 til 30 prósenta færri 
ferða á einkabíl til vinnu.

Ingólfur útilokar ekki að minni 
líkur verði á umferðaröngþveiti 
nálægt spítalanum verði hann 
reistur austan Elliðaáa. „Það 

getur vel verið að það komi eitt-
hvað jákvætt út úr því með til-
liti til umferðar. Það yrði hins 
vegar miklu dýrara að byggja þar. 
Kvennadeildin og barnaspítalinn 
verða áfram í notkun við Hring-
braut. Háskólinn er með bygging-
ar á svæðinu og það er mikilvægt 
atriði í huga margra að ákveð-
inn heilbrigðiskjarni myndist við 
svæðið. Það yrði dýrt að reisa 
nýjar byggingar fyrir heilbrigðis-

vísindasviðið líka. Það getur vel 
verið að það yrði styttra fyrir ein-
hverja að bruna í austurátt en það 
er styttra á Hringbrautina fyrir 
þá sem koma með flugi.“

Vilja breyta ferðavenjum starfsfólks

FYRSTI ÁFANGI Stefnt er að því að fyrsta áfanga nýs Landspítala verði lokið árið 2017.

Í drögum að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 segir að 
matsvinna verði unnin samhliða. Fyrst og fremst verði fjallað um áhrif 
þess að fella byggingu Holtsganga úr áætlun en þeim var ætlað að tengja 
Sæbraut við Hringbraut. 

Í matinu verði litið til væntanlegrar umferðar í miðbæ Reykjavíkur sem 
myndast verði ekki farið í gerð Holtsganga. Gerður verður samanburður 
á umferð með og án Holtsganga á Snorrabraut, Hringbraut, Sæbraut og 
Lækjargötu. Einnig verður fjallað um hugsanlegar breytingar á gegnum-
akstursumferð um Þingholtin.

Áhrif uppbyggingar á Landspítalalóðinni verða skoðuð nánar í umhverfis-
mati deiliskipulags segir í drögunum sem dagsett eru þann 24. janúar 2011.

Breytingar á aðalskipulagi

Sjúkraflutningamenn hafa lýst yfir áhyggjum af 
umferðarmálum í kringum nýjan Landspítala, að sögn 
Birgis Finnssonar varaslökkviliðsstjóra.

„Við vorum kallaðir á undirbúningsfund fyrir nokkru 
síðan og komum okkar sjónarmiðum á framfæri. Við 
lýstum yfir áhyggjum vegna mögulegra umferðarhnúta. 
Það hefur verið skipaður umferðarhópur til þess að fara 
í gegnum þessi mál með spítalanum til þess að tryggja 
aðgengi okkar þannig að menn lendi ekki í umferðar-
teppum. Við leggjum okkur ekki í hvar spítalinn er stað-
settur. Nú er búið að ákveða að spítalinn verði þarna og 

svo spilum við úr því,“ segir Birgir.

Með áhyggjur af aðgengi sjúkrabíla

Stefán Thors, forstjóri Skipulagsstofnunar, segir skipu-
lagsmál í hverju sveitarfélagi heyra undir sveitarstjórn. 
Aðkoma embættis hans að staðarvali nýs Landspítala 
hafi ekki verið nein. 

„Það er alfarið sveitarstjórnarinnar að marka stefnu 
um legu vega og staðarval íbúða- og iðnaðarsvæða 
og svo framvegis. Aðkoma skipulagsstofnunar ríkisins 
að því er að fara yfir drög að aðalskipulagi sem á að 
fara að auglýsa. Stofnunin sér um að farið sé að lögum 
og reglum og að rétt sé staðið að kynningarmálum. 

Heilbrigðisráðuneytið stóð frammi fyrir þremur kostum og komst að þessari 
niðurstöðu en Landspítalinn hafði sitt að segja varðandi staðarvalið.“

Aðkoma Skipulagsstofnunar engin

Ingibjörg Bára
Sveinsdóttir
ibs@frettabladid.is
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Í dag, 9. september, kl. 12 til 13 í Odda 201

Er öryggi smáríkja í Evrópu tálsýn?
Clive Archer, prófessor emerítus í stjórnmálafræði við 
Manchester Metropolitan háskólann í Bretlandi

Föstudagur 16. september

Kyn og þjóðaröryggi: Nýjar áherslur í varnarmálum í 
Evrópu
Annica Kronsell, dósent í stjórnmálafræði við háskólann 
í Lundi í Svíþjóð

Föstudagur 23. september

Arabíska vorið og Evrópusambandið
Rosa Balfour, fræðimaður og ráðgjafi við European Policy 
Centre í Brussel í Belgíu
 
Föstudagur 30. september

Hversu áhrifamikil eru smáríki í ákvarðanatöku innan 
Evrópusambandsins?
Diana Panke, stjórnmálafræðiprófessor við University College 
Dublin á Írlandi 

Föstudaginn 7. október

Hátíðarmálþing Háskóla Íslands
Nánar auglýst síðar

Föstudagur 14. október

Lissabon sáttmálinn: Breytingar fyrir smáríki?
Gunilla Herolf, yfirmaður rannsóknasviðs, Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) í Svíþjóð

Föstudaginn 21. október

Málþing um þróunarsamvinnu í samstarfi við 
utanríkisráðuneytið, Þróunarsamvinnustofnun og 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands
Nánar auglýst síðar

Föstudaginn 28. október

Þjóðarspegillinn, ráðstefna um rannsóknir  
í félagsvísindum
Sjá dagskrá á heimasíðu Félagsvísindasviðs www.fel.hi.is
 
Föstudaginn 4. nóvember og laugardaginn 5. nóvember

Málstofa Alþjóðamálastofnunar á afmælis ráðstefnu 
Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum við  
Háskóla Íslands
Nánar auglýst síðar 

Föstudagur 11. nóvember

Nýtt lýðveldi: stjórnmálaástandið á Írlandi  
eftir írska efnahagsundrið 
Peadar Kirby, prófessor í alþjóðasamskiptum og 
stjórnsýslufræðum við háskólann í Limerick á Írlandi

Föstudagur 18. nóvember, kl. 9 – 16 í Norræna húsinu

Smáríki á norðurslóðum og við Eystrasaltið:  
Efnahagur, öryggi og sjálfsmynd
Ráðstefnan er liður í rannsóknarverkefni sem styrkt er af 
norræna rannsóknarráðinu á svið hug- og félagsvísinda (NOS-HS) 

Föstudagur 25. nóvember

Vopnasala í Evrópu: Valdinu ögrað 
Tomas Baum, forstöðumaður Flæmsku friðarstofnunarinnar  
í Belgíu

Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands stendur 
fyrir vikulegri hádegisfundaröð á haustmisseri 
en stofnunin hlaut nýverið Jean Monnet styrk til 
að stuðla að upplýstri umræðu um Evrópumál á 
Íslandi. Að auki fléttast inn í fundaröðina málstofur 
í samvinnu við aðra aðila. Fundirnir fara fram í 
Odda 201 frá kl. 12-13 á föstudögum í vetur, 
nema annað sé tekið fram. 

Allir velkomnir

EVRÓPA
SAMRÆÐUR 
VIÐ FRÆÐIMENN

DAGSKRÁ

Nánari upplýsingar: www.hi.is/ams

FUNDARÖÐ ALÞJÓÐAMÁLASTOFNUNAR HÁSKÓLA ÍSLANDS

Education and Culture
Lifelong Learning Programme
JEAN MONNET

AÐALINNGANGUR Spítalinn ætlar að standa að hugarfarsbreytingu hjá 
starfsmönnum og hvetur þá til að hjóla í vinnuna.

„Það þarf ein-
hver að koma 
með frekari 
upplýsingar 
til þess að 
sannfæra 
mann um 
að þetta geti 
gengið upp,“ 
segir Sigríður 
Snæbjörns-

dóttir, forstjóri Heilbrigðisstofn-
unar Suðurnesja, um fyrirhugaða 
byggingu nýs Landspítala við 
Hringbraut.

„Auðvitað hræðist maður að 
þarna verði algjört umferðar-
öngþveiti. Ástandið er nógu 
slæmt fyrir. Ég get ekki ímyndað 
mér að það batni þegar þjappa 
á enn meiri þjónustu saman 
á þessu svæði nema til komi 
einhver tækni eða úrlausnir sem 
maður sér ekki í hendi sér nú,“ 
segir Sigríður.

Hún kveðst á sínum tíma hafa 
viljað að nýr Landspítali yrði í 
Fossvogi. Kostur númer tvö hefði 
verið í Vífilsstaðalandinu. 

„Mikilvægt er að fólk sjái 
hvernig það kemst til og frá spítal-
anum. Annars er það ekki tilbúið 
að vinna með hugmyndinni. Með 
góðum vilja mætti enn íhuga nýtt 
staðarval.“

Enn má íhuga
nýtt staðarval

„Samgöngu-
stefna Land-
spítalans er 
í samræmi 
við þá sam-
göngustefnu 
borgarinnar 
að leggja 
áherslu á fleiri 
samgöngu-

máta, það er að allir komi ekki í 
einkabíl á sama tíma í vinnu og 
skóla,“ segir Ólafur Bjarnason, 
samgöngustjóri umhverfis- og 
samgöngusviðs.

Hann segir að bæta eigi 
aðstæður þeirra sem velja aðra 
ferðamáta en einkabílinn. „Menn 
sjá fyrir sér bættar almennings-
samgöngur, fyrst og fremst með 
betri forgangi strætó. Forgangs-
reinin á Miklubraut hefur til 
dæmis reynst mjög vel. Borgin 
hefur einnig á stefnuskrá að gera 
átak í gerð hjólastíga og greiða 
leiðir hjólandi um borgina.“

Ólafur bendir á að margir eigi 
leið um nágrenni þess svæðis sem 
fyrirhugað er að reisa nýjan Land-
spítala á. „Ef spítalinn yrði stað-
settur í austurhluta borgarinnar 
yrðu samgöngurnar að byggja 
alfarið á bílismanum. Nú búa 
býsna margir þeirra sem vinna á 
spítalanum í nágrenni við hann.“

Varðandi mögulega breytingu 
á búsetu starfsmanna þegar 
spítalinn verður kominn í gagnið 
segir Ólafur: „Þá verður vonandi 
búið að byggja meira af íbúðar-
húsnæði í kring, eins og til dæmis 
á Valssvæðinu. Stefnan er að þétta 
byggðina í vesturhlutanum og fá 
meira jafnvægi í hana. Núna liggur 
straumurinn úr úthverfunum.“

Í samræmi við 
stefnu borgarinnar

„Það er gjörsamlega galið hvernig farið hefur verið 
með almannafé. Það hefur verið varið hátt í þrjú þús-
und milljónum í vangaveltur um hönnun einstakra 
bygginga nýs Landspítala án þess að almennileg, for-
svaranleg staðarvalsgreining hafi verið gerð.“

Þetta segir Gestur Ólafsson arkitekt og skipulags-
fræðingur sem telur nýjan samgönguás í austurhluta 
borgarinnar ákjósanlegan stað fyrir nýjan Landspítala. 
„Byggðin austan til á höfuðborgarsvæðinu er að vaxa 
saman og mynda samgönguás sem nær frá Mosfellsbæ 
til Hafnarfjarðar og reyndar alla leið frá Borgarnesi til 
Keflavíkur. Spítalabyggingar endast ekki nema í 40 ár. 

Þá þarf að byggja nýtt og svæðið austan Elliðaáa er 

miklu rýmra.“ Gestur fullyrðir að ástandið á Miklu-
braut verði óviðunandi verði ekki af gerð Sunda-
brautar. „Það er gert ráð fyrir 50 þúsund bílum á 
Sundabraut á sólarhring í svæðisskipulagi höfuð-
borgarsvæðisins. Ef sá fjöldi bætist við umferðina 
á Miklubraut verður ástandið skelfilegt, einkum ef 
halda á uppi þokkalegu þjónustustigi.“

Gestur segir staðsetninguna koma öllum lands-
mönnum við. „Það tekur til dæmis hálfa 
klukkustund að aka frá Selfossi að Rauða-
vatni og það má ekki taka annan hálf-
tíma eða rúmlega það að komast að 
spítalanum.“ 

Gestur Ólafsson arkitekt og skipulagsfræðingur:

Spítalinn verði austan Elliðaáa

GESTUR 
ÓLAFSSON



FERSKUR KJÚKLINGUR  -  FRÁBÆRT 
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Kræsingar & kostakjör

KJÚKLINGALEGGIR
NETTÓ

KJÚKLINGUR 
NETTÓ

698kr/kg

áður 798 kr/kg

2.098kr/kg

áður 2.295 kr/kg 

KJÚKLINGABRINGUR
NETTÓ

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær - Borgarnes

298kr/kg

áður 349 kr/kg

2.099kr/kg

áður 2.998 kr/kg 

KJÚKLINGAVÆNGIR 
NETTÓ

LAXASTEIKUR
M/ESTRAGONI & HVÍTLAUK  
EÐA MANGÓ & CHILI

SVEPPIR
250 G BOX
NÁTTÚRA

165kr/pk.

áður 329 kr/pk. 

398kr/kg

áður 498 kr/kg 

GRILL SVÍNARIFJABITAR
KRYDDAÐIR

698kr/kg

áður 798 kr/kg

 30%
afsláttur  50%

afsláttur

 LÍTTU
  Á VERÐIÐ!

 LÍTTU
  Á VERÐIÐ!

 LÍTTU
  Á VERÐIÐ!



VERÐ! VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ

VÍNARBRAUÐS- 
LENGJA 
BAKAÐ Á STAÐNUM*

Tilboðin gilda 8. - 11. september 
eða meðan birgðir endast

299kr/stk.

áður 379 kr/stk. 

SÓLBERJAÞYKKNI
GEEBEE 3 L

DÖÐLUR 
250 G

*GILDIR EKKI UM NETTÓ SALAVEGI

299kr/stk.

áður 549 kr/stk.

BI
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G 
M
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VÍ
XL

199kr/pk.

áður 249 kr/pk. 

 46%
afsláttur

79kr/pk.

áður 99 kr/pk. 

TEKEX
ROYALTY 200 G

HAFRAKEX
ROYALTY 400 G

139kr/pk.

áður 189 kr/pk. 

 27%
afsláttur

SURPRISE EGG
PRINCESS EÐA TOYSTORY

FÍKJUR EÐA SVESKJUR
250 G

249kr/pk.

áður 349 kr/pk. 

 29%
afsláttur

129kr/stk.

áður 159 kr/stk. 
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Föstudagsviðtaliðföstudagur Magnús Scheving frumkvöðull

S
amkvæmt fréttatilkynningu sem 
send var út til fjölmiðla í gær um 
kaupin nemur fjárfesting Turner 
tveimur og hálfum milljarði 
íslenskra króna. Í kaupsamningn-
um er gert ráð fyrir því að sölu-

andvirði hlutabréfa Magnúsar Scheving og 
eiginkonu hans, Ragnheiðar Melsteð, renni 
inn sem fjárfesting í nýtt félag Turner. 
Fyrir tækið gerir ráð fyrir því að þróa sér-
stakan Latabæjarheim á netinu, setja á 
markað alþjóðlega fata- og leikfangalínu 
ásamt því að hefja framleiðslu á nýrri sjón-
varpsþáttaröð með Magnúsi í hlutverki 
Íþróttaálfsins. „Það var eiginlega erfiðasti 
hluturinn í samningnum, að leika Íþrótta-
álfinn, ég velti því fyrir mér hvort ég gæti 
það hreinlega,“ segir Magnús, sem upplýsir 
jafnframt að það hafi komið til tals að flytja 
alla Latabæjarframleiðsluna til Banda-
ríkjanna, sem hefði verið gríðarlegt áfall. 
„Okkur tókst hins vegar að sannfæra þá um 
að þetta væri best svona, að hafa hana hér 
á landi.“

Fundum raforkuver í Turner
Ár er liðið frá því að Turner sýndi því áhuga 
að kaupa Latabæ en fyrirtækið er eitt það 
stærsta í framleiðslu og dreifingu á afþrey-
ingu í heiminum. „Við ákváðum að fara í 
endur skipulagningu á félaginu. Allir hlut-
hafar vildu vera með og við ákváðum að 
finna kaupanda til að losa þá út.“ Magnús 
hefur verið á þönum síðastliðnar tvær vikur 
vegna kaupanna, varla sofið meira en fjóra 
tíma á sólarhring og það verður ekkert mikið 
meira um svefn á næstunni á meðan kaupin 
ganga í gegn. „Án gríns þá hefur fólk unnið 
hér bókstaflega dag og nótt.“ 

Magnús verður eftir undirskriftina for-
stjóri í nýju fyrirtæki Turner-samsteyp-
unnar. Hann lítur á daginn í gær sem sigur-
dag fyrir Latabæ en ekki sem persónulegan 
ósigur fyrir sig eins og einhverjir kynnu að 
halda. „Staðreyndin er sú að við höfum verið 
að leita að svona samstarfsaðila í mörg ár, 
fyrirtæki sem hefur yfir að ráða dreifikerfi 
í sjónvarpi og á vörum. Við höfum alltaf 
verið með annað hvort; vorum komin á vöru-
markað en þá tók of langan tíma að komast í 
sjónvarp og svo öfugt.“ Magnús líkir Latabæ 

við kló sem hafi verið að leita eftir straumi. 
„Og við fundum eiginlega heilt raforkuver 
í Turner.“

Magnús kveðst sáttur við þá stefnu sem 
Latibær sé að taka, vörumerkið sé smám 
saman að verða fært um að standa á eigin 
fótum eftir að hafa verið nátengt hans pers-
ónu. „Latibær á eftir að verða til án mín og 
á eftir að lifa mig.“

Bjargar breskum börnum
Magnús viðurkennir að honum finnist sorg-
legt að þeir sem fjárfestu með honum í 
Latabæ til að byrja með skuli ekki njóta þess 
í dag. En þetta sé saga frumkvöðla, hún sé 
öldudalur.  Hann rifjar upp að þrisvar sinn-
um hafi Disney verið nálægt því að fara á 
hausinn þegar hann var að byrja. „Meðal 
annars vegna þess að hann vildi fá sinfóníu-
hljómsveit til að leika undir barnaefni. Það 
hafði aldrei verið gert áður.“ Hann segist 
á hinn bóginn aldrei eiga eftir að gleyma 
þeim sem tóku þátt í þessu ævintýri og hann 
verði þeim ævinlega þakklátur. „En nú eru 
að koma þrjú til fimm hundruð störf inn í 
landið og tveir og hálfur milljarður inn í 
efnahagskerfið. Ég á ennþá í Latabæ en er 
ekki að fá neina peninga, bara nýjan starfs-
titil. Ég er ennþá með en þeir ráða öllu. Það 
hefur því eiginlega ekkert breyst hjá mér 
nema hvað að sviðið sem ég dansa á er orðið 
miklu, miklu stærra.“

Magnús viðurkennir að honum þyki 

stundum eins og Latibær njóti ekki sann-
mælis heima fyrir. Hann er til að mynda að 
fara hleypa af stokkunum nýju átaki með 
bresku ríkisstjórninni í beinni útsendingu 
á BBC á þriðjudaginn. „Við erum búnir að 
vera að skipuleggja þetta með forsætis-
ráðherranum, David Cameron, í margar 
vikur. Bretar velja íslenskt fyrirtæki til að 
kynna fyrir börnum holla lífshætti. Ég held 
að menn fatti stundum ekki hvað Latibær er, 
það eru þrjátíu þúsund manns að fara hlaupa 
með okkur maraþon í Búlgaríu í næstu viku 
og við jukum grænmetisneyslu í Mexíkó um 
rúmlega tuttugu prósent. En það kveikir 
enginn á þessu á Íslandi.“

Vilja hafa mig eins og ég er
Magnús segir mestu breytinguna fyrir sig 
persónulega þá að nú muni hann vinna fyrir 
aðra, það hafi hann ekki gert lengi. Hann 
hafi verið einn í baráttunni en nú hafi hann 
bandarískan risa á bakvið sig. „Og það verð-
ur forvitnilegt að sjá hvernig það fer í mark-
aðinn, að maður er ekki lengur einstæðingur 
sem hefur örugglega hjálpað mér oft.“ 

Magnús játar að hann svífi eilítið um í 
lausu lofti, hann viti ekki hvort það komi 
yfir sig einhver tilfinning þegar hann skrifi 
formlega undir samninginn við Turner. 
„Þetta er örugglega í síðasta skipti sem ég 
get sagt hvað sem er. Eftir undirskriftina 
verð ég að fylgja PR-stefnu Turner og það 
er enginn smá doðrantur að læra,“ en Turner 
setti það sem skilyrði að Magnús yrði for-
stjóri næstu fjögur ár. Eftir það getur hann 
hætt. „Maður þarf að læra á þetta og kannski 
breytast, ég held samt ekki. Ég held að þeir 
vilji hafa mig akkúrat eins og ég er.“

Framleiðslan á nýju þáttunum hefst strax 
eftir áramót og Magnús upplýsir að þeir ætli 
sér að finna nýja fleti á þeim. Hann er jafn-
framt bjartsýnn á að fá Stefán Karl Stefáns-
son aftur til liðs við sig, fáir ef nokkrir geti 
leikið Glanna Glæp betur en hann. „Hann er 
okkar allra besti leikari og við Stefán höfum 
haldið góðu sambandi. Það er örugglega hægt 
að fá einhvern annan til að leika Glanna en 
Stefán gerir það best. Mér fyndist það líka 
vera við hæfi að við Stefán riðum saman út í 
sólarlagið þegar þættirnir renna sitt skeið.“

Latibær mun alltaf lifa mig
Magnús Scheving segist vera fyllilega sáttur við sitt eftir að hafa selt Latabæ til bandarísku fjölmiðlasamsteypunnar Turner. Hann 
verður forstjóri fyrirtækisins hér á landi og klæðir sig aftur í Íþróttaálfsbúninginn í nýrri þáttaröð. Freyr Gígja Gunnarsson ræddi við 
Magnús um breytingarnar og framtíð þessa fyrirbæris sem hefur unnið hug og hjörtu barna úti um allan heim.

SIGURDAGUR Magnús Scheving sér mikil tækifæri í kaupum Turner á Latabæ. Loksins hafi fyrirtækið aðgang að bæði sjónvarps- og vörudreifingu. Latibær hafi verið kló sem hafi verið að leita að rafmagni og fundið heilt 
raforkuver í Turner. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég er ennþá 
með en þeir 
ráða öllu. Það 

hefur því eiginlega ekkert 
breyst hjá mér nema hvað 
að sviðið sem ég dansa á er 
orðið miklu, miklu stærra.

SAMNINGAR UNDIRRITAÐIR Magnús Scheving og Jeff Kupsky, forstjóri Turner í Evrópu, fagna undirritun 
samninga um kaup Turner-samsteypunnar á Latabæ.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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5.490.000
Raðaðu þínum þörfum saman

Honda CR-V passar fyrir þær allar
á verði frá kr. 

www.honda.is

(á mán. kr. 63.315*)

Rýmið passar fyrir fjöll af hamingju,
fjölstjörnuöryggið fyrir alla fjölskylduna,
sparneytnin fyrir skutlið,
búnaðurinn passar upp á stemmninguna
og allt á Honda-góðu verði.
Passar algjörlega.

Sannreyndu hvernig hagkvæmnin á Honda CR-V smellpassar
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Frummælendur

Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra
Umhverfismál, Evrópusambandið og EES samningurinn 

Árni Finnsson, formaður Náttúruverndasamtaka Íslands
Hvaða erindi á Ísland í ESB? 

Þórunn Sveinbjarnardóttir, fyrrverandi umhverfisráðherra.
Um umhverfisstefnu Evrópusambandsins. 

Páll Ásgeir Ásgeirsson, rithöfundur og leiðsögumaður. 
Enga merkimiða takk.

Allir velkomnir 

Fundastjóri 
Björg Eva Erlendsdóttir, 

framkvæmdastjóri 
Norðurlandasamstarfs 
Vinstri - Grænna flokka. 

Loftið, sólin, sjórinn og fjöllin 
- hvað gerir ESB fyrir umhverfismálin?

Umræðufundur um Evrópusambandið og umhverfismál
laugardaginn 10. september klukkan 11 - 13 í Iðnó.

HALLDÓR

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Flóttinn mikli
Ásmundur Einar Daðason, áður 
þingmaður Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs, nú Framsóknar-
flokksins, skrifaði um atgervisflótta í 
Fréttablaðið í gær. Hann sagði opin-
ber gögn sýna að brottfluttir umfram 
aðflutta væru 7.000 á árunum 2009 
og 2010. Vissulega er rétt hjá 
þingmanninum að atgervisflótta 
á að hafa áhyggjur af. Hann er 
væntanlega að vísa í tölur frá 
Hagstofu Íslands, en þær sýna að 
árið 2009 voru brottfluttir umfram 
aðflutta 4.835. Árið 2010 hafði 
þeim fækkað til muna, voru 
2.134. Samanlagt eru þetta 
6.969.

Hreyfing vinnuafls
Þetta er vissulega há tala og ástæða 
til að hafa áhyggjur af henni. 
Athyglis vert er að skoða hreyfingu 
íslenskra ríkisborgara. Árið 2009 
voru brottfluttir íslenskir ríkis borgarar 
umfram aðflutta 2.466 og árið 2009 

voru þeir 1.703. Samanlagt eru 
þetta 4.169 og má því gera 
því skóna að hina 2.800 
megi flokka sem vinnuafl 
á hreyfingu. Slæmt að 
missa, en kannski eðli 
alþjóðavæðingarinnar?

Óvænt traustsyfirlýsing
Steingrími J. Sigfússyni fjármála-
ráðherra og starfsmönnum hans í 
ráðuneytinu barst traustsyfirlýsing úr 
óvæntri átt á Alþingi í gær. Sigurður 
Kári Kristjánsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, skildi ekki að nokkur 
bæri brigður á sannleiksgildi frétta-

flutnings. „Fréttin í Morgun-
blaðinu í morgun hlýtur að 
vera rétt, enda byggir hún 
á gögnum úr fjármálaráðu-
neytinu.“ Væntanlega trúir 
Sigurður Kári héðan í frá 

öllu sem nýju neti sem úr 
fjármálaráðuneytinu 
kemur. 

kolbeinn@frettabladid.is

Þegar jarðskjálftinn ógurlegi reið 
yfir Haítí í ársbyrjun 2010 fylgdust 

Íslendingar í beinni útsendingu með því 
hörmungarástandi sem alls staðar blasti 
við; eyðilegging og dauði. 
Almenningur brást skjótt við 
og sýndi mikið örlæti í fjár-
framlögum sínum til neyðarað-
stoðarinnar.

Frjáls félagasamtök á borð 
við Barnaheill – Save the 
Children og Rauða krossinn 
veittu tafarlausa neyðar-
aðstoð til þeirra tveggja millj-
óna manna sem voru á ver-
gangi í kjölfar hamfaranna. 
Það er þó aðeins upphafið af 
verkefnum hjálparsamtaka 
því upp bygging eftir slíkar 
hamfarir er langhlaup. Rauði 
krossinn og Barnaheill – Save 
the Children vinna nú bæði 
að langtímaverkefnum er lúta 
að aðstoð til fórnarlamba jarðskjálftans 
næstu fimm árin.

Haítí var, fyrir hamfarirnar, fátækasta 
land á vesturhveli jarðar. Ríflega helm-
ingur landsmanna (54%) býr við mjög 
mikla fátækt og lifir af minna en Banda-

ríkjadal á dag. Aðeins 49% barna á Haíti 
voru skráð í skóla og af þeim sem skráð 
voru, sótti helmingur ekki skóla með 
reglubundnum hætti. Aðgengi að heil-

brigðisþjónustu og viðunandi 
næringu er mjög slæmt. Enn 
eiga þúsundir manna um sárt 
að binda, búa í tjaldbúðum og 
geta litla björg sér veitt.

Í því uppbyggingarstarfi sem 
nú er unnið á vegum Rauða 
krossins og Barnaheilla – Save 
the Children er lögð áhersla á 
náið samstarf við heimamenn 
þannig að tryggja megi lands-
mönnum öllum, og sérstaklega 
börnum, öruggari og heilbrigð-
ari framtíð og tilefni til vonar. 
Áhersla er lögð á svið eins og 
menntun, vernd, heilsu, nær-
ingu, vatn, sálrænan stuðning, 
hreinlæti, skjól, lífsviðurværi 
og mataröryggi. 

Árangurinn af þessu starfi er strax 
farinn að skila sér en í þessu langhlaupi 
er enn langt í lokamarkið. Við verðum að 
hafa kraft til að klára hlaupið því ávöxt-
ur þess er ríkulegur; betra líf fyrir börn 
og aðra íbúa Haítí.

Lungu í langhlaup
Þróunar-
samvinna 
ber ávöxtu

Kristján 
Sturluson
framkvæmdastjóri 
Rauða kross 
Íslands

Petrína 
Ásgeirsdóttir
framkvæmdastjóri 
Barnaheilla – 
Save the Children 
á Íslandi

Við verðum 
að hafa kraft 
til að klára 
hlaupið því 
ávöxtur þess 
er ríkulegur; 
betra líf fyrir 
börn.

A
ldrei hafa fleiri greinst með HIV-veiruna á Íslandi en í 
fyrra þegar 24 greindust. Sautján hafa greinst á þessu 
ári, þar af þrettán sprautufíklar. Hlutfall sprautufíkla 
í hópi HIV-greindra er hvergi hærra en hér á landi 
þar sem 55 af þeim 271 sem greinst hafa með HIV á 

26 árum eru sprautufíklar, og hlutur þeirra hefur aldrei verið 
meiri en síðustu ár.

Þetta eru heldur nöturlegar tölur og benda til þess að sofnað 
hafi verið á verðinum gagnvart þessum sjúkdómi sem fáir þekktu 

fyrr en undir miðjan níunda 
áratuginn.

Sjúkdómurinn vakti mikinn 
ugg þegar hann kom fyrst fram, 
ekki síst meðal ungs fólks. Til-
koma hans kallaði á stóraukna 
varkárni í kynhegðun sem 
margir tóku alvarlega. Endur-
teknar smokkaherferðir virtust 
bera árangur, ekki síst í hópi 

samkynhneigðra karla, sem á upphafsárunum var útsettasti 
hópurinn. 

Eftir að nýgreiningum hafði stórlega fækkað um árabil hefur 
þeim fjölgað svo að nýju að hægt er að tala um faraldur og þá ekki 
síst meðal sprautufíkla. Samanburðurinn við Svíþjóð á nýgengi 
HIV-smits í hópi sprautufíkla er sláandi. Meðan hér í liðlega 300 
þúsund manna samfélagi greinast tíu HIV-smitaðir sprautufíklar 
greinast fjórir í Svíþjóð þar sem tæpar tíu milljónir eiga heima. 

Reynslan sýnir að fræðsla og forvarnir skila verulegum 
árangri í þeim hópi fólks sem er allsgáður og ábyrgur gerða 
sinna. Reynslan sýnir einnig að það er ekki nóg að upplýsa eina 
kynslóð heldur verður stöðugt að hamra járnið.

Þegar kemur að fíklunum er verkefnið hins vegar mun 
flóknara. Þar er um að ræða fullorðið sjálfráða fólk, einstaklinga 
sem örðugt er að passa upp á ef þeir kæra sig ekki um að láta 
gæta sín. Ætla verður að enn frekari fræðsla í forvarnaskyni hafi 
einhver áhrif. Sömuleiðis aðgerðir eins og bætt aðgengi fíkla að 
sprautum og nálum, og smokkum sömuleiðis. Þá má áreiðanlega 
auka aðgengi fíkla að heilbrigðis- og félagsþjónustuþjónustu og 
hvetja til árvekni gagnvart HIV hjá þeim sem þar taka á móti 
fíklum. Loks hlýtur að verða að skoða möguleika á tímabundinni 
frelsissviptingu í því skyni að afeitra fólk og leiða því fyrir sjónir 
þegar það er orðið edrú að það verði að fara í fíkniefnameðferð 
til þess að smita ekki aðra með þeirri óábyrgu hegðun sem fylgir 
vímuefnaneyslunni.

Að sama skapi er ljóst að til mikils er að vinna að ná tökum 
á HIV-smiti. Sem betur fer eru lífslíkur smitaðra allt aðrar og 
miklu betri en þær voru á upphafsárum HIV. Hins vegar er það 
alltaf mikið alvörumál að ganga með ólæknandi sjúkdóm, að 
ekki sé talað um ef smitberinn er ekki ábyrgur gerða sinna og 
gætir þess ekki að leggja sitt af mörkum til að verja þá sem hann 
umgengst gegn smiti. Loks skiptir miklu að hver HIV-greindur 
kostar heilbrigðiskerfið 160 milljónir króna.

Nýgengi HIV-smits veldur óhug.

Nöturlegar tölur 
um HIV-smit fíkla
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Landspítalasvæðið og raunar 
borgin öll eru full af óbyggð-

um seinni tíma áföngum. Sjálf aðal-
byggingin er einungis fyrsti áfangi 
í húsasamstæðu sem öll átti að vera 
í sama stíl. Húsgaflinn á Lækna-
garði ber það með sér að menn 
hafi bara tekið sér pásu, og ætli að 
klára á eftir. Vestan Suðurgötu stóð 
svo í mörg ár steyptur grunnur að 
óbyggðu húsi Verkfræði- og raunvís-
indadeilda, uns möl var sturtað yfir 
hann og hann þannig nýttur undir 
bílastæði.

Við þessu er ekkert að segja. 
Á hverjum tíma reyna menn að 
byggja upp þær hagkvæmustu og 
bestu byggingar sem völ er á. Þau 
viðbótarhús sem Guðjón Samúelsson 
teiknaði á sínum tíma á lóð Lands-
spítalans þættu í dag ekki nægi-
lega góð. Því verða þau ekki byggð. 
Eins liggja fyrir teikningar frá átt-
unda áratug seinustu aldar þar sem 
Læknagarður er einungis einn gang-
ur í risastórri spítalabyggingu. Sú 

húsasamstæða verður heldur ekki 
byggð.

Að sjálfsögðu á að hugsa fram í 
tímann, en reynslan sýnir að hver 
samtími ákveður sig sjálfur. Þegar 
svokölluðum fyrsta áfanga nýs 
Landspítala-Háskólasjúkrahúss 
lýkur, hugsanlega fyrir lok þessa 
áratugar, verða næstu áfangar ekki 
byggðir nema eftir aðrar samkeppn-
ir, aðrar umræður og aðrar ákvarð-
anir einhvers annars. Þetta þarf 
að hafa í huga. Svokallaður fyrsti 
áfangi spítalans á að geta verið borg-
inni til sóma, einn og sér.

Margt í tillögum að nýja spítal-
anum er mjög gott. Það er reynt að 
skapa göturými með borgarbrag 
inni á svæðinu. Fyrirheit um hjóla-
reinar og hjólageymslur lofa góðu. 
Ýjað er að því að til framtíðar eigi 
flestir bílar að vera geymdir neðan-
jarðar, og að geymsla þeirra eigi að 
kosta. Gjaldskyldunni og hjólamann-
virkjum mun ég trúa þegar þau 
verða komin, og raunar varla þá. Það 
sem koma á í „öðrum áfanga“, eins 
og bílakjallarar og hús á jaðri svæð-
is, skoða ég með svipuðum fyrirvara 
og teikningar af hótelum á tunglinu í 
gömlum vísindatímaritum.

Í fyrsta áfanga nýs Landspítala, 
sem er sem sagt sá áfangi sem ein-
hver von er um að muni rísa, er gert 
ráð fyrir 1.600 bílastæðum á lóðinni. 

Það er fjölgun um tæplega fimm 
hundruð frá því sem nú er.

Vissulega er verið að færa allan 
Borgarspítalann vestur en fimm 
hundruð stæði fjölga samt bílum 
á Miklubrautinni um það sem því 
nemur.

Væri ekki frekar ráð að bæta 
við færri stæðum, rukka fyrir þau 
og borga þeim starfsmönnum sem 
skilja bílinn eftir heima?

Þegar ýjað er að því að tillögurn-
ar feli í sér mikla fækkun stæða er 
nefnilega um dálitlar ýkjur að ræða. 
Heildarfjöldi stæða á sameinaðri lóð 
er nánast óbreyttur í fyrsta áfanga. 
Fækkunin kæmi fyrst og fremst í 
öðrum áfanga. Aftur: Hótel á tungl-
inu.

Þeir sem ákveða munu næstu 
stækkun spítalans munu standa 
frammi fyrir sömu ákvörðunum 
og þeir sem ráða stækkun hans 
nú. Munu þeir byggja bílakjallara 
í stað bílastæða ofanjarðar? Munu 
þeir virkilega rukka starfsfólk og 

sjúklinga fyrir stæði? Bílastæða-
kjallarar verða áfram massadýrir. 
Það verður áfram massaóvinsælt að 
rukka fyrir stæði. Það þarf að taka 
loforð um að allt sem sé dýrt, erfitt 
og óvinsælt verði gert seinna með 
talsverðum fyrirvara.

Það þarf líka að huga að samspili 
spítalans við hans nánasta umhverfi 
og framtíðarþróun borgar innar. 
Hönnuðir hans gefa sér til dæmis 
það að Snorrabrautin verði áfram 
tvöföld í báðar áttir. Á Snorrabraut 
hafa of margir gangandi vegfar-
endur dáið og slasast á undanförn-
um árum. Frekar en að reisa þar 
fleiri girðingar ætti þar að taka 
burt akrein í hvora átt, setja hjóla-
brautir í staðinn, bæta við gróðri og 
ef til vill setja forgangsakrein fyrir 
strætó á hluta leiðarinnar sem gæti 
þá nýst fyrir neyðarflutninga.

Að mati margra sérfræðinga er 
Vatnsmýrin heppilegasti staðurinn 
fyrir sjúkrahúsið. Þær niðurstöður 
hef ég ekki forsendur til að rengja. 
Né heldur vil ég leggjast á sveif 
með þeim sem ólmir vilja lækka 
byggingarnar, eða telja að leysa 
þurfi umferðarmálin með meiri 
umferðar mannvirkjum og meiri 
umferð. En ég hvet Reykjavíkur-
borg til að gera sitt til að nýi spít-
alinn stuðli að meiri borgarbrag og 
betri byggð. Strax í áfanga eitt.

Svokallaður fyrsti 
áfangi spítalans á 

að geta verið borginni til 
sóma, einn og sér.

Allt verður gott í áfanga 2
Pawel Bartoszek
Stærðfræðingur

Í DAG

Heyrst hefur, að útgjöld upp á 
minnst fjörutíu þúsund millj-

ónir króna í fyrsta áfanga nýrrar 
sjúkrahúsbyggingar og stöðugur 
samdráttur útgjalda til reksturs og 
viðhalds heilbrigðisþjónustunnar 
séu tvö óskyld mál. Óskyld, vegna 
þess að útgjöldin vegna byggingar-
innar séu fengin annars staðar frá 
en útgjöldin vegna rekstrar og við-
halds.

Fjármunirnir til þess að kosta 
steinsteypuna komi sem lántaka frá 
lífeyrissjóðum en fjármunirnir til 
rekstrar og viðhalds úr ríkissjóði.

Hvort tveggja endar hins vegar 
á sama stað. Hjá skattgreiðendum. 
Lán þarf að greiða. Hvort tveggja – 
byggingakostnaðurinn og rekstrar-
útgjöldin - endar í vasanum á skatt-
greiðendum. Reikningunum fyrir 
hvort tveggja er framvísað þar. Til 
einnar og sömu þjóðarinnar, sem 
ekki telst eiga fyrir þeim útgjöld-
um sem nauðsynleg eru fyrir rekst-
ur steinsteypunnar sem nú þegar 
er til staðar í kerfinu. Svarið við 
því vandamáli á að vera að tvöfalda 
magn þeirrar steypu! Það er sagt 
vera allsendis óskylt mál. Meira að 
segja er því haldið fram, að sparað-
ar verði þrjú þúsund milljónir króna 
á ári í rekstri við það að húsrýmið 
verði tvöfaldað að stærð!

Nú skulum við yfirfæra þessar 
röksemdir á almenning. Setjum sem 
svo að fjölskylda búi í 100 fermetra 
íbúð nú eftir hrun og hafi ekki efni á 
að standa undir rekstrar kostnaði við 
húsnæðið og frumþarfir fjölskyld-
unnar. Þurfi sem sé að skera niður 
útgjöld til daglegra þarfa. Myndu 
ráðherrar gefa þeirri fjölskyldu 
það ráð að taka lán og reisa sér 
stórt einbýlishús því þeir fjár munir 
kæmu annars staðar frá en dagleg 
rekstrar útgjöld fjölskyldunnar? 
Í ofanálag væru svo allar líkur til 
þess að með því að flytja í nýja húsið 
myndi fjölskyldan geta sparað sér 
rekstrarútgjöld í svo miklum mæli 
að eftir svo sem eins og 15 ár næmi 
sparnaðurinn andvirði bygginga-
kostnaðar hússins sem fjölskyldan 
ætti þá skuldlaust?

Er þetta virkilega ráðgjöf ríkis-
stjórnar – eða er bara verið að (G)
narrast í fólki?   

(G)narrast 
með fólk

Heilbrigðismál

Sighvatur 
Björgvinsson
fyrrverandi 
heilbrigðisráðherra



Einstakt tækifæri til að 
eignast 2010 árgerð af bíl, 
á afar hagstæðum kjörum.

Eigð’ann!

Aktu um á 

nýlegum bíl 

í ábyrgð.

Sími 525 8000 · bilaland@bilaland.is

Bílarnir eru til sýnis hjá 
Bílalandi – Breiðhöfða

mánaðargreiðsla miðast 
við Ergo fjármögnun

bílasamningur

* Eldsneytiseyðsla, l /100 km, m.v. blandaðan akstur, skv. tölum frá Orkusetrinu.

* M.v. Ergo bílasamning með 80% fjármögnun, 8,8% óverðtryggðum 
vöxtum og gullvildarkjörum.

Opið:föstud. 9-20 
laugard. 10-16 

sunnud. 12-16

5,9 l /100 km*VW Polo 1.2  

Eigð´ann

Verð 1.690.000
Útborgun 338.000   

Mánaðargreiðsla* 28.981

Binditími 60 mánuðir

6,4 l /100 km*VW Golf 1.4  

Eigð´ann

Verð 2.590.000
Útborgun 518.000   

Mánaðargreiðsla* 44.342

Binditími 60 mánuðir

8,7 l /100 km*Subaru Impreza 2.0 

Eigð´ann

Verð 2.790.000
Útborgun 558.000   

Mánaðargreiðsla* 47.755

Binditími 60 mánuðir

8,8 l /100 km*Subaru Legacy 2.0  

Eigð´ann

Verð 3.290.000
Útborgun 658.000   

Mánaðargreiðsla* 56.289

Binditími 60 mánuðir

6,0 l /100 km*Hyundai i20 1.4  

Eigð´ann

Verð 1.690.000
Útborgun 338.000   

Mánaðargreiðsla* 28.981

Binditími 60 mánuðir

6,1 l /100 km*Hyundai i30 1.4  

Eigð´ann

Verð 1.790.000
Útborgun 358.000   

Mánaðargreiðsla* 30.688

Binditími 60 mánuðir

Komdu í Bílaland Breiðhöfða, kíktu á 
úrvalið og kannaðu kosti þess að eig’ann.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 •

 N
M

47
70

9



Verum skynsöm!
Það er ekki lengur nauðsynlegt að eiga stóran og eyðslu-
frekan jeppa. Möguleiki á að fá stærri bíla tímabundið 
gegn vægu gjaldi.

Engin útborgun! 

Komdu í Bílaland Breiðhöfða, kíktu á 
úrvalið og kannaðu kosti þess að leigj´ann.

Leigð’ann!
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 SUN      MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU 

Jeppi
Skíði Ak.

Jeppi
Skíði Ak.

Jeppi
Skíði Ak.

VW Polo

VW Polo

VW Polo VW Polo

VW Polo

VW Polo

VW Polo
VW Polo

VW Polo

VW Polo
VW Polo

VW Polo
VW Polo

www. avis.is    sími 591 4000

Bjóðum takmarkað magn 
af bifreiðum, árgerð 2010, 
til langtímaleigu. 

Einföld og sveigjanleg 
leið til að leysa bílaþörf 
fyrirtækja og heimila.

5,9 l /100 km*VW Polo 1.2  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 49.900
Leigutími 12 mánuðir

6,0 l /100 km*Hyundai i20 1.4  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 49.900
Leigutími 12 mánuðir

6,1 l /100 km*Hyundai i30 1.4  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 54.900
Leigutími 12 mánuðir

8,7 l /100 km*Subary Impreza 2.0 

Leigð´ann

Samtals á mán: 74.900
Leigutími 12 mánuðir

8,8 l /100 km*Subary Legacy 2.0 

Leigð´ann

Samtals á mán:* 88.900
Leigutími 12 mánuðir 

Innifalið í „leigð’ann“ 
Tryggingar
Bifreiðagjöld
Vetrar- og sumardekk
Olíuskipti
Allt hefðbundið viðhald
20.000 km á ári

*

6,4 l /100 km*VW Golf 1.4  

Leigð´ann

Samtals á mán:* 74.900
Leigutími 12 mánuðir



Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Sveinn Guðmundsson
rafmagnsverkfræðingur,
Aðalstræti 8, 101 Reykjavík, 

lést á lungnadeild Landspítala í Fossvogi 
7. september síðastliðinn.  

Ingrid Guðmundsson
Sólveig Sveinsdóttir                Thierry Clairiot
Guðmundur Sveinsson            Arianne Gähwiller
Sigrún Sveinsdóttir                  Yosihiko Iura
Sveinn Ingi Sveinsson             Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir
Ríkharður Sveinsson               Jóna Kristjana Halldórsdóttir
Benedikt Sveinsson                  Anna White
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Jenný Jónsdóttir

andaðist að Dvalarheimilinu Kjarnalundi, Akureyri, 
föstudaginn 26. ágúst.
Jarðarförin fór fram í kyrrþey, að ósk hinnar látnu.

Sveinn Þórðarson
Margrét Þórðardóttir Grettir Frímannsson
Jóna Þórðardóttir  Steindór Kárason
barnabörnin og barnabarnabörnin

Hjartkær bróðir okkar og mágur,

Gunnar Örn 
Hámundarson
bankamaður, 
Barónsstíg 43, Rvk,

varð bráðkvaddur á heimili sínu sunnudaginn 
4. september. Útför fer fram frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 15. september kl. 15.

Hrafnhildur Hámundardóttir
Kolbrún Hámundardóttir  Jón Guðnason

Bróðir okkar,

Birgir Helgason
trésmiður,
Skúlagötu 20, Reykjavík,

andaðist þriðjudaginn 6. september.

Fyrir hönd aðstandenda,
Valdimar Helgason
Kristín Helgadóttir.

Elskuleg eiginkona mín,

Drífa Konráðsdóttir
Grýtubakka 32,

lést á heimili sínu 20. ágúst sl. Útförin hefur farið fram 
í kyrrþey að ósk hennar.

Ingi Gunnar Benediktsson
Svala Konráðsdóttir
Erna Konráðsdóttir     Sveinbjörn Jónsson
Mjöll Konráðsdóttir   Hauby Kristensen

Elskuleg frænka okkar,

Margrét Pétursdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju 
mánudaginn 12. september kl. 15.00. 

Fyrir hönd annarra vandamanna,
Dóra Pétursdóttir
Pálína Margrét Rúnarsdóttir
Guðrún Brynja Rúnarsdóttir.

80 ára afmæli
Í tilefni af 80 ára afmæli 

Þóru Eyjólfsdóttur
8. september

eru ætting jar og vinir boðnir velkomnir í kaffi   frá kl. 15 
sunnudaginn 11. september að heimili dóttur hennar og 

tengdasonar, Brekkuhlíð 6, Hafnarfi rði.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, fóstur-
faðir, tengdafaðir, sonur, bróðir og afi, 

Jón Gísli Grétarsson 
pípulagningameistari,
Snægili 3b, Akureyri, 

lést á Hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
3. september. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 12. september kl. 13.30. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Sjúkrahúsið á Akureyri.

Anna Kristín Guðjónsdóttir
Róbert Freyr Jónsson Anna Hlín Erlingsdóttir
Grétar Jónsson
Edda Björk Viðarsdóttir Brynjólfur Hjartarson
Kristín Baldvina Jónsdóttir Grétar Óttar Gíslason
Margrét Vala Grétarsdóttir Jón Gunnar Guðmundsson
Baldvin Þór Grétarsson Jóhanna Sigríður    
 Sigurðardóttir
Kristín Sigrún Grétarsdóttir Hörður Már Guðmundsson
Anna María Grétarsdóttir Erlendur Níels Hermannsson

og afabörn

Elskulegi eiginmaður minn, 
faðir okkar og afi, 

Jón Guðlaugur 
Antoníusson

lést að kvöldi 6. september á Hjúkrunarheimilinu 
Mörk.

Elísabet Jóna Erlendsdóttir
Gerður Jónsdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Birna Jónsdóttir
Erlendur Jónsson
Gísli Jónsson
Elísabet Sara Gísladóttir
Arnar Logi Gíslason.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Magnús Baldvinsson
múrarameistari, til heimilis að 
Hjúkrunarheimilinu Holtsbúð 
í Garðabæ, áður Grænuhlíð 7,

lést í Holtsbúð sunnudaginn 4. september.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
13. september kl. 13.00.

Arndís Magnúsdóttir Hafsteinn Filippusson
Benjamín Grendal Magnússon Guðbjörg Kristjánsdóttir
Sæunn Grendal Magnúsdóttir Grétar Sveinsson
Baldvin Grendal Magnússon
Sigrún Grendal Magnúsdóttir Guðmundur J. Guðlaugsson
Sigurður Grendal Magnússon Sigríður Björk Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Helga Kristín Helgadóttir
frá Siglufirði, 

andaðist á Líknardeild Landspítalans Kópavogi 
5. september sl. Útför fer fram frá Áskirkju 
20. september kl. 15.00.  

Helgi Kr. Eiríksson Katrín Gunnarsdóttir
Martha Eiríksdóttir Andrés Magnússon 
Diðrik Eiríksson  Viktoría Valdimarsdóttir
Inga Rós Eiríksdóttir  Halldór Sverrisson 
og barnabörn 

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

timamot@frettabladid.is

„Jú jú, það þýðir ekkert að reyna að leyna því,“ segir Örnólfur 
Thorlacius, fyrrverandi rektor, hress í símann þegar blaða-
maður spyr hvort ekki megi segja frá stórafmæli hans í Frétta-
blaðinu. Örnólfur er áttræður í dag en hélt upp á daginn ásamt 
fjölskyldu og vinum í fyrradag. 

„Synir mínir héldu mér boð svo það er afstaðið að mestu. 
Hingað kom fjöldi manns svo ég hef bara hægt um mig í dag. 
Ég er nú ekki sprettharður lengur og rúlla á undan mér grind, 
en að öðru leyti er ég við góða heilsu,“ segir Örnólfur en hann 
hefur búið undanfarin ár á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Grund ásamt konu sinni Rannveigu Tryggvadóttur. Móðir 
Örnólfs, Áslaug Ester Thorlacius Kristjánsdóttir, býr einnig 
á Grund. 

„Konan mín verður reyndar 85 ára þegar líður á árið og 
móðir mín verður 100 ára í nóvember, svo það ætti að vera nóg 
að gera í merkisafmælum hjá okkur. Hér fer afskaplega vel um 
okkur og ég hef líka aðstöðu til að vinna.“ Þegar blaðamaður 
forvitnast um að hverju Örnólfur sé að vinna segist hann vera 
að skrifa örlítið.

„Ég er að skrifa dýrafræði sem ég byrjaði á fyrir 60 árum. 
Ég á nú miklu meira eftir en ég er búinn með, það vill nú oft 
verða þannig. Þetta áttu að vera nokkrir kaflar í lítilli alfræði-
bók sem kom svo aldrei út. Svo hefur þetta hlaðið utan á sig 
og verður kannski að allsherjar fræðiriti fyrir almenning. Ég 
verð bara að sjá til hvað ég endist lengi,“ bætir Örnólfur við.

Örnólfur hefur enda skrifað margar kennslubækur í 
náttúru fræðum og einnig þýtt bækur, þar á meðal eru Bókin 
um vatnið, Bókin um hjólið og Tilraunabók barnanna. Örnólf-
ur var rektor Menntaskólans við Hamrahlíð og kenndi einnig 
náttúruvísindi við skólann. Aðspurður segist hann ekkert endi-
lega nota stórafmæli til að líta um öxl en láti bara hverjum degi 
nægja sína þjáningu. Hann segist hafa gaman af því að skrifa 
og ætli að halda því áfram sem lengst.

„Ég var nú búinn að orða það við Magnús Skarphéðinsson, að 
hann útvegaði mér miðil sem ritara svo ég gæti haldið áfram 
að lesa fyrir, þó ég væri kominn yfir um. Hann gaf nú lítið út 
á það svo ég verð víst að halda mig að þessu,“ segir Örnólfur 
og hlær.  heida@frettabladid.is

ÖRNÓLFUR THORLACIUS FYRRVERANDI 
REKTOR:  ER ÁTTRÆÐUR Í DAG

Ekki eins 
sprettharður 

DUNDAR ENN VIÐ SKRIFTIR Örnólfur Thorlacius er áttræður í dag og 
tekur aldrinum létt. Hann býr á Dvalarheimilinu Grund og situr við 
skriftir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

EINN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ PRÓFA

BORGARI
RISA

Hann er svo stór að hann 
dugar fyrir heila fjölskyldu

STÆRSTI
HAMBORGARI
Á ÍSLANDI

Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi, sími: 5275000, 
grillhusid@grillhusid.is, www.grillhusid.is

460 g af hreinu ungnautakjöti 
í risa hamborgarabrauði, ostur, 
salat, tómatar, icebergsalat, 
beikon, ljúffeng grillsósa 
og fullt af frönskum. 4.490 kr.

GRILLHÚSSINS

Haustið er uppskerutími  og margir fara út í 
náttúruna að tína bæði ber og sveppi. Um nýtingu 
almennings á þessum auðlindum gilda þó ákveðnar 
reglur sem er gott að kynna sér áður en haldið er af 
stað. Sjá nánar á vef Umhverfisstofnunar www.ust.is.

N
ú er ár síðan nýir eig-
endur tóku við veitinga-
húsinu Café Aroma í 
miðbæ Hafnarfjarðar 

og hefur það síðan tekið á sig æ 
heimilislegri brag. Boðið er upp 
á hádegisverðarhlaðborð alla 
virka daga þar sem heimilismat-
ur í girnilegum búningi er á boð-
stólum auk þess sem samlokur, 
hamborgarar og alls kyns salöt 
eru á sínum stað fram á kvöld. „Þá 
erum við með litlar kökur sem við 
bökum frá grunni, en ekki sneiðar 
eins og algengt er, og njóta þær 
sérstakra vinsælda,“ segir eigand-
inn Andrea Norðfjörð. 

Café Aroma var stofnað á ann-
arri hæð í verslunarmiðstöðinni 
Firði árið 2002 en áður var Kaffi 
Hafnarfjörður þar til húsa. Útsýni 
er yfir höfnina og sjóinn og segir 
Andrea notalega kaffihúsastemn-
ingu ríkja sem æ fleiri Hafnfirð-
ingar og nærsveitamenn sækja í. 

„Við leggjum líka upp úr því að 
hafa andrúmsloftið eins heimilis-
legt og mögulegt er og setjumst 
jafnvel niður með viðskiptavinum 
okkar og spjöllum um daginn og 
veginn,“ segir Andrea, en með 
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250 g lambahakk
250 g svínahakk
½ epli
2 sellerístönglar 
1-2 hvítlauksrif 
1 laukur
1 stk. sítróna
1 egg
½ dl brauðrasp
½ búnt af 
steinselju
salt og pipar
8 sneiðar af beikoni

Saxið epli, sellerí, hvitlauk, lauk og 
steinselju smátt og bætið berk-
inum og safanum af sítrónunni við. 
Blandið ofangreindum hráefnum 
saman við svína- og lambahakkið 
ásamt egginu, brauðraspi, salti og 
pipar.

Skiptið deiginu í fjóra jafna parta 
og rúllið hvern part fyrir sig svo úr 

verði nokkurs konar pylsa. Vefjið 
tveimur sneiðum af beikoni utan 

um hverja rúllu. Vefjið rúllunum 
inn í álpappír.

Rúllurnar eru gufusoðnar 
í 180˚ heitum ofni í 15-18 
mín. (má líka steikja á 
pönnu). Takið rúllurnar úr 
ofninum og steikið á pönnu 

uns beikonið er orðið stökkt.

Sósa
1 glas Patak‘s Mango chutney
1 tsk. karrí
1 hvítlauksrif (fínt hakkað)
1 dl rjómi

Allt hitað í potti uns suða kemur 
upp. Rúllurnar eru bornar fram 
með röstikartöflum, pönnusteiktum 
kartöflum eða hrísgrjónum ásamt 
mangósósunni. Skreytt með 
ferskum kóríander.

MAR-A-LAGO RÚLLUR 
með rösti-kartöflum og karrísósu FYRIR FJÓRA

henni vinna eiginmaður hennar, 
móðir og fleira gott fólk. „Ég 
hóf sjálf störf á gamla staðnum 

árið 2005 og móðir mín nokkrum 
árum seinna svo viðskiptavinirnir 
þekkja okkur vel.“ 

Heimilismatur 
í sparibúningi

Nýir eigendur tóku við Café Aroma í Hafnarfirði fyrir ári og hefur staðurinn fest sig vel í sessi.
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Verslunin Vísir, Bláa lónið, Hreyfing, Krambúðin, 

Fiskbúðin Freyja, Melabúðin.

ÍSLENSK  FÆÐUBÓT

BITAFISKUR
-næring fyrir líkama og sál

Haustvörurnar komnar
25% kynningarafsláttur af öllum vörum

Lín Design  Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið  Sími 533 2220  www.lindesign.is   

sendum frítt úr vefverslun 
www.lindesign.is

■ Eftir langa vinnuviku er notalegt 
að láta stjana við sig og geta sleppt 
eldamennskunni heima. Pantaðu borð 
á veitingastað sem þú hefur aldrei 
prófað áður og helst þar sem framandi 
bragðupplifunum er lofað á matseðli. 

■ Taktu kvöldrölt um gömlu Reykjavík 
og sestu inn á kaffihús, bara til að 
skoða fólkið sem lifir um leið og þú. 
Þú gætir rekist á gamlan vin og átt 
óvænta fagnaðarfundi.

■ Föstudagskvöld eru frábær til bíó-
ferða, ef þú ert sjaldséður 
bíógestur og finnst tilbreyt-
ing í að setjast niður yfir 
góðri mynd, söltu poppi og 
kaldri kók. 

■ Ertu með rokkstjörnudraum 
í maganum en skortir aðdá-
endur við fótskör þína? Láttu 
drauminn rætast á fjörugum 
karókíbar og skildu feimnina 
eftir heima.

■ Ísbíltúr er skemmtileg byrjun á 
helgi. Prófaðu einn af nýju ísbör-
unum þar sem maður getur sjálfur 
hlaðið ávöxtum, hnetum og sælgæti í 
ísskálina. Hangsaðu lengi yfir ísnum, 
því vekjaraklukkan þegir í fyrramálið.

■ Til að hvíla lúin bein eftir 
annasama viku er fátt yndislegra 
en að láta renna í heitt 
freyðibað. Setja tónlist á 
fóninn, hella guðaveigum 
í staup, finna sér heillandi 
lesningu og laumast ofan í 

sápukúlufjöld meðan 
áhyggjur hvunn-
dagsins líða hjá. 

■ Bjóddu 
góðum vinum 
heim í spil, 
hvort sem fyrir valinu 
verður gamli spilastokk-

urinn, Scrabble, Matador 
eða nýjustu borðspilin í 
bænum. Spilið póker upp á 

freistandi súkkulaðimola, og fáðu alla 
að koma með eitthvað lostætt  yfir 
spilamennskunni, eins og ís, snakk, 
ávexti eða osta. 

■ Ertu í dansfíling en langar ekki á 
ball? Hóaðu í hressa vini á settlegan 
heimadansleik eða vangaðu við ástina 

undir uppáhalds ballöð-
unum ykkar. Ástalífið 
fær allt annan blæ 

þegar slökkt er á 
sjónvarpinu þótt 
það sé freistandi 

afslöppun á föstu-
dagskvöldi. 

■ Föstudagskvöld 
er góður tími til 
að sameinast yfir 
áhugamáli. Það 

er rómantískt að baka 
saman súkkulaðibitakökur, 

líma saman flugvélamódel eða púsla 
saman.

thordis@frettabladid.is

Kom fagnandi föstudagur
Þótt landsmenn til sjávar og sveita striti margir um helgar eru vikulokin flestum kærkomin. Föstudagar 
hafa yfir sér óræða stemningu og tilhlökkun fyrir slökun, friði, samveru, draumum, skemmtan og þrám. 

Rómantískt, ekki satt? En fyrst og fremst 
umvefjandi og endurnærandi dekur.

Allir verðskulda vott af frægð og frama. Fáir staðir verðlauna fólk eins og karókíbarir, 
auk þess sem útrás fyrir streitu og þreytu er góð með söng á sviði.

Bílaumboðið Askja  býður til jeppasýningar á morgun. Glæsilegir Mercedes Benz-jeppar verða til 
sýnis, til dæmis ML-Class, GL-Class og GLK-sportjeppinn. Þá verður til sýnis G-Lander jeppi og auk 
þess breyttur Mercedes Benz Sprinter-ferðabíll með 35 tommu dekkjum. Jeppasýningin verður 
opin milli klukkan 12 og 16. Boðið verður upp á reynsluakstur, kaffi og kleinur.

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.

Orðið helgi merkir 

heilagleiki eða helgur 

dagur. Sunnudagur 

var áður einn þeirra 

daga sem halda skyldi 

heilagan. Í tilskipun frá 

1855 segir að helgi 

sunnudagsins byrji 

stundu fyrir miðnætti 

kvöldið áður. Það er 

yngri notkun að helgi 

nái yfir laugardaginn.

Heimild: www.
visindavefur.hi.is
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● Fatamerkið Líber
● Á rúmstokknum
● Götutískan í Reykjavík
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Acer Aspire 5750G-2414G64MN

HÖRKU SKÓLAVÉL 
MEÐ OFURSPRÆKU 
LEIKJASKJÁKORTI

15,6”

ALLT AÐ 
4,5 TÍMAR Á 
RAFHLÖÐU

AÐEINS 2,6 KÍLÓ



2 föstudagur  9. september

Full búð 
af nýjum 
vörum

núna
✽  Kertaljós og ljúfir tónar

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Gunnar V. Andrésson 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

HEILLANDI  Leikkonan Selma Blair 
sótti kvikmyndahátíðina í Venice í 
þessu fallega rauða kjól frá Lanvin. 
Hún tók sex vikna gamlan son sinn 
með sér á hátíðina. NORDICPHOTOS/GETTY

Hin unga Tavi Gevinson er orðin 
ritstýra vefritsins Rookie en 

það mun flytja tískufréttir ætl-
aðar táningsstúlkum. Gevinson 
var aðeins þrettán ára þegar hún 
vakti fyrst athygli fyrir tískublogg 
sitt og varð fyrir vikið einn helsti 
tískubloggari heims.

Rookie mun fjalla um tísku, 
menningu og annað sem ungar 
stúlkur hafa áhuga á án þess þó 
að sverja sig í ætt við tímariti á 
borð við Seventeen. „Það góða við 
netið er að þar fá ólíkar skoðan-
ir að njóta sín og síður sem fjalla 
um önnur mál en þau sem venju-
leg tískublöð fjalla um,“ sagði Ge-
vinson í viðtali við Fashionista. 

Þegar Gevinson var að lokum 
spurð út í tískufyrirmyndir sínar 
nefndi hún meðal annars Wed-
nesday Adams úr Adamsfjöl-
skyldunni, Audrey Horne og Línu 
Langsokk.  - sm

Tavi Gevinson heldur áfram skrifum sínum:

Fimmtán ára 
gamall ritstjóri

Efnileg Tavi Gevinson er orðin ritstjóri 
vefritsins Rookie og er líklega einn yngsti 
ritstjóri heims. NORDICPHOTOS/GETTY

GÓÐIR HÁRDAGAR  Þessi nýja hárvara frá L‘occitane inni-
heldur fimm ilmkjarnaolíur sem laga og bæta þurrt og illa farið hár. 
Hárið fær náttúrulegan gljáa og verður auðveldara í meðhöndlun. 
Hentar bæði sléttu og krulluðu hári. 

Heima er best
Listasýningin Homies Where My 
Heart Is var opnuð um síðustu helgi 
og lýkur henni í kvöld. Sýningin er 
hópverkefni ungra myndlistar-, og 
tónlistarmanna 
sem hafa tekið 
yfir kjallara í 
Þingholtun-
um. Það brakar 
í gólffjölum húss-
ins og listaverkin 
leynast í hverjum 
krók og kima. 
Einstök sýn-
ing í einstöku 
rými sem eng-
inn listaaðdá-
andi má missa 
af! Sýningin fer fram 
við Laufásveg 14.

Metsölubókin
Bókin Einn dagur, eftir David Nic-
holls, segir sögu Emmu, stúlku frá 

Norður-Englandi, 
og glaumgosans 
Dexters sem er frá 
London. Emma og 
Dexter kynnast er 
þau eru bæði við 
háskólanám í Edin-
borg og eyða nótt-
inni eftir útskrift 
saman. Upphefst 

áralöng vinátta og fylgist lesandi 
með lífi Emmu og Dexters á þess-
um sama degi, 15. júlí, næstu tutt-
ugu árin. Sagan er ágæt og hin fín-
asta afþreying en þýðingin mætti 
vera betri. Það er til dæmis allt-
af leiðinlegt þegar nöfn breytast er 
líður á textann.

Í ris Eggertsdóttir myndlistarkona hefur 
hannað fatnað í rúmt ár undir nafninu 

Líber og hafa flíkurnar fallið vel í kramið 
hjá íslenskum konum.

„Mamma er klæðskeri og ég hef því 
verið viðloðandi saumaskap alveg frá því 
ég man eftir mér. Ég ákvað þó að feta ekki 
í fótspor mömmu og fór í myndlistarnám 
og er því myndlistarmaður og starfa við 
það í dag,“ útskýrir Íris. Hún segist vinna 
mikið með form og liti þegar hún hannar 
og tvinnar þannig saman saumaskapinn 
og myndlistina. 

Íris reynir að sinna myndlistinni til 
jafns við hönnunina en viðurkennir 
að undanfarið ár hafi meiri tími farið í 
saumaskapinn. „Ég hef gefið hönnuninni 
aðeins meiri tíma undanfarið. Það fer oft-
ast bara eftir skapi eða flæðinu hvað ég 
gríp í þann daginn. Ég hef mjög gaman 
af þessu og draumurinn er að ég geti 
haft lifibrauð mitt af þessu í framtíðinni. 
Nafnið Líber þýðir frelsi og tengist því að 
ég vilji fá að gera mitt og ekki elta sér-
staka tísku eða stefnu.“

Íris er með opið á vinnustofu sinni við 
Hverfisgötu 50 alla fimmtudaga og föstu-
daga á milli 11.00 og 18.00. „Fyrst var ég 
með opið frá klukkan tíu á morgnana 
en þá eru fæstir komnir á fætur þann-
ig ég ákvað að seinka opnunartímanum 
um klukkustund,“ segir hún glaðlega að 
lokum.  - sm

ÍRIS EGGERTSDÓTTIR MYNDLISTARKONA HANNAR UNDIR HEITINU LÍBER:

FRELSI TIL AÐ FARA 
EIGIN LEIÐIR

Frjáls Íris Eggertsdóttir myndlistarkona hefur fært sig út í saumaskap og hannar nú flíkur undir nafninu Líber, sem þýðir 
frelsi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 
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Hún er dýrkuð 
og dáð 

– hún er þekkt um 
allan heim. 

Nú er Hello Kitty 
komin með 

snyrtivörulínu 
sem skartar öllum 
regnbogans litum.

Hello Kitty eru 
hágæða snyrtivörur 

framleiddar 
í Frakklandi.

Þær fást í, 
Hagkaup Kringlunni, 
Skeifunni, Smáralind, 

Garðabæ, Akureyri 
og Urðarapóteki.
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Hrönn Marinós dóttir, 
stjórnandi RIFF, hefur haft 
áhuga á kvikmyndum allt 
frá barnsaldri. RIFF er 
orðin einn stærsti menn-
ingarviðburður landsins og 
fer fram í áttunda sinn nú í 
lok mánaðarins.

Mynd: Gunnar V. Andrésson

Viðtal: Sara McMahon

Förðun: Harpa Káradóttir hjá MAC

R
eykjavík Internation-
al Film Festival fer fram 
dagana 22. september 
til 2. október, en hátíðin 

er einn stærsti menningarviðburð-
ur landsins. Hrönn Marinósdóttir, 
stjórnandi RIFF, segir hugmyndina 
að hátíðinni hafa kviknað eftir um 
sex mánaða dvöl á Spáni árið 2000. 
„Ég upplifði öðruvísi kvikmynda-
menningu á Spáni sem mér fannst 
vanta hér og ákvað því í samstarfi 
við vinkonu mína að skipuleggja 
spænska kvikmyndahátíð í Regn-
boganum. Þetta var árið 2002, hátíð-
in gekk vonum framar og við vorum 
hvattar til að halda áfram með verk-
efnið. Ég hafði þó ákveðið að fara í 
MBA-nám á þessum tíma og það tók 
allan minn tíma næstu misserin,“ 
útskýrir Hrönn. 

Í lokaritgerð sinni til MBA-prófs 
kom Hrönn aftur að hugmynd-
inni um kvikmyndahátíð. Ritgerðin 
fjallaði um það hvort rekstrargrund-
völlur væri fyrir alþjóðlegri kvik-
myndahátíð í Reykjavík. Hún vann 
viðamikla rannsókn á efninu og 
stofnaði RIFF að náminu loknu. Átta 
árum síðar er hátíðin orðin einn 
áhugaverðasti menningarviðburð-
ur landsins og tugþúsundir manna 
sækja hátíðina ár hvert. Fjöldi 
heimsþekktra leikstjóra hefur sótt 
Ísland heim í tengslum við hátíðina 
og má þar nefna Aki Kaurismäki, Jim 
Jarmusch og Miloš Forman. „Þessir 
menn eru allir mjög eftirminnileg-
ir karakterar. Jarmusch hafði tekið 
fram fyrir komu sína hingað að 
hann vildi ekki veita viðtöl meðan 
á dvölinni stóð en svo var hann á út-
opnu alla heimsóknina. Hann flakk-
aði um skemmtistaði borgarinn-
ar með konu sinni, skemmti sér og 
spjallaði við fólk langt fram á nótt. 
Forman sat aftur á móti alla daga á 
Hressó og reykti vindla og Kauris-
mäki, tja, við skulum segja að hann 
sé einhver sá skrautlegasti sem við 
höfum tekið á móti,“ rifjar hún upp.

BAUÐ VINUM SÍNUM Í BÍÓ
Hrönn segir kvikmyndaáhugann 
ávallt hafa verið til staðar en móður-
fjölskylda hennar átti og rak Gamla 
bíó á sínum tíma. „Afi minn, hæsta-
réttarlögmaðurinn og þingmaður-
inn Garðar Þorsteinsson, átti helm-
ingshlut í Gamla bíói og einnig Nýja 
bíói á Akureyri en hann fórst í flug-
slysi þegar mamma var aðeins sjö 
ára gömul. Móðurbróðir minn sá 
lengi um reksturinn ásamt fleirum. 

Þegar ég var stelpa gat ég því boðið 
vinum mínum í bíó og aflað mér 
vinsælda. Á unglingsárunum fékk ég 
að vinna í bíóinu sem sætavísa, gat 
farið á allar kvikmyndasýningarn-
ar og borðað óspart af poppkorni.“

Kvikmyndaáhugi Hrannar hefur 
ekki dalað með árunum heldur þvert 
á móti aukist. „Ég horfi mjög mikið á 

bíómyndir enn þann dag í dag. En ég 
hef líka mjög gaman af því að hreyfa 
mig, er til dæmis dugleg að ganga á 
fjöll og hjóla. Mér finnst líka mjög 
gaman að elda og hitta góða vini,“ 
segir hún brosandi.

Innt eftir því hvort hún lesi mikið 
eða bíði heldur eftir því að bókin 
komi út í kvikmyndaformi viður-
kennir Hrönn að hún lesi allt of lítið. 
„Ég les eitthvað, en viðurkenni að ég 
geri allt of lítið af því og þá helst í 
tölvunni.“

DÆMIGERÐ 
MIÐBÆJARROTTA
Hrönn er uppalin í Vesturbæ Reykja-
víkur og segist vera dæmigerð mið-
bæjarrotta sem rati lítið um önnur 
hverfi borgarinnar. „Núna bý ég í 
miðbænum, í húsinu sem mamma 

ólst upp í. Foreldrar mínir búa á 
hæðinni fyrir neðan okkur og syst-
ir mín í næsta nágrenni. Það er svo-
lítil svona Southfork-stemning yfir 
þessu,“ segir hún hlæjandi. 

Margir kostir fylgja því að búa í 
næsta nágrenni við stórfjölskyld-
una og segir Hrönn að dætur sínar 
þrjár njóti góðs af því að búa í sama 

húsi og amma þeirra og afi. „Það eru 
forréttindi að hafa foreldra mína í 
sama húsi og mikill lúxus fyrir 
stelpurnar að geta skottast yfir til 
ömmu og afa þegar þær eru ósáttar 
við okkur foreldrana,“ segir Hrönn, 
en hún er gift Þresti Helgasyni bók-
menntafræðingi. 

MIKIÐ SPENNUFALL AÐ 
HÁTÍÐINNI LOKINNI
Mikill fjöldi spennandi kvikmynda 
verður sýndur á RIFF í ár líkt og 
fyrri ár. Kvikmyndunum skipt í 
fjórtán ólíka flokka meðal annars 
keppnis flokkinn Vitranir, tónlistar-
myndir, miðnæturmyndir og barna- 
og unglingamyndir en heiðursgestur 
hátíðar innar er danska kvikmynda-
gerðarkonan Lone Scherfig sem hlýt-
ur heiðursverðlaun RIFF fyrir fram-

úrskarandi listræna sýn. Scherfi
leikstýrði meðal annars kvikmynd
inni Ítalska fyrir byrjendur og On
Day sem skartar Anne Hathaway o
Jim Sturgess í aðalhlutverkum. 

Að sögn Hrannar er markmi
hátíðarinnar að efla kvikmynda
menningu Íslands og gera Reykja
vík að alþjóðlegri kvikmyndabor
Hún telur að kvikmyndahátíðir ei
ekki aðeins að hafa það markmið a
skemmta heldur einnig að taka þá
í að móta samfélagið og miðla þekk
ingu og reynslu. „Þetta er það sem
við viljum gera með RIFF, en hvo
takmarkinu hafi verið náð er anna
mál.“ 

Síðustu tvö ár hefur reynst er
itt að finna fjármagn til að stand
undir kostnaði hátíðarinnar e
Hrönn hyggst standa af sér storm
inn. „Mikil óvissa og óstöðugleik
hefur verið í samfélaginu síðust
ár og það hefur bitnað töluvert 
menningartengdum viðburðum lík
og RIFF.  Við ákváðum þó að reyn
að standa af okkur storminn því þa
er ekki hægt að byggja upp svon
viðburð og leggja svo upp laupan
þegar á móti blæs. Sem betur fe
hefur þetta gengið nokkuð vel o
því ber helst að þakka öllu þess
unga, áhugasama fólki sem hefu
lagt ómælda vinnu í hátíðina. Á
þeirra hefði þetta ekki verið hægt.

Það er í mörg horn að líta þega
skipuleggja á heila kvikmyndahátí
enda iðaði skrifstofan við Tjarna
götuna af lífi daginn sem blaða
maður leit í hús. „Nú er allt á suðu
punkti eins og sést. Dagana eftir há
tíðina líður manni eins og maðu

VANN SEM SÆTAV
Á UNGLINGSÁRUN

Breytir kvikmyndamenningu Íslands Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF, fékk hugmyndina að hátíðinni eftir Spánardvöl árið 2000. Hát
menningarviðburður landsins. 

Á unglingsárunum fékk ég að 
vinna í bíóinu sem sætavísa, gat 

farið á allar kvikmyndasýningar og 
borðað óspart af poppkorni.
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sé að jafna sig af mjög slæmum 
timbur mönnum, spennufallið er 
svo mikið.“

RAKST Á STÓRSTJÖRNUR Í 
CANNES
Hrönn er sjálf dugleg að sækja kvik-
myndahátíðir víða um heim og 
hefur meðal annars sótt Cannes-
hátíðina síðustu átta ár. „Cannes er 
hátíð fjölmiðlamanna sem keppast 
við að flytja fréttir af fræga fólkinu 
sem þangað kemur. En það er margt 
annað sem gerist á bak við tjöldin, 
ég sæki Cannes til að horfa á kvik-
myndir og semja við dreifingaraðila 
um að fá þær á RIFF.“ Innt eftir því 
hvort hún hafi rekist á einhverjar 
stórstjörnur á götum Cannes svar-
ar Hrönn því játandi. „Ég hef séð 
nokkrar, en ég fer ekki þangað til að 
fylgjast með rauða dreglinum,“ segir 
hún brosandi.

Hrönn fylgist að eigin sögn vel 
með íslenskri kvikmyndagerð og 
telur íslenskt kvikmyndagerðafólk 
mjög efnilegt í sínu fagi. „Ég fylg-
ist með íslenskri kvikmyndagerð 
af miklum áhuga enda eigum við 
mikið af hæfileikaríku fólki á sviði 
kvikmynda og það er í raun sérstakt 
hvað íslenskir kvikmyndagerðar-
menn standa framarlega.“

Um framtíð RIFF segir Hrönn 
mikil vægast að standa af sér efna-
hagsstorminn og reyna að styrkja 
enn frekar tengslin á milli sam-
félagsins og hátíðarinnar. „Það 
þarf að vera gagnkvæmur áhugi 
milli okkar og samfélagsins, aðeins 
þannig mun svona hátíð halda lífi,“ 
segir hún að lokum.

VÍSA 
NUM

tíðin er nú haldin í áttunda sinn og er einn stærsti 

✽
 m
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Ég á göngu upp Esjuna.
Í Disneylandi ásamt dætrum 

mínum síðastliðið sumar.

Jól á Vesturgötunni. Dæturnar 
ásamt foreldrum mínum, Marinó 
og Önnu.

RIFF-partí í Cannes 2008. Ég ásamt Dimitri Eipides, dagskrár-
stjóra RIFF í sex ár.



Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni. Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Septembermánuður hefur farið vel af stað og veður-
blíðan leikið við landann. Föstudagur fór á stúfana og 
myndaði smekklega klædda borgarbúa við Laugaveg 
og Austurstræti.

Götutískan í miðbæ Reykjavíkur:

Gamlar flíkur 
og flottir skór

Guðmundur Sigur-
mundsson, námsmaður.

19 ára. 
Jakka og skó fékk hann 
gefins. 
Gallabuxur úr Noland. 

Tómas Davíð Stankie-
wicz, námsmaður. 

17 ára. 
Peysa keypt í Noregi. 
Buxur frá Bdg. 
Skór keyptir í Belgíu.

Laura Lanza, frá Spáni.

22 ára. 
Jakki er notaður og frá 
Spáni. 
Kjóll frá Zöru. 
Skór frá Topshop.

Tereza Hofova, leik-
kona frá Tékklandi.

32 ára. 
Jakki var óskilamunur af 
Kaffibarnum. 
Taska og klútur úr versl-
un Rauða krossins. 
Legghlífar voru gaml-
ar buxur.

Maya Andrea Laufeyjar-
dóttir, námsmaður.

15 ára.
Dr. Martens skór keyptir í 
Danmörku.
Peysa úr Spútnik.

Gunnhildur Melsted, 
námsmaður við LHÍ.

25 ára. 
Samfestingur frá Nostalgíu. 
Skór frá Vagabond.

Ein af mínum uppáhaldskvenhetjum er Betty 
Dodson. Hún er kynfræðingur sem tók virkan 

þátt í kynlífsbyltingunni á sjöunda ára-
tugnum. Hún var með þeim fyrstu (ef 

ekki sú fyrsta) sem héldu skipulögð 
sjálfsfróunarnámskeið fyrir konur. Á 
þeim tíma var fullnæging konunnar 

ekki hluti af samförum og henn-
ar kynferðislegu ánægju var ekki 
veitt sérstök athygli í hjóna-
bandi karls og konu. Ástæða 
þess á sér langar sögulegar út-
skýringar sem má rekja til karla-

veldis sem taldi konum trú um 
að kynhvöt þeirra væri slæm og 
háð karlmanns limnum. En það er 
önnur umfjöllun. 

Ég fjalla hér um Betty því ég fæ 
reglulega fyrirspurnir frá konum 
sem eiga erfitt með að fá fullnæg-
ingu í samförum. Betty var ein slík. 
Að loknum samförum laumaðist 
hún til að fróa sér hljóðlaust við 
hlið sofandi manns síns. Á miðjum 
aldri fékk hún nóg. Hún skildi og 
setti sér það markmið að „frelsa 
fullnæginguna“ með því að kenna 
konum að njóta sín í kynlífi og 
bera ábyrgð á eigin ánægju. Hún 

hélt námskeið þar sem konur sátu í hring á píkunni, 
með spegil og titrara sér við hlið. Betty lét konurnar 
skoða píkuna og sjá fegurðina í henni. Þá, líkt og nú, var 
mikil skömm sem fylgdi píkunni og almennt þótti hún 
ljót. Það er í beinni mótsögn að ætla að fá ánægju út úr 
því sem veldur þér skömm. Þekking á kynfæri sínu var, 
og er, því sérstaklega mikilvægt skref í áttinni að full-
nægingu. Kynfæraskömm og vanþekking í kynlífi á við 
um bæði kynin og getur haft djúpstæð áhrif á upplifun 
þeirra á kynlífi. Mér hefur fundist umræðan um kynlíf, 
sérstaklega eldri kvenna, vera sú að þær geti ekki upp-
lifað fullnægingu af líffræðilegum ástæðum og ættu því 
að sætta sig við það. Í fæstum tilfellum er þetta rétt-
mæt skýring. Vissulega getur hormónabúskapur líkam-
ans haft áhrif á kynlífslöngun og raka legganganna en 
að afskrifa kynlíf kvenna eftir ákveðinn aldur er fáfræði. 
Sjúkdómsvæðing og pilluát á það til að tröllríða öllu sem 
amar að manninum og kynlíf er þar engin undantekn-
ing. Opinskárri samfélagslegri umræðu sem byggir á 
skilningi og víðsýni samhliða fræðslu er því oft ábóta-
vant. Ef þú ert ein af þeim sem hafa „týnt“ fullnæging-
unni eða kannski aldrei fundið hana gæti verið ágæt-
is æfing að fara í gegnum viðhorf þín til kyn færis þíns, 
kynlífs og sjálfsfróunar. Heilinn er höfuðatriðið í full-
nægingarferlinu og ef hann er ekki með er sama hvað þú 
nuddar kynfærin. Fullnægingin mun láta á sér standa. 
Ég tel því sennilegt að „týndu“ fullnægingarnar megi 
finna í örvun heilans þar sem viðkomandi leyfir sér að 
þekkja kynfæri sín og sinna þeim af virðingu og alúð.

Týnda fullnægingin

Kynning

Töff og vönduð gleraugu  
fyrir haustið

GLERAUGNASALAN  
Laugavegur 65

s. 5518780

A L A I N  M I K L I

Ø R G R E E N
Öðruvísi og skemmtilegar 
umgjarðir frá Ørgreen. 
Handgerðar og hannaðar í 
Danmörku. Úr bæði plasti  
og títan.

E V E
EVE er sænsk hönnun,  
og er með tilvísun i „retro“ 
stíl. Litríkar og vandaðar 
umgjarðir.

S I L H O U E T T E
Silhouette Edge slim eru 
afar léttar og vandaðar 
umgjarðir sem bjóða uppá 
ótal möguleika. Hægt að 
sníða stærð umgjarðar að 
hverjum og einum.

S K Y  V I N T A G E
Léttar Sky Vintage, 
danskar umgjarðir, með 
nefpúðum svo auðvelt 
er að stilla þær. Úr afar 
sterku plasti hannað af 
NASA.

P O R S C H E
Ef þú átt ekki bifreiðina, væri hægt 
að freista þín með Porsche Design 
umgjörð? Mjög vandaðar umgjarðir 
frá þessu þýska merki. Bæði 
sem umgjarðir og sólgleraugu. 
Framleiddar úr títan og plasti.

M I K L I  B Y  M I K L I

LINSAN
Aðalstræti  
s: 5515055

GEISLI
Glerártorgi
s: 4631455





· 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.

*a
ð 

m
eð

al
ta

li á
 S

tö
ð 

2,
 S

tö
ð 

2 
Bí

ó 
og

 S
tö

ð 
2 

Ex
tr

a 
á 

só
la

rh
rin

g

FÍT
O

N
 / SÍA
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Háir hælar eða flatbotna skór? 
Hælar, með stórum staf.

Ómissandi í snyrtibudduna? Loréal 
gloss, YSL gullpenninn og Bobbi 
Brown bronzing powder.

Uppáhaldslitur? Grænn og blár.

Hver eru nýj-
ustu kaupin? 
Sjúkleg arm-
bönd frá kan-
adíska hönn-
uðinum Lauren 
Elan en þau eru 
væntanleg í AndreA Boutique.

Hvað dreym-
ir þig um að 
eignast? Al-
exander 
Wang tösku 
og listinn er 
endalaus. 

Sem betur fer því það er svo gott að 
láta sig dreyma.

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Thinking of You 
með Sister 
Sledge.

Uppá-
halds-
hönnuður-
inn? Coco 
Chanel. 

Uppáhalds-
drykkur? Vatn, 
kaffi og hvítvín.

YFIRHEYRSLAN
Andrea Magnúsdóttir, fata-
hönnuður og eigandi versl-
unarinnar AndreA Boutique

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur



STERKUR AADA 
Hefur gert frábæra hluti 
fyrir hundruð Íslendinga.  
Hann hefur samkvæmt 

reynslusögum viðskipta- viðskipta-
vina okkar hjálpað til við 

meltinguna, magasýrur, 
sogæðakerfið, bólgur, 

gigt, sykurfíkn, grunn-
brennslu líkamans og 

fleira. Engifer inni-
heldur yfir 100 efna-
sambönd, 12 an-
doxunarefni og 
17 efni sem þekkt 
eru fyrir sótt-
hreinsandi eig-
inleika. Engi-
fer getur kallað 
fram heilbrigðan 
svita sem er mikil-
væg líkamsstarfs-
semi sem afeitr-
ar ekki bara líkam-
ann heldur flytur 
bakteríuvaldandi 
efni út á yfirborð 
húðarinnar.

Inniheldur 10% 
engifer.

Hressandi drykk-
ur sem getur gefið 

mikla orku

RAUÐUR AADA  
Léttur aada er sá 
klassíski. Þessi aada 
er orðinn vel þekkt-
ur fyrir virkni sína. 
Sýnt hefur verið 
fram á að engifer er 
áhrifaríkt gegn ein-
kennum morgun-
ógleði, bílveiki og 
flökurleika. Auk 
þess hjálpar engifer 
við að brjóta niður 
eggjahvítu og fitu-
ríka fæðu, sem styð-
ur meltinguna. Enn-
fremur er engifer 
talið mjög fyrirbyggj-
andi.

Inniheldur 6,5% 
engifer.

Tilvalinn í bílinn 
eða í vinnuna

GRÆNN AADA 
Cayenne er mjög kröft-
ugt krydd og oft kallað 
kraftaverka kryddið. Ca-
yenne getur haft áhrif á fitu-
brennslu líkamans, dreg-
ið úr matarlyst, reynst góð 
við ýmsum magakvillum 

ásamt því að auka blóð-
flæðið. Þá er hann 

kröftugur við ristil-
hreinsun. Cyanne er 
rík uppspretta A og 
C vítamíns. Lemon 
balm virkar ró-
andi á magann 
og er mikið notað 
við magakveisum 
tengdum kvíða, 
stressi og ógleði. 
Einnig er það sagt 
róa öran hjart-
slátt í tengslum við 
streitu. Í Lemon 
balm  er vírus-
drepandi efni sem 
meðal annars er 
sagt virka vel gegn 
frunsum. 

Inniheldur 6,5% 
engifer.

Frábær til að 
taka með sér í 

ræktina

BLÁR AADA 
Bláber  innihalda mikið 
magn af andoxunarefnum. 

Þau eru holl fyrir hjartað því 
þau vinna á slæma kól-

esterólinu og eru holl 
meltingunni þar sem 

þau verka bæði á nið-
urgang og harðlífi. 
Þau eru þekkt fyrir 
bólgueyðandi eig-
inleika sína sam-
kvæmt rannsókn-
um úr háskólum 
erlendis og talin 
hafa góð áhrif á 
ýmsar tegundir 
af gigt. Túrmerik 
hefur verið notað 
við magaóþægind-
um og er  náttúru-
legur hreinsir fyrir 
lifrina. Turmeric 
er ríkt af andoxun-
arefnum og E vít-
amíni 

Inniheldur 6,5 
% engifer.

Prófaðu og 
finndu virknina

Kynning – Auglýsing

Engiferdrykkurinn aada 
frá My Secret er tilnefndur 
til þriggja verðlauna

aada drykkurinn frá My Secret er tilnefndur í þremur flokkum  
í hinni virtu alþjóðlegu samkeppni drykkjavöruframleiðanda 

 „WATER INNOVATION AWARDS“.

• Drykkur með bestu virknina
• Besta innihaldið
• Besta sjálbæra umhverfisvæna framleiðslan

Af því tilefni bjóðum við 
2 fyrir 1 í næstu verslun 

Náðu árangri með aada

Tilnefningarnar eru: 
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SUBARU Justy s. Árgerð 2009, ekinn 65 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 1.299.000. 
Rnr.250624.

HYUNDAI I 10 gls. Árgerð 2009, 
ekinn 72 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 
1.199.000. Rnr.221177.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2009, ekinn 
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. tilboð 
1.099.000. Rnr.102878.

NISSAN Note visia. Árgerð 2009, 
ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 
1.399.000. Rnr.250594.

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, 
ekinn 99 Þ.KM, bensín, 5 gírar. tilboð 
1.049.000. Rnr.220219.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Til sölu Fleetwood Americana 
Cheyenne árg.2007. Sólarsella, 
markísa með einni hlið, geislaspilari 
og grjótagrind. Mjög vel með farið hýsi. 
verð 1890 þús. Möguleg skipti á dýrara 
hjólhýsi.Mikið úrval af ferðavögnum.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

SUZUKI GRAND VITARA PREMIUM+ 
(CRUISE, A/C, ÁLFELGUR) Raðnúmer 
132734 Árgerð 2011. Ekinn 15 Þ.KM 
Nýskráður 6/2011. Næsta skoðun 2015 
Verð kr. 4.690.000. Nývirði 5.290.000.

SUZUKI GRAND VITARA PREMIUM+ 
(CRUISE, A/C, ÁLFELGUR) Raðnúmer 
132739 Árgerð 2011. Ekinn 17 Þ.KM 
Nýskráður 6/2011. Næsta skoðun 2015 
Verð kr. 4.390.000. Nývirði 4.980.000

HYUNDAI IX35 AWD Raðnúmer 132737 
Árgerð 2011. Ekinn 10 Þ.KM Nýskráður 
6/2011. Næsta skoðun 2015 Verð kr. 
4.890.000. Nývirði 5.290.000.

SUBARU FORESTER BOXER DIESEL 
Raðnúmer 310926 -Árgerð 2011. Ekinn 
17 Þ.KM Nýskráður 6/2011. Næsta 
skoðun 2015 Verð kr. 4.990.000. 
Nývirði 5.590.000.

HONDA CR-V EXECUTIVE Raðnúmer 
299257 Árgerð 2011. Ekinn 5 Þ.KM 
Nýskráður 7/2011. Næsta skoðun 2015 
Verð kr. 5.490.000

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

 Nýr bíll, DODGE Ram 1500 Sport 
METAN, sjálfsk, 390hö, Allur 
hugsanlegur Lúxus búnaður, 
Stórglæsilegir bílar, Verð aðeins 
7.490þús.kr, Rnr.115659, ATH aðeins 2 
stk eftir, eru á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

SUZUKI Vitara jlx-se . Árg. 1998, ek. 
169 Þ.KM, bensín, 5 gírar. ný tímareim, 
ný skoðaður, bíll í toppstandi V. 550þ. 
frekari uppl. í s. 567-4000.

SUBARU Impreza STI. Árg. 2006, ek. 
45 Þ.KM, 6 gírar.18” prodrife PFF7 
álfelgur, Blitz turbo, ekkert tjúnaður, 
EINN EIGANDI, HRIKALEGA FLOTTUR 
BÍLL, BÍLLINN ER Á STAÐNUM. Verð 
3.990.000. frekari uppl. í s. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Bílakaup Korputorgi, við seljum 
kaggann, það er pláss fyrir bílinn þinn 
inni í stærsta innisal landsins, fjórir 
sölumenn tilbúinir í að sinna þínum 
þörfum í bílaviðskiptum. Opið frá 10-18 
virka daga og 12-16 laugardaga.

TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2006, 
ekinn 55 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.080.000. Rnr.102096.

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2005, ekinn 161 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.090.000. Rnr.102107.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Ford Fiesta DIESEL Árgerð 10/2008, 
ekinn 66þ.km, bsk. Algjör sparibaukur 
sem er á staðnum til sýnis! Verð 
1.690.000kr. Raðnúmer 131756. Sjá 
nánar á www.stora.is

Subaru Forester X Árgerð 7/2010, ekinn 
20þ.km, ssk. Flott eintak sem er á 
staðnum til sýnis! Verð 3.990.000kr. 
Raðnúmer 131768. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

YAMAHA Xvs 1100a. Árgerð 2005, ekinn 
5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Óskar eftir 
skiptum á fjórhjóli. Verð 1.290.000. 
Rnr.101907.

VW Golf basicline 16v. Árgerð 1998, 
ekinn 164 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
490.000. Rnr.102227.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Allir Suzuki utanborðsmótorar á 
lækkuðu verði og flestar stærðir á lager 
til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

VW Golf comfortline. Árg. 2004, ek. 
151 Þ.KM, 5 gírar. vel með farinn, góð 
smurbók, tilboð 850þ, frekari uppl. í 
s. 567-4000.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1290 þús, án vsk. 
Uppl. s. 420 6600

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

MAZDA Speed3 turbo. Árgerð 2007, 
ekinn 66 KM, bensín, 6 gírar. Mjög 
Snyrtilegur bíll. Tilboðsverð 2.850.000. 
Rnr.133631.

LAND ROVER Freelander 2 HSE DÍSEL. 
Árgerð 2007, ekinn 73 Þ.KM, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.192189.

M.BENZ C 200 kompressor avantgard. 
Árgerð 2005, ekinn 82 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.690.000. 
Rnr.134002.

FORD F350 crew 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn aðeins 74 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
umboðsbíll heithúðaður pallur Verð 
3.190.000. Rnr.133997.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Sjálfskiptur! 
Tilboð 380 þús!

 MITSUBISHI CARISMA 1,6 árg’00 
ek.143 þús,sjálfskiptur, ný skoðaður! 

Góður bíll ásett verð 550 þús 
TILBOÐ 380 ÞÚS! s.841 8955

Til sölu Escape Limited árg. ‘08. Ek. 94 
þús. Ásett verð 3.490 þús. Skoða öll 
skipti eða mjög mikill staðgr afsláttur. 
Uppl. í s. 660 3430.

Subaro VRX Turbo, árg 01, sk 012 Flottur 
bíll mikið endurnýjaður, tilboð 900 þ. 
staðgreitt. Uppl. 692 7622

CITROEN Berlingo sendibíll. Árgerð 
2004, ekinn 114 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Vel með farinn! Verð 590þ Rnr.153930.

4X4 TURBO DISEL 
SJÁLFSSKIPTUR

HYUNDAI H-1 STAREX 4X4 
TURBO DISEL,árgerð 2000, ek.175 
þús,sjálfskiptur,7 manna með 
fjórum kapteinstólum,hátt og lágt 
drif,stigbretti! ofl.frábær ferðabíll sem 
kemst allt! verð 950 þús s.841 8955

TILBOÐ 350 ÞÚS!
SUBARU LEGACY 2000 4X4 sjálfskiptur, 
árg’98 ,ek 180 þús, ný tímareim, 
skoðaður 2012, Góður og vel með 
farinn bíll! ásett verð 430 þús TILBOÐ 
350 þús! s.841 8955

Takið eftir Suzuki Vitra ‘99. Ek. aðeins 
84 þús. Verð 450 þús. eða ... S. 845 
7727.

 0-250 þús.

MMC CARISMA 1999 ek. 215 þ. er í 
góðu lagi skoðaður 2012 verð 290 
þ. uppl. í síma 696-2193 eða e-mail 
gudruntoft@simnet.is

Til sölu Grand Cherokee Laredo ‘93. 
Þarfnast smá lagfæringar. Verð 170 þús. 
Uppl. í s. 894 2456

 250-499 þús.

Til sölu Ford Escord árg. ‘99, Verð 
330þús. Góður bíll Uppl. s. 864 2744.

 Bílar óskast

Benz, BMW eða svipaður fyrir allt að 
milljón stgr. óskast. Uppl. í s. 693 9137.

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Jeppar

Til sölu Musso D 2.9 ágr. ‘98. Verð 
360þús. Góðir bíll Uppl. s. 864 2744.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Varahlutir í Volvo N12 árg.’91 vél gírkassi 
drif pallur og fl. uppl. í s. 866 7534.

 Mótorhjól

Honda VTR1000SP1. 2000 árg. 
Nýuppgert, ný plöst, o.fl. Verð: 650 þ. 
S: 848 8870.

 Fjórhjól

Can Am outlander max xt 400, 
2011 Álfelgur, spil. Handahlífar, dess 
þjófavörn. Gott í leik og vinnu. Verð 
2.490.000.- Upplýsingar í Ellingsen 
820-1418 & 840-1757 www.ellingsen.is

Sea doo sæþota Árgerð 2011 260hö . 
Limited typa, hlaðið búnaði. Rosaleg 
græja. Upplýsingar í Ellingsen 820-1418 
& 840-1757 www.ellingsen.is

 Kerrur

Daxara kerrur Eigum nokkar notaðar 
kerrur til sölu Bæði 218 „205x132x45” 
og 168 „154x114x40” Verð 199.000.- 
Uppýsingar veita sölumenn Ellingsen 
8201418 & 8401757 www.ellingsen.is

BÍLAR ÓSKAST 
 

Vegna góðrar sölu vantar allar gerðir 

nýlegra bíla á staðinn og á skrá 

Stórt útisvæði og bjartur

sýningarsalur 

Öryggismyndavélar á útisvæði 

yfir 20 ára reynsla og sömu

eigendur frá upphafi.
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 Vinnuvélar

LEIGÐU LENGRI VINNUDAG! 
RAFSTÖÐVAR 4-160KW OG 
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI. 
EINNIG DIESEL VATNSDÆLUR MEÐ 
72m3/klst AFKSÖTUM. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Til sölu lítið notuð, mjög vel með farin 
(nánast eins og ný) ásetusláttuvél/
sláttutraktór Toro Z380 timecutter 
árgerð 2007 með16,5 hp B&S mótor. 
Einstaklega sterkbyggð og lipur vél 
með sláttubreidd uppá 97 cm. Nánari 
upplýsingar í síma 8963843.

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Fyrirdráttanet 
Fyrirdráttanet

fyrir veiðirétthafa. Álagildrur, silunganet. 
Heimavik ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

Til sölu plastbátur innan við 6m. Er á 
floti. Skipti möguleg. Sími 568 6861, 
866 3457 eða 868 6345.

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

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.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs. Sími 661 5270.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Málarar

Málarar og múrarar
Geta bætt við sig verkefnum. Fagleg 
vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. 
s. 774 5775.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

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.

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsunum. Er 
vön og vandvirk. Uppl. í síma 899 2762.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Spádómar

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 12-23 S. 863 1987 visa/euro. Er með 
einkatíma.

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

 Veisluþjónusta

Leigðu ísbar í veisluna og tryggðu 
að allir verði ánægðir, sérstaklega 
krakkarnir. Kynningarverð 9.500 (leiga 
á ísbar og 15 L ís). Uppl. í s. 661 1902.

Q7 QUATTRO 4.2
Nýskráður 2/2008, ekinn 57 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 9.360.000

PASSAT VR6 4 MOTION
Nýskráður 6/2007, ekinn 65 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.350.000

BOXER L2H1 2.2HDi
Nýskráður 5/2007, ekinn 19 þ.km,  

dísel, 5 gírar.

Verð kr. 3.190.000

JAZZ LS 1.4i
Nýskráður 6/2008, ekinn 54 þ.km,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.990.000

OUTLANDER COMFORT
Nýskráður 9/2005, ekinn 140 þ.km, 

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.390.000

PATROL GR
Nýskráður 1/2008, ekinn 68 þ.km,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.990.000

607 V6 2.7HDi
Nýskráður 5/2007, ekinn 142 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

CR-V ES
Nýskráður 1/2007, ekinn 55 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.780.000

6 WAGON
Nýskráður 8/2006, ekinn 95 þ.km, 

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

AVENSIS
Nýskráður 8/2002, ekinn 94 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.280.000

PAJERO GLS 3.2 DiD
Nýskráður 6/2006, ekinn 88 þ.km,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.490.000

LEGACY OUTBACK 2.5i
Nýskráður 4/2008, ekinn 75 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.690.000

ACCORD SPORT
Nýskráður 1/2006, ekinn 69 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.150.000

ACCORD TOURER SPORT
Nýskráður 1/2004, ekinn 140 þ.km,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.450.000

CARISMA GLXi
Nýskráður 5/1999, ekinn 149 þ.km,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 420.000

AUDI

VOLKSWAGEN

PEUGEOT

HONDA

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

HONDA

MAZDA

TOYOTA

MITSUBISHI

SUBARU

HONDA

HONDA

MITSUBISHI

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00
 

Laugardaga 

milli kl. 12:00 og 16:00

PEUGEOT 207 S16
Nýskráður 11/2007, ekinn 30 þ.km, bensín, 5 gírar.

Verð kr. 2.090.000

S16
ensín, 5 gírar.

00

TILBOÐ DAGSINS Tilboðsverð

kr. 1.690.000
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 Rafvirkjun

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

 Nudd

NEW!LUXURY WHOLE BODY MASSAGE 
IN DOWNTOWN REYKJAVIK!Anytime 
899 5836 Alisia

Whole body massage. S. 849 5247.

PERFECT MASSAGE WITH TWO OR 
FOUR HANDS!!!! 659 62 69

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:661 8272 eða 693 
0348.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Til sölu

Skrifstofuskilrúm til sölu! Nánari 
upplýsingar veitir Sigfríður í síma 697 
3691.

Erum með evrur til sölu fyrir islenskar 
krónur. Vinsamlega hafið samband á 
netfang akornid@gmail.com

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu þvottavélar og þurrkara. 
S. 847 5545.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

 Ýmislegt

Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld 
í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 
180þús. Uppl. í síma 893 3503 eða 
845 8588.

 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

- DETOX

Tilboð fótaaðgerðir + nudd upp fyrir 
hné kr. 5.500 2 saman kr. 9.900. 
Tekið á kvillum, næringu, hreifingu, 
bætiefnum, vinnu, lífsstíl, hamingju 
og fl. 2ja st. meðferð kr. 7500. JB 
Heilsulind. S. 823 8280.

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women 
and couples. Tel. 698 8301 www.
tantra-temple.com

NUDD - FÓTAAÐGERÐIR 

 Þjónusta
Frí greining

Líkamshlustun. G ben jurtavörur. Sími 
588 2260 / 863 2261

 Námskeið

SKAPAÐU Í VETUR
 SKRÁÐU ÞIG Á 

NÁMSKEIÐ

Skartgripasmíði, Tréútskurður, 
hnífasmíði, gler og 15 önnur. Sjá 
HANDVERKSHUSID.IS, skráning S:555-
1212

 Ökukennsla

Ökukennsla og akstursmat. Daníel 
Snorrason ökukennari. S: 894 4255.

 Húsnæði í boði

Til leigu f- 60ára 94,2fm í 101 Til leigu 
2x50fm iðaðarb. Uppls 892 2506.

Kjallaraherbergi í miðjum 
Vesturbænum, aðgangur að snyrtingu. 
Verð kr. 25.000, uppl 899 1220.

Björt 64fm íbúð, nýlega standsett til 
leigu í 111 RVK. V. 115 þ. S. 863 9696.

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

 Leigumiðlanir

 Húsnæði óskast

Aðili í starfi hjá erl. stórfyrirt. vantar 2 
herb. m. húsg. íbúð í pnr. 101 eða 107. 
40-50 fm. 6-12 mán. Uppl. Jón Rafn hjá 
Valhöll S: 695-5520

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður í Grímsnesi til sölu. 
38 fm. með 8 fm. geymsluskúr. Mikill 
og fallegur gróður í lóð. Uppl. í s. 898 
7547.

 Atvinnuhúsnæði

75 fm iðnaðarhúsnæði til leigu í 
Dugguvogi. uppl. í síma 660-8870.

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Húsvagnageymslan 
Þorlákshöfn.

 Eigum nokkur laus pláss í vetur. Uppl. 
s. 893 3347.

Geymsluhúsnæði í 
Keflavík

Vetrargeymsla á farartækjum og 
eftirvögnum í upphituðu húsnæði með 
sólarhrings öryggis- og brunakerfisvakt. 
Uppl. s. 868 9087 og husbilageymsla@
gmail.com (einnig á Facebook: 
Húsbílageymsla)

Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, 
hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og 
fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt 
leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 
5574 og á www.husbilageymslan.net

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. 
fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott 
verð S: 612 6130 email: solbakki.311@
gmail.com

GEYMSLUHÚSNÆÐI Í 
REYKJAVÍK

 Fyrir ýmsar gerðir og stærðir tjaldvagna, 
felli- og hjólhýsa. Öruggt og gott 
húsnæði. Uppl. í síma 849 7889.

Geymsla fyrir ferðavagna. Tökum á móti 
vögnum í geymslu á laugardaginn á 
milli 10 og 16. Skráning og upplýsingar 
á ferdavagnar.is eða í síma 856 1848. 
Vetrargeymslan Kvíarhóli Ölfusi.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Atvinna í boði

keyrsla.is óskar eftir bílstjóra í fullt 
starf. Þarf að hafa meirapróf og reynslu 
af vöruflutningum. umsóknir og 
fyrirspurnir sendist á keyrsla@keyrsla.is

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsstúlkum i í eftirtalin 
þjónustustörf: Fullt starf, 
vaktavinna 11-23, einnig 

hlutastarf á kvöldin og um 
helgar.

Ekki yngri en 18 ára, 
íslenskukunnátta algjört 

skilyrði.

Nánari upplýsingar eru 
einungis veittar á staðnum 

milli kl. 12 og 17 næstu daga.

Hekla auglýsir eftir 
vönum mönnum 
í standsetningu á 

bifreiðum.
Áhugasamir sendi umsókn 

á netfang:
mh@hekla.is

Starfsfólk vantar
á virkum dögum frá ca. 12 - 18 

á Tjarnavöllum, Ögurhvarfi, 
Lækjargötu, Borgartúni og 

Hjallabrekku.
Umsóknir sendist með nafni 

og síma á netfangið 
umsokn@kornid.is

 Atvinna óskast

17 ára gaur sem er á útstáelsi öll 
kvöld og í tölvunni allar nætur þarf 
nauðsynlega á vinnu að halda. Veit ekki 
hvað hann er nothæfur í, en gott væri 
að fá eitthvað fyrir hann sem gerir hann 
að manni í staðinn fyrir að hann endi 
sem alger eymingi. Það er sennilega 
ekki hægt að draga hann á lappir til að 
svara í síma 6961337 fyrir kvöldmat, en 
ég svara á kristilegum tíma í 8446870

 Tapað - Fundið

Gleraugu fundust
Kvenn gleraugu fundust á 
kringlusvæðinu. Upplýsingar í síma 
568 3115.

 Tilkynningar

AA fundur Hverfisgötu karla föstudag 
kl. 19:30 að Héðinsgata 1-3 Rvk. Minni 
á neyðarsíma deildarinnar 848 9931.

 Ýmislegt

Óska eftir staur eða súlu til þess að 
halla mér upp að um helgina. Þeir 
sem geta hjálpað, sendi mér mail á: 
sm@svefn.is

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Fasteignir

Gabriel 

TOYOTA ÞJÓNUSTA

Þjónustuauglýsingar  Sími 512 5407

Til sölu

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Sérbýli í Grafarvogi eða Grafarholti á einni hæð.

2ja herb. Íbúð með góðu aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

Íbúð á jarðhæð með góðum sólpall.

Eignir til yfirtöku.

Fjölbýli með sérinngang í Norðlingaholti eða Kópavogi.

Íbúðir á höfuðborgarsvæðinu sem þarfnast endurbóta.

Óska eftir eftirfarandi eignum:

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali

RIÐBERT BRAGASON Viðskiptafræðingur
í i 820 6022 – fb@landmark.is

Hafðu samband

Íbúðir á hö

FR
Sí

HHHH

ími: 820 6022 – fSí



fyrst og fremst ódýr

998

Lambaskrokkur 
af nýslátruðu, 
sagaður í kassa:
Heilt læri  Lærissneiðar  Heill hryggur 
Sagaður frampartur Heil slög

FRÁBÆRT
VERÐ!

Verð áður 2198 kr. kg
Lambakótilettur af nýslátruðu

1758kr.
kg

Verð áður 1598 kr. kg
Lambasirloinsneiðar af nýslátruðu

1199kr.
kg

Verð áður 1998 kr. kg
Lambalærissneiðar af nýslátruðu

1399kr.
kg

Verð áður 1498 kr. kg
Grísakótilettur

998kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísagúllas

1189kr.
kg

Verð áður 1698 kr. kg
Grísasnitsel

1189kr.
kg

20%
afsláttur

25%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur 30%

afsláttur 30%
afsláttur

LAMBAKJÖT

AF NÝSLÁTRUÐU
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BAKÞANKAR 
Brynhildar 

Björnsdóttur

krakkar@frettabladid.is

Krakkasíðan er 
í helgarblaði Fréttablaðsins

Sveppi, Villi og 
Gói svara fullt af 
skemmtilegum 
spurningum.

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað?

Hann lifir 
bara eigin 
lífi! Ég hef 
enga stjórn 
á honum!

En traust-
vekjandi 
að heyra!

Má ég fá 
gamla 

frakkann 
þinn í dag, 

pabbi?

Já, auð-
vitað. 

Held 
ég.

Kjánakrakki! 
Þessi frakki 

passar honum 
ekkert. 

Honum á eftir 
líða ömurlega 

í honum!

SKELLUR

Hver er sjálfum 
sér næstur

Hannes! 
Hversu oft hef ég 
sagt þér að setja 

klósettsetuna upp 
áður en þú pissar??

Þú hefðir nú 
átt að tala við 
mig áður en 
þú lést gera 
þetta skilti.

Simmi
og 

Jói

Jói
og 

Simmi

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. óreiða, 8. blund, 9. hey-
skaparamboð, 11. gjaldmiðill, 12. deyfa, 
14. einkennis, 16. tvíhljóði, 17. gagn, 
18. suss, 20. peninga, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. gleðimerki, 3. málmur, 4. flokkur 
sýklalyfja, 5. dýrahljóð, 7. ráðning, 10. 
fálæti, 13. of lítið, 15. bakhluti, 16. í 
viðbót, 19. gyltu.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. rú, 8. lúr, 9. orf, 
11. kr, 12. slæva, 14. aðals, 16. au, 17. 
nyt, 18. uss, 20. fé, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. bros, 3. ál, 4. fúkalyf, 5. 
urr, 7. úrlausn, 10. fæð, 13. van, 15. 
stél, 16. auk, 19. sú. 

Haustið er doppótt. Doppur eru skemmti-
legar. Þær lífga upp á umhverfið og eru 

oft í skemmtilegum litum. Enska hugtakið 
yfir doppumynstur er „polka dot“, mjög glað-
leg orð. Doppur eru gleði. Ég, viðskiptavin-
konan sem hlýtur að eiga að kaupa doppóttu 
fötin, kaupi það. En á tískusýningunum þar 
sem doppurnar voru kynntar var gleðin sem 
fyrr fjarri góðum leiða.

AF einhverjum ástæðum virðist það þvælast 
fyrir heildrænni upplifun af hátískufötum 
að einhvers staðar í kringum þau glitti í 
bros. Á tískusýningarpöllunum fyrir haust-
línuna sýndust fyrirsæturnar að venju 
ýmist annars hugar, fúlar eða sorg mæddar. 
Tískusýningar virðast vera ómennskir 
vinnustaðir, fullir af ótta, streitu og leiða. 
Á þetta ekki að vera eftirsóknarvert starf 
fyrir ungar stúlkur?

AF frásögnum að dæma (og America ś 
Next Top Model) er venjulegur dagur í 

vinnunni hjá fyrirsætu í besta falli leiðin-
legur, í versta falli niðurlægjandi. 

Ég þekki konu sem var lærlingur 
í hátískuhúsi. Lýsingar hennar á 

því hvernig rætt var um korn-
unga fyrirsætu á meðan henni 
var skipað að fara í og úr 
nærfötunum eftir því hvað hent-
aði sýningarflíkinni rændu mig 

trú á mannkynið í smástund á eftir.

ÞAÐ er ekkert skrýtið að fyrirsætur á 
tískusýningarpöllum líti út fyrir að vera 
óhamingjusamar. Fötin eru oftar en ekki 
límd á þær með teppalímbandi svo þau fari 
betur eða næld í flýti milli skiptinga og þá 
skiptir minnstu máli hvort nælist í hold. 
Þær eru víst oft svangar og þyrstar eftir 
hlaup milli verkefna. Og svo getur ekki 
verið gaman að láta glápa á sig og tala um 
sig eins og maður skipti engu máli daginn 
út og inn.

FYRIRSÆTUR á tískusýningum eiga víst 
ekki að vera manneskjur. Þær eiga ekki 
að sýna svipbrigði eða tilfinningar. Þær 
eru lifandi gínur sem eiga að sýna hvernig 
mynstur hreyfast og efni falla, þunglyndis-
leg herðatré á fæti.

ÉG er enginn hagfræðingur en ég ímynda 
mér að varning eigi yfirleitt að selja. En 
af hverju á ég, viðskiptavinkonan sem á að 
kaupa þessi doppuföt, að heillast af þessari 
óhamingju? Er einhverjum hagur í því að 
mér finnist hún eftirsóknarverð og töff? Að 
mig langi til að vera leið allan daginn?

ÉG á sjálfsagt eftir að kaupa mér eitthvað 
doppótt í vetur. Þegar ég verð búin að sjá 
alvöru, glaðar konur doppast um í einhvern 
tíma.

ÞUNGLYND herðatré selja mér ekki neitt.

Þunglynd herðatré

Óskum eftir sölumanni fyrir ungt og 
framsækið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 
Þriggja ára reynsla í sölumennsku skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á park@park.is



9.-14. September Í HAGKAUP KRINGLUNNI,
HOLTAGÖRÐUM OG SMÁRALIND
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KYNNING

Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir 2 YSL vörur*

Falleg YSL taska með nýja hreinsivatninu fyrir andlit og augu 75 ml, 
Top Secrets varakremi 3 ml, YSL blýanti og mascara í ferðastærð og YSL ilmi.
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20% kynningarafsláttur
á TOUCHE ÉCLAT PENNANUM.

THE LIGHT BELONGS TO YVES SAINT LAURENT

TOUCHE ÉCLAT / RADIANT TOUCH penninn sem er „must have” allra 
förðunarmeistara, gefur ljóma og lýsir upp dökk svæði með hverri stroku. 
Þessi leyniformúla sem er með einkaleyfi veitir fullkomið jafnvægi milli þekju 
og ljóma. Fjórir litir fáanlegir þar af einn nýr litur nr. 1½.
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OPNUM KL.10:00     OPNUM KL

359
KR. 1/2 KG.

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR 

198 
KR. 1.5 KG

359
KR. 950G.

NÝ FERSK LÍFRÆN  EPLI

ÍSLENSKAR  AGÚRKUR

ÍSLENSKT  HVÍTKÁL

129
KR. KG

179
KR. KG

398
KR. KG

AMERÍSK VÍNBER NÝ UPPSKERA 
RAUÐ OG GRÆN 679 KR.KG.

249 
KR. KG

NÝJAR ÍSLENSKAR KARTÖFLUR Í LAUSU 
GULLAUGA OG RAUÐAR

159
KR. KG

ÍSLENSKT  BLÓMKÁL

+ +



L. 10:00   OPNUM KL.10:00 

EUROSHOPPER FROSNAR
KJÚKLINGABRINGUR 

1398
KR.KG 1498

KR.900G
ÞÝSKAR

FROSNAR GRÍSALUNDIR
ÞÝSKAR

FROSNAR NAUTALUNDIR

3759
KR.KG

ÍSLANDSNAUT 100% 
HREINT UNGNAUTAHAKK

1398
KR. KG

EKKERT TEKIÐ ÚR OG
ENGU BÆTT VIÐ

895
KR.KG

      ÞÝSK 
KALKÚNABRINGA

MINNA EN 1% FITA

1998
KR.KG

FFfjórar Coke 1.5 ltr 

659
4 FLÖSKUR

KR.KG

249
KR. 1 KG

HREINT 

198
KR. 570G

TRÓPÍ 1 LTR.Ó Í

198
KR.  1 LTR

R.

98
KR.  1 LTR BÓNUS ÍS 2 LTR.

VANILLU-SÚKKULAÐI-JARÐARBERJA

HÁDEGISTILBOÐ Í BÓNUS
SÓMASAMLOKA + 330ML FLASKA 

AF FLORIDANA EÐA TRÓPÍ

7500 PAKKAR Í BOÐI 
Á ÞESSU  VERÐI

198
KR. 375G.

659
KR. 1.9 KG

5000 PAKKAR Í BOÐI 
Á ÞESSU  VERÐI

UNNGGNAUUTAHAAAAKKKKKKKKK

K

UTAHHAAAA

ALLTAF  N ÝBAKAÐ

129
KR. STK

DA L A 
FETSAOSTUR
Í KRYDDOLÍU
150 GRÖMM

198
KR. 150 G

A MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770 GRÖMM. 

259
KR. STK

359
KR. 2KG

HH

50
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Meðal annars efnis:

Mikil rannsóknarvinna
Höfundar Heimsendis-þáttanna leituðu víða fanga 
við gerð handritsins, meðal annars hjá starfsfólki og 
vistmönnum geðdeilda.

Dagur íslenskrar náttúru
Fjórir náttúruunnendur lýsa sambandi sínu við náttúru 
Íslands í tilefni heiðursdagsins þann 16. september. 

Tíu ár frá hryðju-
verkaárásunum 
11. september 
Farið yfir atburðina þennan örlagaríka dag og velt upp 
hverjar langtímaafleiðingar árásanna urðu.

30 9. september 2011  FÖSTUDAGUR

menning@frettabladid.is

Fyrsta frumsýning vetrarins í 
Borgarleikhúsinu verður í kvöld 
þegar Zombíljóðin verða sýnd á 
Litla sviðinu. Þetta er þriðja verk 
leikhópsins Mindgroup, sem bæði 
semur og flytur verkið, á jafn 
mörgum árum í Borgarleikhús-
inu en á undan komu Þú ert hér og 
Góðir Íslendingar. 

Öll taka þessi verk á samtíma 
okkar með einum eða öðrum 
hætti en í Zombíljóðunum kveður 
við myrkari tón, þar sem fjallað 
er um hvernig við bregðumst við 
áföllum. 

„Við tökum fyrir nýlega, óhugn-
anlega atburði úr okkar samfélagi 
og könnum möguleikann til hlut-
tekningar,“ segir Jón Atli Jónsson, 
einn af félögum í Mindgroup. 

Sýningunni er lýst sem nær-
göngulli og ekki fyrir viðkvæma. 

„Við höfum til dæmis fengið 
nokkra fjölmiðlamenn til að sjá 
sýninguna og það kemur við þá 
að sjá atburði, sem þeir hafa jafn-
vel sagt sjálfir frá, í þessu sam-
hengi. Við búum í samfélagi þar 
sem fréttir af áföllum og ham-
förum dynja á okkur reglulega. 
Maður sér það á fréttaflutningnum 

að það er alltaf að verða erfiðara 
að ná til fólks; það er ekki nóg að 
sýna mynd af sundurskotnu líki 
í Palestínu heldur þarf að fylgja 
með texti sem segir: „Þetta er 
hræðilegt.“ Við erum því að skoða 
hvort það geti verið að sársauka-
þröskuldurinn sé orðinn of hár, 
hvort við séum búin að fórna hluta 
af mennskunni fyrir tilveru án 
sársauka.“ 

Í Mindgroup eru, auk Jóns Atla, 
Jón Páll Eyjólfsson og Hallur 
Ingólfs son, en hópurinn nýtur lið-
sinnis Halldóru Geirharðs dóttur. 
„Hún lék með okkur í Góðum 
Íslendingum og vann með Halli og 
Jóni Páli í öðrum verkum,“ segir 
Jón Atli. „Nú skrifar hún jafn-
framt verkið með okkur og það er 
virkilegur fengur í henni; hún er 
frábær listamaður og féll mjög vel 
að hópnum.“ 

Sýningin ber sama nafn og ljóða-
bók Sigfúsar Bjartmarssonar en 
Jón Atli segir það ekki hafa verið 
með ráðum gert. 

„Við áttuðum okkur ekki á því 
fyrr en nýlega. Við bárum þetta 
auðvitað undir Sigfús og honum 
leist bara vel á það.“  - bs

Stigið yfir sársaukaþröskuldinn

13.00 Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO, Ráðhúsinu. 
 Þátttakendur eru Einar Örn Benediktsson, formaður Menningar- og 

ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar, Svanhildur Konráðsdóttir sviðs-
stjóri Menningar- og ferðamálasviðs, rithöfundurinn Sjón og þær 
Ali Bowden, framkvæmdastóri Edinburgh City of Literature, og Jane 
Alger, framkvæmdastjóri Dublin City of Literature. Þær munu fjalla 
um framkvæmd og þýðingu útnefningarinnar í sínum borgum.

20.00 Upplestur í Iðnó 
 Bergsveinn Birgisson, Denise Epstein, Bjarni Bjarnason, Alberto 

Blanco og Herta Müller. 

DAGSKRÁ BÓKMENNTAHÁTÍÐAR
Í REYKJAVÍK Í DAG

ÚR ZOMBÍLJÓÐUNUM Sýningunni er 
lýst sem nærgöngulli og óvæginni en 
hún byggir meðal annars á nýlegum, 
óhugnanlegum atburðum í íslensku 
samfélagi.

Heimildarmyndin Ge9n 
eftir Hauk Má Helgason 
verður frumsýnd í Bíói 
Paradís í kvöld. Þar er 
fjallað um níumenningana 
sem voru ákærðir fyrir árás 
á Alþingi haustið 2008 og 
sýn þeirra á Ísland og sam-
tímann. 

Heimildarmyndin Ge9n um mál 
níumenninganna sem ákærðir voru 
fyrir árás á Alþingi verður frum-
sýnd í Bíói Paradís í dag. Myndin 
er byggð upp af viðtölum Hauks 
Más Helgasonar leikstjóra við mót-
mælendurna. 

Haukur tók viðtölin á stöðum 
sem valdir voru út frá grundvelli 
gagnrýni hvers viðmælanda og 
birtist ávallt eitthvað í umhverf-
inu skylt umræðuefninu. Á þenn-
an máta leitast Haukur við að 
einangra pólitíska tilveru viðmæl-
endanna. Haukur segist með mynd 
sinni vilja birta mynd af þessum 

níu einstaklingum en um leið sýna 
Ísland og samtímann eins og það 
horfir við þeim.

„Það kemur í ljós í viðtölunum 
að megnið af þessum einstakling-
um var ekki aðallega að mótmæla 
hruninu heldur var það uppsöfn-
uð pólitísk kergja, sem nær allt 
frá Íraksstríðinu í gegnum einka-
væðinguna og hin mörgu ólíku mál 
hægrivæðingarinnar, sem lá að 
baki reiðinni í mótmælunum 2008,“ 
segir Haukur og bætir við að það 
sem valdi mestum vonbrigðum sé 
hversu lítið hafi breyst eftir hrun.  

Í myndinni kemur fram að eitt af 
því sem valdið hafi hvað mestri tog-
streitu hjá sumum níumenninganna 
hafi verið að þurfa að verja gjörðir 
sínar án þess að gera lítið úr þeim.   

„Eins og einn mótmælendanna, 
Steinunn Gunnlaugsdóttir, sagði 
var ákæran slungin að því leyti 
að þau voru sökuð um að hafa gert 
eitthvað mjög alvarlegt, sem þau 
gerðu ekki, en það er ekki þar með 
sagt að aðgerðir þeirra hafi ekki 
haft neitt gildi.“ 

Haukur segir að í myndinni fái 

níumenningarnir að tala sínu máli 
án þess að beygja sig undir orð-
ræðu kerfisins sem þau standa 
gegn. „Á meðan á dómsmálinu stóð 
var allt kapp lagt á að sýna fram 
á sakleysi þeirra en á sama tíma 
langar ekkert þeirra að draga full-
komlega í land með það að hafa 
áorkað einhverju. Aðgerðirnar 
þennan tiltekna dag, þegar þau 
stormuðu á þingpalla og lásu upp 
yfirlýsingu, voru þeim bæði mjög 
mikilvægur og þýðingarmikill 
liður í mótmælunum á sínum tíma.“

Ge9n var sýnd á kvikmynda-
hátíðinni Skjaldborg á Patreks-
firði í sumar og var vel tekið. Þótt 
myndin hafi ekki enn verið sýnd í 
Reykjavík hefur Ge9n þegar verið 
sýndur áhugi utan landsteinanna. 
„Brot úr myndinni var sýnt á ráð-
stefnunni Tekstallianse í Osló um 
miðjan ágúst,“ segir Haukur. „Rit-
stjóri frá róttæka bandaríska for-
laginu Semiotext(e) var á staðnum. 
Hann var mjög hrifinn og leitar nú 
leiða til að koma myndinni á tjald í 
Los Angeles og New York.“ 
 hallfridur@frettabladid.is

Mestu vonbrigðin hversu 
lítið breyttist eftir hrun

HAUKUR MÁR HELGASON Höfundur myndarinnar Ge9n segir að þótt aðgerðir níumenningana hafi ekki verið hættulegar í þeim 
skilningi sem ákæruvaldið hélt fram hafi þær haft mikilvægt gildi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BELINDA OG GYÐA Í TJARNARBÍÓI Dansverkið Belinda og Gyða verður sýnt i Tjarnarbíói klukkan 20.30 í 
kvöld. Verkið er eftir Steinunni Ketilsdóttur og Sveinbjörgu Þórhallsdóttir. Andrea Gylfadóttir samdi tónlistina og Jóní Jóns-
dóttir úr Gjörningaklúbbnum hannar búninga. Sýningin er liður í Reykjavík Dance Festival. Þrjú önnur verk verða sýnd á 
hátíðinni í kvöld. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu hátíðarinnar, reykjavikdancefestival.is. 
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HÁTÍÐ Í BÆ!

EINMANA PRÍMTÖLUR EFTIR PAOLO GIORDANO

Skynsemi, löghlýðni, afborganir og afneitun. Bullandi 
afneitun. Hulunni verður svipt af fjölskylduleyndarmálinu. 
Blóðþorstanum.

„Frábærlega skemmtileg.“
VOGUE

„Hárbeitt, snjöll og fyndin.“ 
INDEPENDENT

Viðtal – Norræna húsið, laugardag kl. 13.00

Hvernig er hægt að láta saman fara voðaverk og gráleitan húmor? 
Horacio Castellanos Moya er einn helsti höfundur 
Rómönsku-Ameríku nú um stundir.

„Frumlegt og skemmtilega snúið listaverk.”
THE VILLAGE VOICE

Upplestur – Norræna húsið, laugardag kl. 15.30
Viðtal – Norræna húsið, sunnudag kl. 13.00

Þegar Alice og Mattia kynnast á unglingsárum eru þau hvort um sig 
mörkuð af skelfilegri bernskureynslu. Leiðir þeirra liggja saman og þó 
eru þau tvær einmana prímtölur.

„Vel skrifuð bók ... melankólísk en undarlega fögur lesning.“
THE GUARDIAN

„Ótrúlega hæfileikaríkur höfundur.“
CORRIERE DELLA SERA

Upplestur – Iðnó, sunnudag 20.00
Viðtal – Norræna húsið, laugardag kl 13.00

RADLEY FJÖLSKYLDAN EFTIR MATT HAIG

FÁSINNA EFTIR HORACIO CASTELLANOS MOYA

R

FÁSINNA EFTIR HORACIO CASTELLANOS MOYA

BJARTUR, SEM FORLAG, KYNNIR GESTI Á BÓKMENNTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK

E
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SUNDFATNAÐUR
Í ÚRVALI

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

VÖNDUÐ SUNDFÖT FYRIR DÖMUR, HERRA OG KÁTA KRAKKA.
SPEEDO SUNDFATNAÐUR Í ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM Á GÓÐU VERÐI.

VERÐ: 9.990 KR.
SPEEDO ENDURANCE  
Dömu tankiní, stærðir: 38-46.

TILBOÐ: 10.990 KR.
SPEEDOSCULPTURE 
Dömu sundbolur, stærðir: 38-48.
Almennt verð 13.990 kr.

VERÐ: 7.990 KR.
SPEEDO ENDURANCE 
Dömu sundbolur, stærðir: 38-46.

TILBOÐ: 4.790 KR.
SPEEDO ENDURANCE  
Stelpu sundbolur, stærðir:  
116-152 bleikur, 116-176 svartur.
Almennt verð 5.990 kr.

TILBOÐ: 4.790
SPEEDO ENDURANCE  
Stráka sundskýla, stærðir: 116-164.
Almennt verð 4.990 kr.         

VERÐ: 4.990 KR.
SPEEDO SUNDSTUTTBUXUR 
Stærðir M-XXL.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 9. september 

➜ Tónleikar
20.00 Með blik í auga, hátíðartónleikar 
Ljósahátíðar 2011, verða haldnir í 
Andrews Theatre í Ásbrú í Reykjanesbæ. 
Miðaverð er kr. 2.500 og rennur 
allur ágóðinn til Vel-
ferðarsjóðsins á 
Suðurnesjum.
21.00 Jón Jónsson 
heldur útgáfutónleika 
í Austurbæ í tilefni af 
úgáfu breiðskífunnar 
Wait for Fate. Miðaverð 
er kr. 2.000.
21.00 Andrea Gylfa-
dóttir og Bíóbandið 
flytja lög úr þekkt-
um kvikmyndum 
á Café Rosenberg. 
Aðgangseyrir er kr. 
1.500.

21.00 Tónlistarmaðurinn Skúli mennski 
heldur tónleika í Skaftfelli á Seyðisfirði. 
Ásamt honum kemur fram Hjalti Þorkels-
son. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
21.00 Knattspyrnfélagið Mjöðm heldur 
stórskemmtun á Faktorý. Fram koma 
Berndsen, Fallegir menn, Benni Hemm 
Hemm, Rambó Kings, Jack Schidt og 
Sprengjuhöllin þeytir skífum. Einnig 
verða önnur óvænt skemmtiatriði. Miða-
verð er kr. 1.500.
21.30 Hljómsveitin Skuggamyndir frá 
Býsans leikur balkantónlist á Café Haiti. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
22.00 Megas og Senuþjófarnir með 
tónleika á Græna hattinum á Akureyri. 
Miðaverð er kr. 2.500.

➜ Leiklist
18.00 Nýja íslenska leikverkið Kall-
inn sem gat kitlað sjálfan sig sýnt í 
Norður pólnum á Seltjarnarnesi. Miða-
verð er kr. 1.900.
22.00 Leikverkið Uppnám sýnt í Þjóð-
leikhúskjallaranum. Þar koma fram 
Pörupiltar og tvíeykið Viggó og Víóletta. 
Miðaverð er kr. 2.900.

➜ Félagsvist
13.30 Félag eldri borgara í Kópavogi 
verður með félagsvist í Félagsheimilinu 
Boðanum, Boðaþingi 9, Kópavogi.

➜ Upplestur
20.00 Nóbelsskáldið Herta Müller les 
upp úr nýjustu bók sinni Atemschaukel, 
sem komin er út í íslenskri þýðingu 
Bjarna Jónssonar undir heitinu Andar-
sláttur. Upplesturinn fer fram í Iðnó.

„Bókin mín er mest selda íslenska skáldsagan á 
landinu í dag, þannig að ég skála vonandi fyrir því 
um helgina. Svo er ég að vinna við þáttinn 
minn á föstudagskvöldið og taka upp 
innslög fyrir hann á laugardaginn. Á 
laugardagskvöldið er svo partí hjá 
Daníelu vinkonu. Hún er ein af 
bestu vinkonum mínum og er að 
flytja heim frá Þýskalandi. Ég ætla 
að knúsa hana í kaf.“

Helgin fram undan: Tobba Marinós, fjölmiðlakona og rithöfundur

Ætla að knúsa 
vinkonu mína

Knattspyrnufélagið Mjöðm, sem er skipað ýmsum 
listaspírum, blæs til skemmtunarinnar Bjúddarinn 
á Faktorý í kvöld, annað árið í röð. 

„Við hvetjum alla til að mæta, þótt það væri ekki 
nema bara til að kynna sér starfið hjá Mjöðminni. 
Þetta er líka kjörinn vettvangur til að búa til fleiri 
Mjaðmarbörn,“ segir Steinþór Helgi Arnsteinsson, 
formaður djammnefndar.

Fram koma Berndsen, Fallegir menn, Benni 
Hemm Hemm, Rambó Kings og Jack Schidt, auk 
þess sem Sprengjuhöllin þeytir skífum. Einnig 
verða boðin upp málverk, tískusýning verður haldin 
og keppt verður í Guinness-drykkju. „Þetta gekk 
svakalega vel í fyrra. Það var almenn ánægja með 
þetta og við þurfum líka að fá fjármagn í innra 
starf félagsins,“ segir Steinþór, en stofnun skák- og 
tennis deildar er næst á dagskrá.    - fb

Vilja búa til fleiri Mjaðmarbörn

KF MJÖÐM Hluti leikmanna KF Mjaðmar í góðum gír. 
Skemmtunin Bjúddarinn verður haldin á Faktorý í kvöld.

Jón Jóns-
son

Andrea Gylfadóttir
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➜ Umræður
13.00 Reykjavík Bókmenntaborg 
UNESCO - Hvað svo? Pallborðsum-
ræður með þátttöku framkvæmda-
stjóra Bókmenntaborganna Edinborgar 
og Dubliner. Umræðurnar fara fram í 
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur.

➜ Dans
18.00 Verkið Dedication sýnt á Kex 
Hostel. Sýningin er hluti af Reykjavík 
Dance Festival. Miðaverð er kr. 2.000.
19.00 Verkið Retrograde + Cosas 
sýnt í Tjarnarbíói. Sýningin er hluti af 
Reykjavík Dance Festival. Miðaverð er 
kr. 3.500.
20.30 Verkið Belinda og Gyða + 
Vorblótið sýnt í Tjarnarbíói. Sýningin 
er hluti af Reykjavík Dance Festival. 
Miðaverð er kr. 3.500.
22.00 Verkið Court 0.9144m sýnt í 
Tjarnarbíói. Sýningin er hluti af Reykja-
vík Dance Festival. Miðaverð er kr. 
2.000.

➜ Tónlist
21.00 Úrslitakvöld í endurhljóð-
blöndunarkeppni Priksins. Öll lögin 
sem keppa til úrslita hljóma og fríar 

veigar. BlazRoca flytur 
lög af breiðskífunni 
KópaCabana ásamt 
vinningslögunum. 
Aðgangur ókeypis.
21.00 Plötusnúður-

inn Alfons X þeytir 
skífum á Kaffibarnum. 

Ókeypis aðgangur. 
23.00 Plötusnúðurinn 
Dj Benson þeytir 
skífum á neðri hæð 
Faktorý. Aðgangur 
ókeypis.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Jón Gunnar Biering Margeirsson 
kynnir meistaraverkefni sitt í sköpun, 
miðlun og frumkvöðlastarfi í Listahá-
skóla Íslands í Sölvhóli.
12.00 Dr. Clive Archer, prófessor 
emeritus í stjórnmálafræði við 
Manchester Metropolitan-háskólann í 
Bretlandi, heldur erindi um öryggi smá-
ríkja í Evrópu á vegum Alþjóðamála-
stofnunar Háskóla Íslands og Rann-
sóknaseturs um smáríki. Fundurinn er 
haldinn í Odda 201 í Háskóla Íslands 
og fer fram á ensku.

15.00 Dr. Noam Chomsky flytur fyrir-
lestur á vegum Hugvísindasviðs Háskóla 
Íslands í stóra sal Háskólabíós. Fjallar 
hann um stöðu heimsmálanna, lýðræði, 
vald og ofbeldi og fer fyrirlesturinn fram 
á ensku.

➜ Samkoma
13.30 Félag eldri borgara í Kópavogi 
verður með Bingó í Félagsheimilinu 
Gullsmára. 

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is.

„Þetta er virkilega gott. Það er 
eitthvað í öllum lögunum,“ segir 
rapparinn Erpur Eyvindarson.

Erpur og skemmtistaðurinn 
Prikið stóðu nýlega fyrir sérstakri 
keppni í að endurgera lög af plötu 
Erps, Kópacabana, en úrslitin ráð-
ast á Prikinu í kvöld klukkan 21. 
Keppnin fór þannig fram að upp-
tökum af rappi og söng úr lögum 
plötunnar var hlaðið á netið og gat 
hver sem er sótt upptökurnar og 
tekið upp eigið lag undir. Erpur 
segir þátttökuna hafa verið gríðar-
lega góða.

„Þetta eru í heildina 70 lög sem 
voru send inn. Lögin eru þvílíkt 

ólík innbyrðis,“ segir Erpur og 
bætir við að þátttakendur hafi 

meðal annars sett lög hans í sálar-
tónlistar-, hús-, döbb- og klassísk-
an hipphoppbúning. „Núna fer ég 
og hitti dómnefndina, sem er Ótt-
arr Proppé úr Dr. Spock og HAM 
og Stebbi Steph úr GusGus. Dóm-
nefndin gæti ekki verið betri. 
Þetta eru kóngar,“ segir Erpur, 
sem situr einnig í dómnefndinni.

Raggi Bjarna verður sérstakur 
heiðursgestur á Prikinu í kvöld og 
afhendir verðlaun. Á meðal verð-
launa eru ferðir til Færeyja, Vest-
mannaeyja og Viðeyjar — aðra 
leið, ásamt ýmsum öðru. Þá segir 
Erpur að bestu lögin verði gefin út 
á plötu.  - afb

70 lög í keppni Erps á Prikinu

ÚRSLITIN KUNNGJÖRÐ Góð þátttaka var 
í lagakeppni Erps og Priksins þar sem 
keppendur endurgerðu lög rapparans.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Friðrik Ómar hefur bætt 
miðnæturtónleikum við 
afmælistónleikaröð sína 
1. október í menningar-
húsinu Hofi á Akureyri. 
Hann heldur því þrenna 
tónleika þennan eina og 
sama dag. Eitt þúsund 
miðar eru þegar seldir 
og líklega bætast nú 
500 við til viðbótar.

„Þetta átti að vera 
lítið og krúttlegt en 
þetta er aðeins búið 
að vinda upp á sig,“ 
segir Friðrik Ómar, 
afar þakklátur fyrir 

viðtökurnar. Aðspurður segist 
hann alveg hafa orku í þrenna 

tónleika á einum degi. „Af því að 
þetta eru þrítugstónleikar. Það 
væri annað ef ég væri sextug-
ur,“ segir hann og hlær. 

Söngvarinn, sem verður þrí-
tugur 4. október, verður með um 

tuttugu manns á sviðinu þegar 
mest er. Meðal gesta verða Guð-
rún Gunnarsdóttir, Jógvan 
Hansen og Regína Ósk. Frið-
rik hefur á ferilskránni nær 
200 hljóðritanir, 60 þúsund 

seldar plötur og ótelj-
andi tónleika víða um 

land.  - fb

Þrenna á einum degi

ÞRENNIR 
TÓNLEIKAR 
Friðrik Ómar 
heldur upp á 
þrítugsafmælið 
sitt með þrenn-
um tónleikum 1. 
október.

Alfons X

Noam Chomsky
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folk@frettabladid.is

Hafðu það aðeins betra
Námsmönnum í Námsvild bjóðast námsstyrkir, 
bókastyrkir, fríar debetkortafærslur og margt fleira. 
Handhöfum stúdentakortsins bjóðast einnig ýmis 
sértilboð og afslættir svo þeir hafi það aðeins betra.

Kynntu þér Námsvild í næsta útibúi 
eða á www.isb.is. 

Skannaðu strikamerkið
til að sækja „appið“ í símann

http://www.islandsbanki.is/farsiminn/

Sæktu „appið“ 
í snjallsímann
þinn á m.isb.is.

Hafðu bankann með þér

ÁR ER LIÐIÐ frá fæðingu leikkonunnar Michelle Williams. Hún hefur 
leikið í kvikmyndum á borð við Brokeback Mountain og Deception.31

Sænski prinsinn Karl 
Filip er að reyna að bjarga 
ímynd kærustu sinnar en 
Sofia Hellqvist er ekki 
vel liðin af sænsku þjóð-
inni. Bakgrunnur hennar 
sem nærfatafyrirsæta og 
þátttakandi í raunveruleika-
þættinum Paradise Hotel 
þykir ekki sæma tilvonandi 
prinsessu Svíþjóðar.

Sænska þjóðin hefur þurft að 
kyngja ýmsu varðandi konungs-
fjölskylduna undanfarið og nú er 

það sænski prinsinn, Karl Filip, 
sem er í sviðsljósinu. 

Tvö ár eru síðan hann kynnt-
ist fyrirsætunni Sofiu Hellqvist, 
sem var þekkt í Svíþjóð eftir þátt-
töku sína í raunveruleikaþættinum 
Paradise Hotel. Þættirnir þykja 
af verstu sort og fjalla alla jafna 
um mikla drykkju og ástarleiki í 
beinni útsendingu. Hellqvist var 
því strax óvinsæl hjá þjóðinni sem 
kvenkostur fyrir prinsinn og fór 
tvennum sögum af því hvort sjálf 
konungsfjölskyldan samþykkti 
ráðahaginn. Undanfarið ár hafa 
sænskir slúðurmiðlar farið mik-
inn í umfjöllun sinni af meintum 
erjum milli Sofiu og Magðalenu 

prinsessu, stóru systur Karls.
Fyrir ári kom yfirlýsing frá kon-

ungsfjölskyldunni þar sem hún 
lagði blessun sína yfir sambúð 
prinsins, en Karl Filip er yngstur 
í systkinahópnum.

Hellqvist er nú hætt að sitja 
fyrir á nærfötunum og parið verið 
áberandi í fjölmiðlum og á góð-
gerðasamkomum undanfarnar 
vikur. Hellqvist kom fram í for-
síðuviðtali í stærsta kvennablaði 
Svíþjóðar, sem sænskir blaðamenn 
telja vera lið í að fegra ímynd Sofíu 
áður en gengið er upp að altarinu 
og raunveruleikaþáttastjarnan 
verður næsta prinsessa Svía.  
 alfrun@frettabladid.is

Svíaprins í umdeildu sam-
bandi með nærfatafyrirsætu

SKANDALAPRINS Prins Karl Filip er kominn í sambúð með 
raunveruleikaþáttastjörnu og nærfatafyrirsætu, við litla 
hrifningu sænsku þjóðarinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

EKKI NÓGU GÓÐ Sofia Hellqvist þykir ekki nógu góður kven-
kostur en verður líklega næsta prinsessa Svíþjóðar ef marka 
má sænsku fjölmiðlana. 

Elin Nordegren sér fram á bjartari tíma, en hún hyggst gifta sig 
aftur eftir skilnaðinn við golfarann Tiger Woods. Samkvæmt heim-
ildum National Enquirer ætlar Nordegren að ganga upp að altarinu 
með kærasta sínum, milljónamæringnum Jamie Dingman, á næst-
unni og Woods er ekki sáttur. 

Golfarinn, sem hélt framhjá Nordegren með fjórtán konum hið 
minnsta, vill ekki að annar maður ali upp börn hans, en Woods hefur 
að sögn alltaf vonað að hann og Nordegren tækju saman aftur. 

Parið skildi í fyrra eftir að upp komst um framhjáhald Woods. 

Vill giftast aftur



• FRÁBÆR VERÐ Á FLOTTUM MERKJUM •

VORUM AÐ FÁ HELLING AF FLOTTUM
GÖTU- OG ÍÞRÓTTASKÓM FRÁ PUMA

HELLINGUR AF SKÓMHELLINGUR AF SKÓM

Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16
Sunnudaga kl. 13-17

FATNAÐUR OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

FYRIR KARLA, KONUR,
STRÁKA OG STELPUR

SUNDFÖT Í ÚRVALI

LIMNOS HERRASKÓR
STÆRÐIR: 41-46

VERÐ: 8.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 13.990 kr.

LYLA DÖMUSKÓR
STÆRÐIR: 36-39

VERÐ: 13.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 18.990 kr.

HLAUPASKÓR
KARLA- OG KVENNASTÆRÐIR

VERÐ FRÁ: 9.990 kr.

HETTUPEYSUR BARNA
STÆRÐIR: 128-164

VERÐ: 5.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 8.990 kr.

HANDBOLTASKÓR
KARLA- KVENNA- OG BARNASTÆRÐIR

VERÐ FRÁ: 8.990 kr.

BENECIO BARNASKÓR
STÆRÐIR: 32-38

VERÐ: 5.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 8.990 kr.

S VULC BARNASKÓR
STÆRÐIR: 34-39

VERÐ: 6.990 kr.
VERÐ ÁÐUR: 9.990 kr.

INNANHÚSSSKÓR
BARNA- OG FULLORÐINSSTÆRÐIR

VERÐ: 3.990 kr.
VERÐ FULLORÐINSSKÓR: 5.990 kr.

CORSICA DÖMUSKÓR - NOKKRAR GERÐIR
STÆRÐIR: 36-41

VERÐ FRÁ: 7.990 kr.
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GE9N (FRUMSÝNING) 21:00

SANNLEIKURINN UM KARLA 17:50

SVÍNASTÍAN (SVINALANGORNA) 18:00, 22:00

BRIM 20:00

OSLÓ, 31. ÁGÚST 22:00

ANDLIT NORÐURSINS 18:00, 20:00

ANIMAL KINGDOM 22:00

MARY AND MAX 20:00

VERTU FASTAGESTUR!
15% afsláttur af öllum 
kortum til 15. september.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð 
í Reykjavík hefst í áttunda 
sinn eftir tvær vikur. Um 
eitt hundrað myndir verða 
í boði og ættu gestir því að 
finna eitthvað við sitt hæfi. 

Áttunda Alþjóðlega kvikmynda-
hátíðin í Reykjavík, Riff, fer 
fram 22. september til 2. október. 

Um eitt hundrað myndir verða 
sýndar á þessum ellefu dögum, 
sem er nokkuð minna en í fyrra 
þegar myndirnar voru 140 tals-
ins. Um er að ræða kvikmyndir 
í fullri lengd, heimildarmyndir 
og stuttmyndir. Alls voru um 900 
myndir sendar á hátíðina í von 
um að þær yrðu sýndar og er það 
nýtt met. „Við erum gríðarlega 
stolt og ánægð með þetta flotta 
prógramm okkar,“ segir Hrönn 
Marinósdóttir, stjórnandi Riff.

Hátt í 25 þúsund gestir sóttu 
hátíðina í fyrra, sem er góður 

árangur. Hrönn vill þó gera enn 
betur í ár. „Við viljum fá ennþá 
fleiri í bíó, það er engin spurn-
ing. Við erum að sýna myndir 
sem snerta á svo mörgu í samfé-
laginu. Um 70% myndanna koma 
frá Evrópu. Við viljum spegla 
okkur í þeim myndum sem koma 
þaðan enda erum við fyrst og 
fremst Evrópubúar.“

Sem fyrr eru það stóru flokk-
arnir þrír, keppnisflokkur-
inn Vitranir, úrvalsflokkarnir 
Kastljósið og Fyrir opnu hafi 
sem kvikmyndaáhugafólk bíður 
hvað spenntast eftir. Tólf mynd-
ir keppa í flokknum Vitranir 
þar sem ferskar myndir ungra 
leikstjóra verða sýndar. Sigur-
vegarinn fær afhent  aðalverð-
laun hátíðarinnar, Gyllta lund-
ann, og í fyrsta sinn keppir 
íslensk mynd í flokknum, eða 
Eldfjall eftir Rúnar Rúnarsson.  

Á hátíðinni verða sýndar nýjar 
myndir eftir leikstjóra á borð 
við Aleksandr Sokurov, Wim 

Wenders, James Marsh, Spike 
Jonze, Kevin Smith, Lone Scher-
fig, Michael Rapaport og Béla 
Tarr. Sá síðastnefndi verður ein-
mitt heiðurs gestur hátíðarinn-
ar. Þrjár af myndum þessa ung-
verska leikstjóra verða sýndar, 
þar á meðal Hesturinn í Tórínó. 
Tarr lýsti því nýlega yfir að hann 
væri hættur kvikmyndagerð en 
Gus van Sant er mikill aðdáandi 
hans.

Upplýsingamiðstöð Riff verð-
ur í bókaverslun Eymundsson við 
Austur stræti. Bíósýningarnar 
verða í Bíó Paradís, Háskólabíói, 
Norræna húsinu og í Iðnó. 

Forsala er hafin á Riff.is á 
pössum og klippikortum. Hátíð-
arpassi kostar 9.200 krónur og 
veitir aðgang að öllum myndum 
hátíðar innar. Klippikortið kostar 
7.500 krónur og veitir aðgang að 
átta sýningum og geta fleiri en 
einn notað kortið. Miðar á stakar 
sýningar kosta 1.100 krónur.

 freyr@frettabladid.is 

Hundrað myndir á 11 dögum
FÓLKIÐ Á BAK VIÐ RIFF Um tuttugu manns starfa við Riff-hátíðina í ár. Hér er hópurinn samankominn ásamt vini hátíðarinnar, 
Filmundi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Casper Christensen er kominn með nýja dömu upp 
á arminn. Hún heitir Isabel Friis-Mikkelsen og 
er 25 ára. Og þar af leiðandi átján árum yngri en 
danski grínistinn. Isabel hefur verið persónuleg 
aðstoðarkona leikarans undanfarin ár og nú virðist 
sem þau hafi tekið það starf með sér heim. Casper 
harðneitaði reyndar að viðurkenna að það væri eitt-
hvað þeirra á milli í júlí á þessu ári en þá voru þau 
nýkomin heim úr vikuferð frá Mallorca. Casper var 
áður í sambúð með Iben Hjejle en hún lék stórt hlut-
verk í Klovn-þáttunum. Casper og Iben komu oft 
til Íslands og héldu meðal annars upp á jólin hér á 
landi. Og því má fastlega reikna með því að Isabel 
verði fljótlega Íslandsvinur.

Skötuhjúin hafa vakið mikla athygli í Danmörku, 
ekki eingöngu vegna aldursmunarins heldur einnig 
fyrir þá staðreynd að Isabel er dóttir Jarls Friis-
Mikkelsen sem er góðvinur Caspers og Franks 
Hvam og hefur af og til leikið í Klovn-þátt-
unum. Í samtali við BT viðurkennir Jarl-
inn, eins og hann er kallaður í dönskum 
miðlum, að sambandið hafi komið honum 
í opna skjöldu en hann sjái enga meinbugi á 
því. „Aldursmunur er ekki neitt atriði, þetta 
snýst allt um hugarfarið. Og ég held að 
Casper sé sérlega ungur í anda,“ hefur BT 
eftir honum en Jarlinn er sjálfur giftur 
Susanne Pehrsson sem er 23 árum yngri. 
„Ástin er eins og Guð, vegir hennar eru 
órannsakanlegir,“ bætir hann við.

HÆTT SAMAN Casper Christensen og 
Iben Hjejle eru hætt saman og er Casper 
kominn með nýja stúlku upp á arminn, hún 
er átján árum yngri en hann og er dóttir 
grínistans Jarls Friis-Mikkelsen.

Casper Christensen er kominn með nýja döömuu upp

Trúðurinn Casper kominn á fast

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%

COLOMBIANA  KL. 8 - 10.10  16 
30 MINUTES OR LESS  KL. 6  14
Á ANNAN VEG  KL. 6 10
THE CHANGE-UP  KL. 8 - 10 14

OUR IDIOT BROTHER  KL. 5.50 - 8 - 10.10  7
OUR IDIOT BROTHER LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10  7
KNUCKLE  KL.  8 - 10   16 
30 MINUTES OR LESS  KL.  6 - 8 - 10  14
SPY KIDS 4 4D  KL. 3.20 - 5.50 - 8  L
STRUMPARNIR 3D ÍSL. TAL  KL. 3.20 - 5.40  L
STRUMPARNIR 2D ÍSL. TAL  KL. 3.20  L
ONE DAY  KL. 3.30 - 10.10  12

COLOMBIANA  KL. 8 - 10.10  16
MELANCHOLIA KL. 6 - 9  12 
Á ANNAN VEG  KL. 6 - 8 10
30 MINUTES OR LESS  KL. 10  14
SPY KIDS 4D  KL. 5.50  L

ÞAÐ EIGA ALLIR EINN SVOLEIÐIS

-K.H.K., MBL

-E.E., DV

- H.V.A. - FRÉTTABLAÐIÐ

COLOMBIANA 5.50, 8 og 10.15(POWER)

THE DEVILS DOUBLE 8 og 10.15

CHANGE UP 5.50, 8 og 10.15

SPY KIDS - 4D 4

STRUMPARNIR - 2D 4 - ISL TAL

STRUMPARNIR - 3D 4 og 6 - ISL TAL

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

POWERSÝNINGKL. 10.15
 

ÞRÆLMÖGNUÐ MYND UM 
SON SADDAM HUSSEIN!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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KEFLAVÍK

12

12
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ALGJÖR SVEPPI TÖFRASKÁPURINN kl. 2:30 - 3 - 5 - 5:30 2D
FRIGHT NIGHT kl. 8 - 10:30 3D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 - 10:40 2D
BÍLAR 2 m/ísl tali kl. 2:30(3D) - 5(2D)
FINAL DESTINATION 5 kl. 8 - 10:20 3D
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS 2 kl. 2:30 - 5 3D
COWBOYS & ALIENS kl. 8 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 10:40 2D

ALGJÖR SVEPPI  kl. 4 - 4:30 - 6 - 6:30 - 8:30 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 8 - 10:20 3D
FRIGHT NIGHT LUXUS VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 2D
FINAL DESTINATION 5 - 3D kl. 10:30 3D
LARRY CROWNE kl.  5:50 - 8 2D
GREEN LANTERN kl. 3:30 - 10.20 2D
HORRIBLE BOSSES kl. 8 - 10:20 2D
BÍLAR 2 M/ ísl. Tali kl. 3 - 5:30 2D

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 4 - 6  2D
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8 2D
FRIGHT NIGHT - 3D kl. 10:20 3D
Kvikmyndahátíð daganna 26.Ágúst til 12.September
RED CLIFF M/ enskur texti kl. 5 2D
BAARÍA  M/Íslenskum texta kl. 5 2D
THE BEAVER Ótextuð kl. 8 2D
CASINO JACK M/Íslenskum texta kl. 8 2D
THE TREE OF LIFE Ótextuð kl. 10 2D
HESHER M/Íslenskum texta kl. 10 2D

16

16

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN  kl. 6 - 8
FRIGHT NIGHT kl. 10:10
RISE OF THE PLANET OF THE APES kl. 8
FRIENDS WITH BENEFITS kl. 10:10
CARS 2 m/íslensku tali kl. 5:50

SELFOSS

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl.   6 - 8 2D
CRAZY, STUPID, LOVE. kl.   8 2D
FRIGHT NIGHT kl.   10:10 3D
BÍLAR 2 ÍSLENSKT TAL kl. 6 2D
FINAL DESTINATION 5 kl.   10:10 3D

AKUREYRI

ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN kl. 6 - 8
COLOMBIANA kl. 10:10
CRAZY, STUPID, LOVE kl. 8
RISE OF THE APES kl. 10:30
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Entertainment Weekly

����
San Fransisco - TH

COLIN FARRELL ER FRÁBÆR Í 
ÞESSUM MAGNAÐA THRILLER



Háskólabíó 
laugardaginn 8. október kl. 19

Aukatónleikar kl. 23

Miðasala á miði.is

Hestamennirnir og leikararnir 
Hilmir Snær, Atli Rafn og Jói Sig 
koma og taka lagið með Helga Björns 
að hestamannasið.

n 8. október kl.19Uppselt
Aukatónleikar kl. 23

Atli Rafn Hilmir Snær Jói Sig
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Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík (ÍFR) 
óskar að ráða þjálfara til starfa hjá 

sunddeild félagsins. Upplýsingar veitir 
framkvæmdastjóri ÍFR í síma 561 8226

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík

Íþróttakennarar - Sundþjálfarar

Listhlaupadeild 
Skautafélags Reykjavíkur
Skautaskóli fyrir börn og unglinga 
í Laugardal er hafinn.

Skráning fer fram 
á heimasíðu félagsins 
skautafelag.is

Nú er kátt í höllinni

Munið 
Frístundakortið

ÍSLENSKA KÖRFUBOLTALANDSLIÐIÐ  mætir í dag Kínverjum í fyrri æfingaleik sem fara báðir fram ytra. 
Leikmenn og þjálfarar komu á leiðarenda á miðvikudaginn eftir 28 klukkustunda ferðalag og fengu gærdaginn því til 
að hvílast og æfa sig. Leikurinn í dag fer fram í borginni Xuchang og hefst um hádegisbilið að íslenskum tíma.

FÓTBOLTI „Við erum að glíma við lausafjárvanda. Valur 
er ekki í greiðslustöðvun. Nú erum við að ganga í 
samningamál við okkar leikmenn,“ segir Friðjón R. 
Friðjónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals, um 
þau vandræði sem félagið glímir við þessa dagana. 
Knattspyrnudeildin gat ekki gert upp við leikmenn 
sína á réttum tíma í síðasta mánuði og er aftur að 
glíma við þann vanda þennan mánuðinn.

„Við eigum útistandandi skuldir sem hefur ekki 
gengið að innheimta. Þetta eru nokkuð háar upp-
hæðir og stærstu upphæðirnar snúa að öðrum aðil-
um en beinum styrktaraðilum,“ segir Friðjón, en er 
hann þar að tala um að Reykjavíkurborg sé ekki að 
standa við skuldbindingar sínar gagnvart félaginu? 
„Að mínu mati er borgin ekki að standa við sínar 
skuldbindingar. 

Vandinn er samt ekki bara tilkominn út af því. 
Félagið hefur einnig farið illa út úr því að ekki geng-
ur jafn vel að leigja út Vodafonehöllina í dag og áður. 
Stór fyrirtæki eru ekki að halda eins stórar og flottar 
árshátíðir núna eins og fyrir hrun. Þar verður 
félagið af miklum peningum.“

Vilja lækka laun leikmanna
Friðjón staðfestir að vinna við endurskoð-
un samninga leikmanna félagsins sé þegar 
hafin. Hann segir nauðsynlegt að ráðast í þær 
aðgerðir núna.

„Við erum í viðræðum við leikmenn um að 
taka upp samninga þó svo tímabili sé ekki lokið. 
Ég vil ekki segja einhverja ákveðna tölu um hvað 
það þurfi að lækka launin mikið. Markmið mitt er 
að koma rekstrinum í skynsamlegt horf,“ segir Frið-
jón, en hann telur öll félög á Íslandi vera í fjárhags-
vandræðum. Vandinn sé ekki bara bundinn við Val.

„Ég fullyrði að öll félögin eru í einhverjum vand-
ræðum. Valur er ekki eina félagið á Íslandi sem er í 
einhverju basli.“

Friðjón segir að knattspyrnudeildin hafi fundað 
með leikmönnum og komið hreint fram við þá varð-
andi stöðuna. Hann segir leikmenn hafa brugðist vel 
við enda sé hópurinn hjá Val einstakur.

„Viðbrögð leikmanna hafa verið þeim til sóma. Yfir-
veguð og menn hafa leitað upplýsinga. Enginn hefur 
skellt hurðum heldur hafa menn spurt hvað sé til ráða. 
Það er svo frábær andi í þessum hópi og menn standa 
afar þétt saman,“ segir Friðjón en hann reynir ekki 
að breiða yfir vandamálið. 

Ekki misst úr greiðslu í sjö ár
Friðjón segir vissulega vera erfitt að ráðast í þessar 
aðgerðir þegar mikilvægir leikir séu eftir í deildinni 
en takist liðinu að komast í gegnum þennan mótbyr 
standi félagið sterkara eftir.

„Valur er félag sem hefur ekki misst úr greiðslu í 
sjö ár. Það eru örugglega ekki mörg félög sem geta 
státað af því. Að við förum í þessar aðgerðir núna 
sýnir að okkur er full alvara í þessu máli. Við teljum 
að það sé betra fyrir alla. Illu er best aflokið. Ef það 
verður rétt staðið að málum gæti þetta orðið til þess 
að styrkja hópinn.“

Of mikill kostnaður miðað við tekjur
Friðjón er gagnrýninn á umhverfið í boltanum.

„Umhverfi afreksíþrótta á Íslandi gengur ekki upp. 
Kostnaðurinn er of mikill. Ekki bara launin heldur 
almennt. Heildaraðgangseyrir félaganna yfir sumarið 
dekkar ekki nema brot af launakostnaði leikmanna 
og þjálfara,“ segir Friðjón, en hann segir leikmenn á 
Íslandi fá meira greitt en félögin ráði við.

„Ég er á því að launagreiðslur séu of háar. Það 
finnst mér vera klárt mál. Efnahagsumhverfið er líka 
erfitt og fyrirtæki eiga mjög erfitt með að styrkja 
íþróttafélög. Félögin eru að finna fyrir því. Tekjurnar 
eru ekki nógu miklar,“  segir Friðjón en hann kallar 
eftir frekara samstarfi félaganna.

„Það þarf að endurskoða reksturinn og félögin 
þurfa að ræða saman um leikmenn sem og um hið 
ágæta knattspyrnusamband. Það gengur ekki að það 
sé stríð á milli KSÍ og félaganna. Það gengur heldur 
ekki að KSÍ sé eitthvert eyland. Menn verða að vinna 
betur saman.“  henry@frettabladid.is

Öll félög í vandræðum
Knattspyrnudeild Vals neyðist til þess að semja við leikmenn sína upp á nýtt 
vegna lausafjárvanda. Formaður hennar, Friðjón R. Friðjónsson, segir að öll 
íslensk félög séu í fjárhagsvandræðum sem komi til vegna launa leikmanna.

SÁ BESTI LÁNAÐUR Það vakti talsverða athygli þegar Valsmenn 
ákváðu að lána Guðjón Pétur Lýðsson á dögunum. Hugsanlega 
var það gert vegna fjárskorts. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyjólfs-
son, þjálfari A-landsliðs kvenna, 
kynnti í gær 22 manna hóp fyrir 
komandi leiki við Noreg og Belgíu 
í undankeppni EM. Mesta athygli 
vekur að lykilmaðurinn Edda 
Garðarsdóttir getur ekki spilað 
vegna meiðsla og að Laufey Ólafs-
dóttir er komin aftur inn í lands-
liðið eftir fimm ára fjarveru.

„Við erum með svona hátt í 30 
leikmenn sem eru í A-landsliðs-
klassa og gætu auðveldlega spil-
að A-landsleik án þess að veikja 
hópinn okkar mikið. Þetta var því 
mjög snúið,“ segir Sigurður Ragn-
ar um valið.

„Okkur finnst það raunhæft 
markmið að við getum unnið riðil-
inn en auðvitað er það krefjandi 
og erfitt en við viljum  hafa eitt-
hvað erfitt og krefjandi að stefna 
á. Þetta er markmið sem stelpurn-
ar settu sjálfar og þetta er það sem 
við vinnum eftir. Við viljum reyna 
að vinna riðilinn og þá verðum við 
að taka þessa heimaleiki og helst 
ná fullu húsi þar,“ segir Sigurður 

Ragnar og hann vonast eftir góðum 
stuðningi. „Það er liðinu gríðarlega 
mikilvægt að fólk komi á völlinn og 
sýni stuðninginn í verki. Við eigum 
frábært lið og höfum náð frábær-
um árangri á þessu ári. “

Sigurður Ragnar hefur nánast 
alltaf getað stólað á Eddu Garðars-
dóttur en að þessu sinni er hún frá 
vegna meiðsla. 

„Edda er mjög mikilvægur leik-
maður fyrir okkur. Hún stefn-
ir samt á það að koma hingað og 
þá ætluðum við að nýta hana með 
því að láta hana vera uppi í stúku,  
horfa á fyrri hálfleikinn og sjá 
hvort hún reki augun í eitthvað. 
Hún er taktísk mjög góð og les 
leikinn mjög vel. Hún fer pottþétt 
að þjálfa þegar hún hættir að spila 
og ég held að þetta verði bara fín 
æfing fyrir hana og þarna nýtist 
hún liðinu líka,“ segir Sigurður 
Ragnar en hann kallaði á Laufeyju 
Ólafsdóttur sem kemur inn í liðið 
eftir fimm ára fjarveru.

„Ég er mjög spenntur að sjá það 
sjálfur hvar hún stendur á móti 
okkar bestu leikmönnum. Það er 
mjög jákvætt fyrir liðið okkar að 
hún var tilbúin að gefa sig í þetta 
verkefni. Hún hefur mikla reynslu 
og smitar út frá sér jákvæðni og 
leikgleði. Hún hefur svo marga 
kosti að bjóða liðinu,“ segir Sigurð-
ur Ragnar. Allan hópinn má sjá inn 
á Vísi.is 
 - óój

Íslenska kvennalandsliðið verður án lykilmanns í leikjunum við Noreg og Belgíu:

Edda hjálpar liðinu úr stúkunni

SIGURÐUR RAGNAR Var kátur á blaða-
mannafundi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Svo virðist sem margir 
innlendir og erlendir þjálfarar hafi 
áhuga á því að taka við íslenska 
landsliðinu af Ólafi Jóhannessyni 
sem hættir í október.

Fréttablaðið hefur áreiðanleg-
ar heimildir fyrir því að á meðal 
umsækjenda um starfið sé hinn 
63 ára gamli Englendingur, Bobby 
Houghton. Eflaust þekkja ekki 
margir Íslendingar kappann en 
hann hefur 30 ára reynslu í faginu 
og hefur þjálfað í tíu löndum.

Hann var síðast landsliðsþjálf-
ari Indlands en lét af því starfi 
fyrir tveimur mánuðum. Hough-
ton hefur einnig þjálfað landslið 
Kína og Úsbekistans svo fátt eitt 
sé nefnt. 

Houghton gerði Malmö að stór-
veldi áður en hann lagðist í víking 

og kom liðinu meðal annars í úrslit 
Evrópukeppninnar árið 1979.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að Houghton sé mjög spenntur 
fyrir því að þjálfa íslenska lands-
liðið og bíði nú svara frá KSÍ um 
hvort hann komi til greina í starf-
ið.   - hbg

Áhugi á landsliðsþjálfarastarfinu virðist vera mikill:

Fyrrum þjálfari Indlands 
og Kína vill þjálfa Ísland

BOBBY HOUGHTON Hefur komið víða 
við á löngum ferli. NORDICPHOTOS/GETTY



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

www.husa.is

Perur Osram
Glóperur glærar.
10 stk. í pakka.

Sparpera Osram
Dulux Value  8W E27. 
6189466

Dulux Value 11W E27. 
6189468
Dulux Value 15W E27. 
6189470 6.000 klst

Loftljós Kirkenes
Grátt, hægt að hækka og lækka.
6010670

Loftljós Discos
Hvítt 31 cm.
6003250

Útiljós Marika
Vegghengt, 18,5 cm.
6000770

Útiljós Durban
6002052

Loftjós Ufo Mini
6010774

Kastari Design
Hvítur.
6001126

Loftljós Athena
Gler.
6000696

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

MESTU GÆÐIHÚSASMIÐJUNNAR

17.900

15.900

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

1.990

690,-

699,-

1.590

1.479

Sparperur Osram
Dulux Star Stick 11W E27. 
6189384

Sparperur Osram
Dulux Star MiniTwist 11W E27. 
6189389

1.999

1.799

10 stk.

3 fyrir 2

2 stk.

10.000 klst

8.000 klst

VIÐ
MÆLUM MEÐ

VIÐ
MÆLUM MEÐ

3.490 4.990

LJÓS OG PERUR
LÆGRA VERÐ
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (29:175)
11.00 Royally Mad (1:2)
11.50 The Amazing Race (3:12)
12.35 Nágrannar
13.00 Ocean‘s Twelve
15.00 Auddi og Sveppi
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (12:21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag - vetrardagskrá 
Stöðvar 2
19.31 Veður 
19.40 Týnda kynslóðin (4:40) Týnda 
kynslóðin er frábær skemmtiþáttur í stjórn 
Björns Braga Arnarssonar og Þórunnar Ant-
oníu Magnúsdóttur og munu þau fá til sín 
landskunna gesti í skemmtileg og óhefðbund-
in viðtöl þar sem gestirnir taka virkan þátt í 
dagskrárgerðinni í formi innslaga af ýmsu tagi.
20.10 Madagascar: Escape 2 Africa 
Bráðfyndin talsett teiknimynd fyrir alla fjöl-
skylduna sem er framhald hinnar geysivin-
sælu Madagascar. Eftir að hafa verið stranda-
glópar á Madagascar-eyju finna dýrin loksins 
leið til að komast aftur heim í dýragarðinn í 
New York. En flugið gengur ekki betur en svo 
að þau brotlenda í svörtustu Afríku þar sem 
þau eru hreint ekki öllum hnútum kunn.
21.40 Little Nicky Stórskemmtileg mynd 
um óvenjulegar fjölskylduerjur. Satan ræður 
ríkjum í helvíti og vill nú setjast í helgan 
stein, en hver tekur við hlutverki hans? Satan 
á þrjá syni en enginn þeirra virðist uppfylla 
nauðsyn legar kröfur. Það skyldi þó aldrei fara 
svo að starf djöfulsins yrði brátt úr sögunni?
23.10 Death Proof Death Proof er ein 
myndanna í Grindhouse-tvíleiknum sem gerð-
ur er af Tarantino og Robert Rodrigues. Tveir 
hópar vinkvenna lenda í kasti við morðóðan 
áhættuleikara sem notar bíl sinn sem dráps-
tól. Myndin er í leikstjórn Quentin Tarantino.
01.00 Planet Terror
02.45 The Kovak Box
04.30 The Rookie
06.25 The Simpsons (12:21)

16.45 Pepsi mörkin Skemmtilegur þáttur 
þar sem farið er yfir öll mörkin og umdeildu 
atvikin í Pepsi deild karla í knattspyrnu. Um-
sjónarmaður er Hörður Magnússon.

18.15 England - Wales Útsending frá 
landsleik Englands og Wales í undankeppni 
EM.

20.00 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

20.30 La Liga Report Hitað upp fyrir 
næstu leiki í spænska boltanum og farið yfir 
nýjustu fréttir af stjörnunum á Spáni.

21.00 F1: Föstudagur Hitað upp fyrir 
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson skoðar undirbún-
ing liðanna fyrir kappaksturinn.

21.30 Cage Warriors Útsending frá Cage 
Warriors bardagamóti þar sem Árni Ísaksson 
er meðal keppenda og mætir Frakkanum 
Gael Grimaud. Í húfi er Cage Warriors titill-
inn í veltivigt.

17.25 Sunnudagsmessan

18.40 Man. Utd - Tottenham Útsend-
ing frá leik Manchester United og Tottenham 
Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.

20.30 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

21.00 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni. Viðtöl við leikmenn og þjálfara og spáð í 
spilin fyrir leikina.

21.30 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeild-
in er skoðuð frá hinum ýmsu óvæntu og 
skemmtilegu hliðum.

22.00 Ariel Ortega Magnaðir þættir um 
marga bestu knattspyrnumönnum heims. Að 
þessu sinni verður fjallað um Ariel Ortega, 
fyrrverandi landsliðsmann Argentínu.

22.25 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeild-
inni.

22.55 QPR - Bolton Útsending frá leik 
Queens Park Rangers og Bolton Wanderers í 
ensku úrvalsdeildinni.

Lögfræðingar og þeirra störf eru vinsælt sjónvarpsefni. Um þá 
hafa verið gerðir óteljandi þættir og bíómyndir sem stundum er 
spennandi og skemmtilegt að fylgjast með, stundum ekki. Enda 
takmörk fyrir þeim sjónarhornum sem hægt er að finna á lög-
fræðifagið, eða hvað? Á sunnudaginn fylgdist ég með nýjum 
þætti þar sem lögfræðingur stundar störf sín í skóbúð! Kathy 
Bates fer með aðalhlutverkið í Harriet´s Law & Fine Shoes 
og mér fannst þátturinn byrja vel. Kathy er fyndin kelling, 
mamma Bobby Boucher í Waterboy!

Eftir farsælan feril sem lögfræðingur í einkaleyfum er 
hún rekin fyrir slugs og á leið hennar heim dettur ofan 
á hana maður af himnum ofan. Hún meiðir sig sem 
betur fer ekki mikið og fær að fara heim af slysadeild-
inni, en er þá undir eins ekin niður af bíl. Hún meiðir 
sig heldur ekki í það skiptið, opnar lögfræðistofu í 
skóbúð og fyrsti skjólstæðingur hennar verður sá 

sem datt af himnum ofan. Sá sem keyrði á hana fer að vinna hjá 
henni og hún snýr á glæpagangsterana í hverfinu með svalheitum. 
Allt er þetta voða skondið, eða þar til hún fer að flytja mál í réttar-
sal. Þá verður hún væmin eins og Ameríkönum einum er lagið og 
sannfærir harðsnúinn dómara um að sleppa skjólstæðingi sínum 
við fangelsisdóm. Hún fer einfaldlega fögrum orðum um hversu 
góður drengur hann er og horfir í augu kviðdómenda, meðan 

ljúf píanótónlist mallar í bakgrunni. 
Ég sat eins og álfur í sófanum. Vissi ekki hvaðan á mig 

stóð veðrið og beið eftir að í væmnu ræðunni leyndust 
hnyttin eða kaldhæðin skilaboð, en svo var ekki. Þetta 
var bara alvöru væmin ræða amerísks lögfræðings eins 
og þær gerast bestar, eða verstar, eftir því hvernig á það 
er litið. Ég veit svei mér ekki hvort ég á að gefa þessum 
þáttum séns. Kannski einn, fyrir mömmu Bobby 
Boucher.

VIÐ TÆKIÐ RAGNHEIÐUR TRYGGVADÓTTIR SITUR RINGLUÐ EFTIR

Mamma Waterboy er væminn lögfræðingur

08.00 Journey to the Center of the Earth
10.00 Funny Money
12.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja 
Turtles
14.00 Journey to the Center of the Earth
16.00 Funny Money
18.00 TMNT: Teenage Mutant Ninja 
Turtles
20.00 Quantum of Solace
22.00 Armageddon 
00.25 The Memory Keeper‘s Daughter
02.00 Lonely Hearts

19.30 The Doctors
20.15 Chuck (5:19) Chuck Bartowski er 
mættur í þriðja sinn hér í hörku skemmtileg-
um og hröðum spennuþáttum. Chuck var 
ósköp venjulegur nörd sem lifði afar óspenn-
andi lífi allt þar til hann opnaði tölvupóst sem 
mataði hann á öllum hættulegustu leyndar-
málum CIA. Hann varð þannig mikilvægasta 
leynivopn sem til er og örlög heimsins hvíla 
á herðum hans.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Heimsréttir Rikku (3:8) Nýr og 
glæsilegur matreiðsluþáttur með Rikku þar 
sem hún fetar nýjar slóðir í íslenskri mat-
reiðsluþáttagerð með því að helga hvern þátt 
matargerð þjóðar sem á sér ríkulega matar-
hefð. Hún fræðir okkur um uppruna þeirra 
og kennir okkur að matreiða þá á einfaldan 
og aðgengilegan hátt.
22.25 The Closer (7:15) Sjötta serían af 
þessum hörkuspennandi þætti sem er einn 
af allra vinsælustu þáttunum á kapalstöðv-
unum í Bandaríkjunum. Kyra Sedgwick hefur 
verið tilnefnd til Golden Globe verðlauna 6 
ár í röð fyrir túlkun sína á yfirlögreglukonunni 
Brendu Leigh Johnsons sem stöðugt þarf að 
glíma við íhaldssemi karlanna í lögreglunni.
23.10 The Good Guys (7:20)
23.55 Sons of Anarchy (7:13) 
00.40 Týnda kynslóðin (4:40)
01.15 Chuck (5:19)
02.00 The Doctors (109:175)
02.45 Fréttir Stöðvar 2 
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

18.15 Föstudagsþátturinn Spjallþáttur 
um allt milli himins og jarðar.

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin.

21.00 Motoring Stígur keppnis á torfæru-
slóðum.

21.30 Eldað með Holta Kristján Þór eldar 
kjúkling með fjölbreyttum áherslum.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.

15.55 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

17.20 Mörk vikunnar Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmót kvenna í fótbolta.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Litlu snillingarnir (11:12) (Little 
Einsteins)

18.30 Galdrakrakkar (35:47) (Wizard of 
Waverly Place)  Bandarísk þáttaröð um göldr-
ótt systkini í New York. Meðal leikenda eru Sel-
ena Gomez, David Henrie og Jake T. Austin.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Útsvar (Grindavík - Reykjanesbær) 
Spurningakeppni sveitarfélaga. Lið Grinda-
víkur og Reykjanesbæjar keppa. Umsjónar-
menn eru Sigmar Guðmundsson og Þóra 
Arnórsdóttir.

21.15 South Pacific (South Pacific) Sjón-
varpsgerð frá 2001 af hinum sígilda söngleik 
eftir Rogers og Hammerstein. Á eyju í Suður-
höfum í seinni heimsstyrjöld blómstrar ástin 
á milli ungrar hjúkrunarkonu og dularfulls 
Frakka. Leikstjóri er Richard Pearce og meðal 
leikenda eru Glenn Close, Harry Connick Jr. 
og Rade Serbedzija.

23.30 Banks yfirfulltrúi: Eftirleikur 
(DCI Banks: Aftermath) Bresk sakamála-
mynd. Alan Banks lögreglufulltrúi rannsakar 
dularfullt mannshvarf og morð. Meðal leik-
enda eru Stephen Tompkinson, Lorraine 
Burroughs, Samuel Roukin og Colin Tierney. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.

01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Dynasty (26:28) (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
17.20 Rachael Ray
18.05 Parenthood (3:22) (e)
18.55 Real Hustle (10:10) (e)
19.20 America‘s Funniest Home Videos
19.45 Will & Grace (9:24)
20.10 According to Jim (4:18)
20.35 Mr. Sunshine (4:13) Matthew 
Perry fer fyrir frábærum hópi leikara í þess-
um sprenghlægilegu þáttum sem fengið hafa 
afbragðs góða dóma. Ben er í tilvistarkreppu 
og reynir að afla sér vinsælda meðal undir-
manna sinna með misjöfnum árangri. 
21.00 The Bachelorette (4:12) Banda-
rísk raunveruleikaþáttaröð þar sem stúlka 
velur einn mann úr hópi 25 piparsveina. Ali 
og piparsveinarnir halda á stefnumót sem 
felur meðal annars í sér einkatónleika með 
Joshua Radin og þyrluflug. Tveir vonbiðlar eru 
svo sendir heim.
22.30 30 Rock (2:23) (e) Bandarísk 
gaman þáttaröð sem hlotið hefur einróma 
lof gagnrýnenda. Liz sem nú er full af sjálfs-
trausti aðstoðar Pete sem hefur átt í miklum 
vandræðum í vinnunni.
22.55 The Bridge (10:13) (e) Bandarískir 
spennuþættir sem fjalla um lögreglumanninn 
Frank og baráttu hans við spillingaröfl innan 
lögreglunnar. 
23.40 Got To Dance (2:21) (e)
00.30 Smash Cuts (29:52)
00.55 Whose Line Is It Anyway? (e)
01.20 Judging Amy (5:23) (e)
02.05 Will & Grace (9:24) (e)
02.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
07.00 PGA Championship  (1:4)
11.05 PGA Tour – Highlights (35:45)
12.00 PGA Championship  (2:4)
17.45 Inside the PGA Tour (36:42)
18.10 Golfing World
19.00 World Golf Championship (2:4)
23.00 Golfing World 
23.50 PGA Tour – Highlights (32:45)
00.45 ESPN America

> Rhys Ifans
„Ég held að það sé stórlega vanmetið hve 
margar góðar hugmyndir menn hafa 
fengið yfir ölglasi á bar.“
Rhys Ifans leikur í kvikmyndinni stór-
skemmtilegu Little Nicky, sem segir frá 
Little Nicky en móðir hans er engill og 
faðir hans er djöfullinn. Faðir hans vill 
setjast í helgan stein og við það skapast 
ótrúleg atburðarás. Myndin er á dagskrá 
Stöðvar 2 kl. 21.20.

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

ENSKI
BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?



FÖSTUDAGUR  9. september 2011

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

 

10.15 Debatt  11.00 Från Lark Rise till Candleford  
12.00 X-Games  12.45 Intervju ur Gomorron 
Sverige  13.00 Ishockey  15.45 Friidrott  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 Go‘kväll  
17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala nyheter  
17.30 Rapport  18.00 Doobidoo  19.00 Friidrott  
19.30 Dear Frankie  21.15 X-Games  22.00 
Kommissarie Barclay  23.00 Rapport  23.05 
Elvis, schampo och traktorer  00.05 Rapport  
00.10 Inside I‘m dancing  01.50 Rapport  01.55 
Doobidoo  02.55 Rapport  03.15 Go‘kväll  

10.35 Dage i haven  11.05 Kongerigets Kager  
11.35 Aftenshowet  12.30 Gintberg på kanten 
- Hundested  13.00 DR Update - nyheder og 
vejr  13.10 Kommissær Wycliffe  14.00 Thomas 
og hans venner  14.30 Ernst  14.35 Dyk Olli dyk  
14.50 Mægtige maskiner  15.00 Livet i Fagervik  
15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Hammerslag  16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 Disney Sjov  18.00 Skjulte Stjerner  19.00 
TV Avisen  19.30 Skjulte Stjerner  19.45 Modstand  
22.00 Bon Voyage  04.00 Noddy  

10.50 Keeping Up Appearances  11.20 Fawlty 
Towers  11.50 ‚Allo ‚Allo!  12.20 ‚Allo ‚Allo!  
12.55 The Inspector Lynley Mysteries  13.40 The 
Inspector Lynley Mysteries  14.25 Keeping Up 
Appearances  14.55 Keeping Up Appearances  
15.25 ‚Allo ‚Allo!  15.55 ‚Allo ‚Allo!  16.30 Fawlty 
Towers  17.00 Fawlty Towers  17.30 Live at the 
Apollo  18.15 The Graham Norton Show  19.00 
Fawlty Towers  19.30 Skavlan  20.20 Skavlan  
21.10 Skavlan  22.05 Live at the Apollo  22.50 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow

10.55 Vår ville verden  11.00 Nyheter  11.05 
Shakespeares skjulte koder  12.00 Nyheter  12.05 
Bondi Beach  12.30 Drømmehaver  13.00 Nyheter  
13.10 Dallas  14.00 Nyheter  14.10 Jessica 
Fletcher  15.00 Nyheter  15.10 Munter mat  15.40 
Oddasat - nyheter på samisk  15.55 Nyheter på 
tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  
17.00 Dagsrevyen  17.40 Norge rundt  18.05 
Partilederdebatt  20.05 Poirot  21.05 Kveldsnytt  
21.20 Poirot. Tragedie i tre akter  21.50 Canal Road  
22.35 Elbow i Abbey Road studio 

06.39 Morgunfrúin 06.40 Veðurfregnir 06.50 
Bæn 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskastundin 09.45 
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 
10.15 Sagnaslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið 
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir 13.00 Foreldrahlutverkið 14.00 Fréttir 
14.03 Tónlistarklúbburinn 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Hver myrti Móleró? 15.25 Í dags-
ins önn 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Víðar úr víðáttunni 20.00 
Leynifélagið 20.30 Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2011 
21.10 Hringsól 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Litla flugan 23.00 
Kvöldgestir 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 
1

Björn Bragi og Þórunn Antonía 
halda uppi fjörinu á föstudagskvöld-
um. Meðal gesta þeirra eru leikar-
arnir Jóhann G. Jóhannsson og Egill 
Ólafsson, sem meðal annars taka að 
sér að farða fegurðardrottningar.

STÖÐ 2 KL. 19.20 
Týnda kynslóðin

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist  
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þráinn á tökkunum og Gissur með fréttirnar
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Laugard. 10.sept kl.19.30
Sunnud. 11.sept kl.19.30
Laugard. 17.sept kl.20 (HOFI á Akureyri)

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR Á
PARTÝSÝNINGU ÁRSINS!

Miðasölusími: 551 1200 
eða á leikhusid.is   

EB, Fbl.
KHH, Ft.

Verði þér að góðu (Kassinn)
Lau 10.9. Kl. 19:30
Sun 11.9. Kl. 19:30

Listaverkið (Stóra sviðið)

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
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)
Lau 17.9. Kl. 19:30  Frums.  
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.

Fös 7.10. Kl. 19:30 9. sýn.  
Lau 8.10. Kl. 19:30 10. sýn.

Sun 9.10. Kl. 19:30 11. sýn.  
Fös 14.10. Kl. 19:30 12. sýn.

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
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)

Ö 

Uppnám (Þjóðleikhúskjallarinn)
Fös 9.9. Kl. 22:00
Fös 16.9.Kl. 22:00

Fös 23.9. Kl. 22:00
Fös 30.9. Kl. 2:00

U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Fim 20.10. Kl. 19:30 Frums.  
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.

Fim 24.11. Kl. 19:30 9. sýn.  
Fös 25.11. Kl. 19:30 10. sýn.

Fös 2.12. Kl. 19:30 11. sýn. 
Lau 3.12. Kl. 19:30 12. sýn.

U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

U 
U 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Fim 29.9. Kl. 19:30  Frums. 
Lau 1.10. Kl. 16:00  2. sýn.

Lau 1.10. Kl. 19:30  3. sýn. 
Sun 2.10. Kl. 19:30  4. sýn.

Fim 6.10. Kl. 19:30 1. aukasýn.  
Fös 7.10. Kl. 19:30 5. sýn.

Fös 7.10. Kl. 22:00 2. aukasýn. 
Lau 8.10. Kl. 16:00  6. sýn.

Lau 8.10. Kl. 19:30  7. sýn.  
Sun 9.10. Kl. 19:30  8. sýn.

Fös 14.10. Kl. 19:30  9. sýn.  
Fös 14.10. Kl. 22:00 3. aukasýn. 

Lau 15.10. Kl. 16:00 10. sýn.  
Lau 15.10. Kl. 19:30 11. sýn.

Lau 22.10. Kl. 16:00 12. sýn.  
Lau 22.10. Kl. 19:30 13. sýn.

Sun 23.10. Kl. 19:30 14. sýn.  

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Lagið Woman in Love með 
Barbra Streisand. Það er svona 
lag til að syngja hátt með á 
meðan maður málar sig fyrir 
djammið.“ 

Sóley Kristjánsdóttir, vörumerkjastjóri hjá 
Ölgerðinni.

Fyrirsætan og athafnakonan Ásdís Rán var svo 
óheppin að týna símanum sínum í Búlgaríu 
á dögunum. Fjölmiðlar þar í landi hafa 
fjallað talsvert um hrakfarir fyrirsætunnar 
og tilraunir hennar til að finna símann. Þeir 
íslensku hafa einnig fylgst með, en DV 
greindi frá málinu á dögunum og birti viðtal 

við Ásdísi þar sem hún sagði fundar-
launin vera árituð eintök af tímarit-
unum Playboy og Maxim með ögrandi 
myndum af henni á forsíðunum. Nú 
hefur Ásdís hækkað fundarlaunin, en sá 
eða sú sem finnur símann á von á 200 
búlgörskum levum, sem eru um 16 
þúsund íslenskar krónur.  

 - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Skip lagði í gær af stað frá Bandaríkjunum til 
Íslands með þrjú tonn af lyftingalóðum. 

Lóðin, ásamt lyftingatækjum sem koma með 
flugi, verða til sýnis í Bíó Paradís í tengslum 
við sýningu heimildarmyndarinnar Challenging 
Impossibility á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í 
Reykjavík, RIFF. 

Andrés Ramon, sem stendur fyrir flutningi tækj-
anna, sá heimildarmyndina á Tribeca-hátíðinni 
í New York í vor og lét forsvarsmenn RIFF vita 
af myndinni. „Í framhaldinu kom þessi hugmynd 
að vera með þessa tækjasýningu. Þau á hátíðinni 
voru rosalega jákvæð og opin fyrir þessu og þetta 
verður bara mjög spennandi,“ segir Andrés en tveir 
náungar sem sáu um sams  konar tækjasýningu á 
Tribeca koma einnig til landsins.

Challenging Impossibility fjallar um andlega 
leiðtogann Sri Chinmoy frá Indlandi sem árið 2004, 
76 ára gamall, lyfti rúmum nítíu þúsund kílóum á 
fjórum klukkustundum til að sýna styrk sinn. Með 
þessu vildi hann sýna fram á að aldur fólks væri í 
huga þess en ekki í hjartanu.

Um eina og hálfa milljón kostar að flytja lóðin og 
lyftingatækin til landsins og það er Sri Chinmoy-
setrið á Íslandi sem borgar. Það hefur verið starf-
rækt í um þrjátíu ár. 

Andrés þekkti Chinmoy og stundaði hugleiðslu hjá 
honum í tíu ár, eða þangað til hann dó 2007. „Ég fór 

nokkrum sinnum til New York að hitta hann og var 
viðstaddur þessa sýningu sem myndin fjallar um,“ 
segir hann. „Hann var mjög merkileg manneskja og 
það var mjög áhrifamikið að hafa kynnst honum og 
verið hjá honum á meðan hann var á lífi.“   - fb

Þrjú tonn af lóðum til landsins

ANDRÉS RAMON Andrés stendur fyrir tækjasýningunni sem 
verður haldin vegna myndarinnar Challenging Impossibility.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

„Ég var strax mjög spennt fyrir þessu og það 
er gaman að vera með,“ segir Karen Björk 
Björgvinsdóttir dansþjálfari, en hún þreyt-
ir frumraun sína í sjónvarpi þegar hún sest í 
dómarasætið í nýjum dansþætti á RÚV. 

Karen Björk verður hluti af dómaratríói 
sem einnig er skipað Katrínu Hall og Gunn-
ari Helgasyni leikara. Auk þeirra þriggja 
verður fenginn einn gestadómari til liðs við 
þau í hverjum þætti, en þættirnir fara í loftið 
í október. 

„Við erum mjög ánægð með þetta dómarat-
ríó, tvær fagmanneskjur og svo er Gunnar 
fenginn inn sem rödd áhorfandans. Mér skilst 
reyndar að hann sé lunkinn dansari en hann 
er líka vanur því að halda áheyrnarprufur,“ 
segir Þór Freysson hjá Saga Film, sem sér um 
að framleiða þættina fyrir RÚV. 

Karen var heimsmeistari í samkvæmisdöns-
um árið 2003 en hún hefur nú lagt keppnis-
skóna á hilluna og snúið sér alfarið að þjálfun. 

„Það er auðvitað smá fiðringur í manni 
fyrir fyrsta þáttinn en annars er ég öllu vön. 
Þegar við vorum að keppa fylgdi því að vera í 
fjölmiðlum. Nú verður þetta bara gaman og ég 
ætla að vera hreinskilinn dómari.“

Karen er handviss um að þátturinn eigi eftir 
að hafa góð áhrif á dansmenninguna enda 
aragrúi af efnilegu dansfólki á landinu. „Ég 
ætla að mæla eindregið með þátttöku við alla 
mína nemendur enda tilvalið til að koma sér 
og listinni á framfæri.“

Skráning í prufurnar, sem fara fram 1. og 2. 
október, hófst í dag en hún fer fram á vefsíðu 
Ríkissjónvarpsins, ruv.is. Sigurvegari þátt-
anna fær eina milljón króna í verðlaun.  - áp

Heimsmeistari og leikari í dómarasætinu

FRUMRAUN Í SJÓNVARPI Karen Björk Björgvinsdóttir 
er ein af dómaratríóinu í nýjum dansþætti á RÚV. Hún 
er fyrrverandi heimsmeistari í samkvæmisdönsum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bíómiðar 
360 milljónir

Bækur 
350 milljónir

DVD-myndir 
187 milljónir

Íslendingar hafa keypt Harry Pot-
ter-bækur, mynddiska og bíómiða 
fyrir 900 milljónir íslenskra króna. 
Þá er ekki tekið með í reikninginn 
tölvuleikirnir og þær ótalmörgu 
skólatöskur, pennaveski og jafnvel 
boltar sem hafa selst eins og heitar 
lummur í leik- og ritfangaverslun-
um landsins. Síðustu forvöð eru að 
sjá síðustu Harry Potter-myndina, 
Harry Potter og Dauðadjásnin 2, í 
bíó um þessar mundir.

Fyrsta Harry Potter-bókin af sjö 
eftir J.K. Rowling, Harry Potter 
og viskusteinninn, kom út hér á 
landi í íslenskri þýðingu árið 1999 
á vegum bókaútgáfunnar Bjarts. 
Á þeim bænum höfðu menn óljós-
an grun um hvað væri í vænd-
um. „Að meðaltali hefur hver bók 
selst í tuttugu þúsund eintökum,“ 
segir Guðrún Vilmundardóttur hjá 
Bjarti-Veröld, sem gefur bækurn-
ar út hér á landi. Sem þýðir að 140 
þúsund Harry Potter-bækur hafa 
selst hér á landi. Ef hver þeirra 
kostar í kringum 2.500 krónur 
hafa Potter-bækur verið seldar 
fyrir 350 milljónir íslenskra króna.

Þorvaldur Árnason, fram-
kvæmdarstjóri Samfilm, segir 
að frá því að fyrsta myndin um 
Potter og vini hans var frumsýnd 
árið 2001 hafi 430 þúsund gestir 
séð Harry Potter-myndirnar átta, 
bíómiðar hafi því verið seldir fyrir 
360 milljónir. Nýjasta myndin, 
Harry Potter og Dauðadjásnin 2, 
hefur þegar halað inn 63 milljónir 
í miðasölu. „Í upphafi óraði engan 
fyrir að þetta yrði svona vinsælt 
í tíu ár. 

Maður er náttúrulega bara rosa-
lega glaður og það er ekki hægt að 
kvarta undan Harry Potter,“ en 

hver einasta  Potter-mynd hefur 
halað inn yfir milljarð dala í miða-
sölu á heimsvísu.

En þá er ekki allt upptalið því 
Þorvaldi reiknast til að hátt í 75 

þúsund Harry Potter-mynddiskar 
hafi selst hér á landi og miðað við 
útsöluverð, sem er 2.500 krónur, 
gerir það sölu upp á 187 milljónir. 
 freyrgigja@frettabladid.is

ÓTRÚLEGT ÆÐI
Harry Potter-ævintýrið verður sennilega aldrei endurtekið. Sjö bækur seldust 
að meðaltali í tuttugu þúsund eintökum hér á landi og 460 þúsund Íslend-
ingar fóru að sjá átta bíómyndir um töfrastrákinn í kvikmyndahúsum landsins. 
Hátt í 75 þúsund mynddiskar með Harry Potter-myndunum hafa selst. 

ÞORVALDUR ÁRNASON: ÞAÐ SÁ ÞETTA ENGINN FYRIR 

Íslendingar hafa eytt 900 
milljónum í Harry Potter
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SPÚNAR OG FLUGUR Á BÆJARINS BESTA VERÐI?

KASTSTANGIR

    50%
     AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

          VÖÐLUR

    20%
     AFSLÁTTUR

FLUGUSTANGIR
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    VEIÐITÖSKUR

    30%
     AFSLÁTTUR
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12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

FREYJA / SAGA Queen rúm  
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

NÝ DÝNA

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 
Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 

þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 

fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

35% afsláttur
af stóra hægindasófasettinu
fæst í dökku og ljósu leðri

2 og 3 sæta 
verð áður 339.800 

 

Mikið úrval 
af svefnsófum

2755

Af því tilefni er 50% afsláttur 
af lökum og sængurverum
 

Verið velkomin

F
immtugur

F
immtugur

S
igg

i M
att

S
igg

i M
att

Siggi Matt í Svefn og heilsu 
er fimmtugur í dag  
Siggi Matt í Svefn og heilsu 
er fimmtugur í dag  

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Bók um Elly frestað
Útgáfufélagið Sena hefur frestað 
ævisögu söngkonunnar Ellyjar Vil-
hjálms fram á næsta ár. Útvarps-
konan Margrét Blöndal hefur 
unnið að ritun ævisögunnar síðan 
í vor og stefnt var að því að bókin 
yrði í jólabókaflóðinu. Samkvæmt 
upplýsingum frá Jóni Þór Eyþórs-

syni hjá Senu kom í ljós 
að höfundurinn 

þyrfti meiri tíma 
en upphaflega 
var talið til að 
gera ævi Ellyjar 
almennilega 
skil og ákveðið 

var að vanda 
frekar til verks-
ins en lenda 
í tímaþröng 
á síðustu 
metrunum. 

Líkt við Stevie Ray 
Vaughan
Tónlistarmaðurinn Beggi Smári 
fær fjórar stjörnur af sex mögu-
legum fyrir fyrstu plötu sína, Mood, 
á vefsíðu danska blaðsins BT. 
Gagnrýnandinn líkir honum saman 
við blúsgítarsnillinginn sáluga 
Stevie Ray Vaughan, sem hlýtur 
að teljast mikill heiður. Beggi fær 
plús í kladdann fyrir lagasmíðar 
sínar, sem gagnrýnandinn líkir við 
eldflaug sem skýst út úr hátölur-
unum. Hann segir lögin einföld 
en vel heppnuð. 
Þannig lætur Beggi 
sömu þrjú til 
fjögur gítargripin 
hvað eftir annað 
hljóma eins 
og undurfagra 
sinfóníu.

 - hdm, fb

PRÓFAÐU DOHOP 
LEITARVÉLINA Á VÍSI  
Flug og gisting, öll hagstæðustu 
tilboðin á einum stað.

1  Roskni ökuþórinn er 
alræmdur á götunum 

2  Tapaði verðmætum í 
óþekktum leigubíl 

3  Talin hafa smitað marga af 
HIV - beiðni um...

4  Reyndu að stinga lögregluna 
af - táragasbrúsi í bílnum

5 Ótrúlegasta reynsla ævi 
minnar
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